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Hoofdstuk 1 Inleiding
De Stichting St. Francis’ Hospital Medical Support Group werd op 20 november 1993
opgericht. De statuten werden notarieel vastgelegd op 26 januari 1994. De Stichting staat
bij de Kamer van Koophandel te Den Haag ingeschreven onder nummer 41158345.
Het webadres is: www.stfrancishospital-msg.nl.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2011 uit :
Mevrouw L.J. Engelen, PR, webmaster, contactpersoon brancheorganisatie Partin
Mevrouw E.M. Jonxis, inkoop (medische) goederen
Mevrouw A.C. Splint-Keilman, secretaris, bedsponsorplan, wheelchairfunds
Heer P.H. Sleutelberg, voorzitter
Heer K. Vliegenthart, penningmeester
Heer J.J.M. van der Werf, contactpersoon St. Zomerconcert + Tergooiziekenhuizen
Heer M.J. de Goeje, inkoop/ verzending medicijnen
Het bestuur werd in 2011 geadviseerd door de heer P.A. Splint (technische zaken) en
de heer B. Slot (medisch technische zaken).
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis aan de doelstellingen van de Stichting en
kennen het St Francis Hospital allemaal uit eigen (al dan niet recente) ervaring:
Voorzitter Peter Sleutelberg heeft als algemeen arts eind jaren zeventig 3 jaar in het St
Francis’ Hospital gewerkt. Daarvoor volgde hij ruim twee jaar diverse medische
opleidingen ter voorbereiding van deze uitzending. Na terugkomst in Nederland
vestigde hij zich als huisarts in Schagen, waar hij tot 31 december 2011 is gebleven.
Momenteel is hij gepensioneerd en werkt incidenteel als huisarts waarnemer. Hij heeft
altijd een band gehouden met het St Francis’ Hospital. Zijn dochter is er geboren, het
was een hele fijne, waardevolle tijd in zijn leven. Hij werd er niet alleen medisch
geschoold maar zeker ook heel sterk persoonlijk.
Penningmeester Koen Vliegenthart was als registeraccountant tot 2006 financieel
directeur van een grote Nederlandse winkelketen maar is zich daarna voornamelijk met
goede doelen bezig gaan houden. Hij werkte samen met zijn echtgenote (arts) in 2009
ruim twee maanden in het SFH waar hij de administrateur geassisteerd heeft en
geadviseerd bij het opmaken van jaarcijfers en de overige boekhoudkundige processen.
Van maart tot december 2012 werkt hij als financieel eindverantwoordelijke in een
ander vergelijkbaar ziekenhuis in Afrika, het Haydom Lutheran Hospital in Tanzania.
Sinds 2010 is hij lid van het MSG bestuur, daarnaast zal hij vanaf 2013 ook zitting
nemen in het bestuur van de stichting Zomerconcert.
Webmaster, PR officer en vice voorzitter Lucy Engelen verbleef in Katete van 1979 tot
1981 als vrijwilliger. Zij was op verschillende vlakken actief, onder meer secretarieel en
als leerkracht aan de toenmalige ziekenhuisschool. Zij is tolk/vertaler Engels van beroep
maar al 20 jaar werkzaam als zzp’er (marketingadviezen en tekstschrijven). Zij is
voorzitter van de brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelingssamenwerking, Partin (www.partin.nl) en sinds de oprichting van de MSG bestuurslid.
Inkoper chirurgische artikelen Emilie Jonxis woonde en werkte als verpleegkundig
docent en matron in het SFH van 1979 tot 1982. Na haar bezoek aan het SFH in 2010
(samen met een daar geboren dochter) werd zij begin 2011 lid van het MSG bestuur om
zo actief betrokken te blijven bij het Zambiaanse ziekenhuis. Als gespecialiseerde
orthopedisch verpleegkundige zijn haar lijnen om chirurgische hulpmiddelen in te
kopen kort.
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Inkoper medicijnen Michiel de Goeje werkte na zijn apothekersopleiding van maart
1983 tot maart 1986 in het St Francis’ Hospital in Katete als hoofd van de apotheek.
Sinds 1987 is hij werkzaam bij de stichting IDA. Hij is nu hoofd van kwaliteitszaken bij
stichting IDA. Stichting IDA is een non profit organisatie die wereldwijd medicijnen en
medische hulpmiddelen levert aan lage- en middeninkomen landen voor betaalbare
prijzen met een gegarandeerde kwaliteit. Hij is bestuurslid van MSG sinds 2007.
Jan van der Werf is bestuurslid sinds 1997 en voorzitter SFH-Zomerconcert sinds 1998.
Hij haalde zijn artsexamen aan de universiteit van Leiden in 1966, volgde nationale
tropencursussen aan het K.I.T in Amsterdam en werkte als algemeen arts in Petauke
(1967-1968) en het SFH (1969-1970). Na zijn verblijf in een ziekenhuis in Boende
(Congo) werkte hij als huisarts van 1973 tot 2004. Tot 2011 was hij bovendien als
SCEN-arts werkzaam voor de KNMG.
Secretaris Arlet Splint – Keilman is sinds 2002 lid van het bestuur. Zij kent het SFH
sinds 2001 en heeft als verpleegkundige contacten opgebouwd met haar collega’s
aldaar. Bovendien was zij van 1996 tot 2009 lid van de werkgroep SFH in Gooi-Noord
(nu Tergooiziekenhuizen).
Technisch adviseur Paul Splint was als zodanig via PUM een jaar in Katete en stelde
daar in nauw overleg met het toenmalige management een tienjarenplan op (nieuwbouw
én renovatie). Sinds 2001 keert hij op verzoek van het management van het SFH bijna
jaarlijks voor een periode van 3 maanden terug en adviseert hij zowel het bestuur als het
management in Katete in allerhande technische zaken.
Adviseur voor medisch/technische zaken Barry Slot gebruikt sinds 2007 zijn netwerk,
vooral ten behoeve van de aanwezige röntgenapparatuur in het SFH.
Zoals hierboven te lezen valt gebruikt ieder zijn of haar netwerk om de statutaire
doelstelling: “ondersteuning van het SFH in materiele en immateriële zin” te
verwezenlijken. Alle bestuursleden geven voorlichting in Nederland over
ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en tbv het St Francis’ Hospital (SFH) in
het bijzonder. Diverse bestuursleden waren aanwezig bij het Zomerconcert van 2011,
tijdens sponsoractiviteiten tbv het SFH en de Wilde Ganzen Dag op 17 september 2011.
De Stichting maakte in het boekjaar 2011 overheadkosten voor kantoorartikelen, kosten
voor fondsenwerving en betaalde de vliegreis naar Zambia voor de heer Splint. Zie
verder pagina 8 tot en met 11 voor het financiële overzicht over 2011.
Evenals in de voorgaande jaren combineren de Stichting Zomerconcert en Stichting
Medical Support Group hun verslagleggingen.
Vanaf 1-1-2008 is de MSG door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Een van de eisen om aldus geregistreerd te staan is een
beleidsplan, deze is te lezen op onze website: www.stfrancishospital-msg.nl.
Vanaf juli 2009 is de MSG lid van de brancheorganisatie voor het kleinschalig
particuliere initiatief in Nederland (zie www.partin.nl).
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Hoofdstuk 2 Verslag van de voorzitter
2011 was een jaar met verrassingen en veranderingen, waarvan de grootste wel het
vertrek uit St Francis’ Hospital van de Parkinsons was, die samen de hele directie
vormden. Ian Parkinson was Hospital Administrator en Shelagh, naast kinderarts, de
Medical Superintendent.
De aankondiging van hun vertrek in april kwam voor velen vrij onverwacht, hoewel er al
enige tijd sprake van was dat ze zouden kunnen vertrekken. Uiteindelijk hebben ze het
ziekenhuis in november verlaten. Ian Parkinson heeft de facilitaire diensten in het
ziekenhuis meer dan 10 jaar geleid en al de projecten die door MSG werden gefinancierd,
verzorgd, begeleid en verantwoord. Ook al duurde het laatste, de verantwoording, soms
veel langer dan wij hoopten: het kwam uiteindelijk altijd voor elkaar.
Shelagh Parkinson werkte gedurende die jaren voornamelijk als een (voortreffelijke)
kinderarts. Zij is voor het ziekenhuis van onschatbare waarde geweest met haar
enthousiasme, doorzettingsvermogen en charme. Het is erg jammer dat ze zijn
vertrokken. Ook jammer is de onduidelijkheid die is ontstaan over de opvolging.
We verwachten meer duidelijkheid in de loop van 2012.
Verrassingen zijn in 2011 ook aan de MSG niet voorbij gegaan. Ik noem hier de royale
giften die we hebben gekregen, waaronder een gift van vijf jaarlijkse donaties van 25.000
euro! In het bestuur is ook een verandering gekomen. Begin van het jaar is Emilie Jonxis
toegetreden. Zij is gevraagd om samen met de secretaris de inkoop en verzending van
medische (chirurgische) goederen te regelen.
Dit jaar zijn er vanuit de Tergooiziekenhuizen de artsen Rob Bernardus en Carole Lasham
in het St Francis’ Hospital op bezoek geweest. Zij constateerden er tot hun schrik een
grotere babysterfte dan verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door verouderde systemen
en apparaten. Samen met hen zal MSG de komende jaren een ondersteunende rol spelen
om de babysterfte terug te dringen.
De nieuwe kinderafdeling is verder afgebouwd, maar helaas door allerlei vertragingen aan
het einde van het jaar 2011 nog steeds niet in gebruik. Zo werd er van overheidswege
verordonneerd eerst het hele ziekenhuis te schilderen, waardoor de overige projecten stil
kwamen te liggen. Ook het aanbrengen van de terrazzovloer van de kinderafdeling gaf
vertraging. Nadat de kinderafdeling is verhuisd, kan de oude kinderafdeling omgebouwd
worden tot algemene polikliniek (OPD).
In 2011 is in het St Francis’ Hospital de eerste aanzet gedaan tot het oprichten van een
VVF kliniek. We zullen dit project verder ondersteunen en kunnen daarbij weer rekenen
op onze trouwe partner Wilde Ganzen. VVF staat voor een aandoening die vrouwen bij
langdurige en moeilijke bevallingen kunnen oplopen. Door de fistel die ontstaat tussen
blaas en schede verliezen deze vrouwen constant urine. Hierdoor worden zij veelal met
hun kinderen en al verstoten uit de gemeenschap.
Met een zeer lastige operatie, die van de chirurg een speciale kundigheid vergt, kan deze
fistel worden gesloten. Joop Jansen, de Nederlandse arts die in St Francis’ Hospital mede
verantwoordelijk is voor de verloskunde en gynaecologie, heeft zich in Addis Abeba,
Ethiopië, de speciale operatietechniek eigen gemaakt. Hij is gestart met de eerste aanzet
voor de VVF kliniek. Ook chirurg dr Rob Bleichrodt die in 2012 naar Katete komt is in
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Addis Abeba getraind. Verder zal ondersteuning geleverd worden door dr Raassen, die
enige keren per jaar zal langskomen voor verder onderricht.
Dit alles is de aanloop naar een groot project dat wij van harte ondersteunen. Een immens
sociaal probleem wordt aangepakt (het gaat om ca. 100 overwegend jonge vrouwen per
jaar die de aandoening oplopen en volkomen buiten het maatschappelijk verkeer komen
te staan) en daarnaast helpen wij St Francis’ Hospital bij het streven om een
kwaliteitsziekenhuis te worden. Uiteraard zal de operatietechniek worden overgedragen
aan Zambiaanse chirurgen, die in St Francis’ de specifieke techniek kunnen leren.
Het verloop van de management training door Movimento (van de organisatie Moving
Management Foundation) is helaas minder verlopen dan wij hadden gewenst. Het
resultaat bleek te mager, terwijl door het vertrek van de directie van het St Francis’
Hospital de begeleiding van MMF stokte. In 2012 wordt beoordeeld hoe en of we ermee
verder gaan.
De door ons gesteunde Hillam Kalumbi heeft zijn studie medische techniek in Mombassa
met succes afgerond en ontwikkelt zich als een onmisbare technische kracht in het
ziekenhuis.
Verder hebben we besloten om deel te nemen aan een haalbaarheidsstudie om de sanitatie
systemen in het Saint Francis Hospital fors te verbeteren. Hands Around The World, een
organisatie uit Engeland, wil dit project graag uitvoeren. Hierbij moeten de septic tanks
vervangen worden door een riolering met een rioolzuiveringsinstallatie, zodat de
omgeving van de putten waaruit drinkwater wordt opgeboord vanuit grote diepte niet
meer kan vervuilen. De rivier waarin de huidige riolering op uitkomt is inmiddels fors
vervuild. Ook deze situatie moet verbeteren. De rivier is immers het bad en de wasplaats
van de lokale bevolking! In 2011 hebben enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden.
Een doel dat de MSG nog steeds hooghoudt is om door middel van betere behuizing de
werksituatie in St Francis’ Hospital aantrekkelijker te maken voor Zambiaanse
professionals. Dit om de ‘brain drain’ naar de grote steden tegen te gaan. Ook in 2011 zijn
er weer woningen gerenoveerd en gebouwd.
Daarnaast blijft ons streven naar continuïteit en kwaliteit. De pijlers daarvoor zijn een
zorgvuldige aanwending van onze financiële middelen en de kennisdeling met partners in
wisselende samenwerkingsverbanden.
Als voorzitter wil ik alle mensen die betrokken zijn bij het St Francis’ Hospital heel
hartelijk bedanken voor hun hulp en inzet. Vanuit het ziekenhuis komen er steeds weer
berichten dat de steun van de MSG, dus ook die van u - onze giftgevers en sponsoren -,
een essentiëel aandeel heeft in de rol die St Francis’ Hospital speelt in de hele Eastern
Province van Zambia.
Peter Sleutelberg, voorzitter MSG
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Hoofdstuk 3 Verslag van de secretaris
Vergaderingen
In 2011 vergaderde het bestuur op 26-03, 27-08 en 22-12 in Laren. Op 20-07 werd een
extra vergadering in Amsterdam gehouden. Van alle bestuursvergaderingen werden
notulen opgesteld. Bovendien ontmoetten drie bestuursleden enkele medewerkers van
Moving Management Foundation op 16-02 in Laren en presenteerden op 26-03 de dames
L. Muurling en H. Meijs plus de heer S. ter Horst een voortgangsverslag van het project
managementtraining aan het voltallige bestuur van de MSG. Hiervoor waren ook
bestuursleden van Stichting Zomerconcert en leden van de werkgroep St Francis’ Hospital
uitgenodigd.Van beide genoemde bijeenkomsten met MMF werden notulen uitgebracht.
Naast de vergaderingen onderhielden de bestuursleden waar nodig onderling contact via
e-mail en telefoon.
Saint Francis’ Hospital
De leiding van het ziekenhuis bestaat uit:
Dr. Shelagh Parkinson
Medical Superintendent (tot 1 december 2011)
Dr. Simon Chisi
Deputy Medical Superintendent
Mr. Ian Parkinson
Hospital Administrator (tot 1 december 2011)
Mr. Mathew Mwale
Assistant Hospital Administrator
Mrs. Mwaka Seya
Senior Tutor (acting Principal Tutor, Midwifery School)
Mr. Harrison Tembo
Acting Principal Clinical Officer
Mr. Rodgers Mwanza
Acting Accountant
Mrs. Xoliswa Siwale
Principal Tutor Nursing School
Mr. Jeremiah Nyirenda
Pharmacist
Mr. Sikwewa Kapembwa
Bio-medical scientist (Laboratory i/c )
Mrs. Margaret Chambule
Senior Nursing Officer
Mrs. Beatrice Sakala
Social worker
Mr. Robert Banda
Senior Administrative Officer
Mr. Emmanuel Munyansho Principal Dental Therapist
Ms Mutinta Moonga
Human Resource Management Officer
	
  

Contacten met het St Francis’ Hospital
Ook in 2011 verliepen de meeste contacten tussen de Stichting en het St Francis’ Hospital
via e-mail, incidenteel via de fax. Een enkele keer werden post of pakketjes meegegeven
aan personen reizend tussen Nederland en Zambia. De heer Paul Splint had tijdens zijn
verblijf in Katete in oktober 2011 intensieve contacten met managementleden van het
SFH, met artsen en technici plus met leden van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.
Dankwoord
De Stichting wil een ieder hartelijk bedanken voor giften in geld of natura en/of voor zijn
persoonlijke inzet. De volgende personen en instellingen dienen (ook dit jaar weer)
uitdrukkelijk gememoreerd te worden:
De pathologen van Tergooiziekenhuizen, vestiging Blaricum. Ook in 2011 beoordeelden
zij in Blaricum gemiddeld 10 preparaten per maand en mailden hun bevindingen door
naar de behandelend arts in het SFH. Dit samenwerkingsverband startte in 2007.
Acountants organisatie SMK voor hun bijdrage ten behoeve van de verklaring over het
jaarverslag 2010 van de MSG.
6

Het containerbedrijf DPA van de heer Leo Bom te Burgh-Haamstede. Begin 2011 werd
een container verstuurd, gevuld met medische goederen, technische hulpmiddelen en
goederen voor een te bouwen uitslaapkamer/intensieve care afdeling (zie ook onder
projecten).
Onze donateurs, die al dan niet gelabeld extra giften overmaken. Dankzij onze vele
donateurs en bedsponsoren konden we medicijnen, medische hulpmiddelen en kleine
technische onderdelen opsturen.
Ook in 2011 ontvingen we van verschillende kanten overtollige medische goederen
(zoals twee operatielampen van Tergooiziekenhuizen en urologische materialen uit het
Diaconessenhuis te Leiden) om naar Zambia te versturen. De heer Splint sorteerde weer
tweedehands gereedschap voor de technische dienst in Katete.
Hartelijke dank voor al die hulp die rechtstreeks of via een omweg ten goede komt aan de
patiënten in en om Katete!
Arlet C. Splint-Keilman, secretaris MSG
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Hoofdstuk 4 Financieel jaarverslag 2011
Balans per 31 december 2011
31-12-2011

31-12-2010

ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

5.739
288.035

5.224
238.112

TOTAAL ACTIVA

293.774

243.336

229

229

PASSIVA
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves:
Medicijnen
Nieuwe kinderafdeling
Energie/watervoorziening
Huisvesting personeel
Opleiding training personeel
Emergency Room
Gynaecologie/Eye afdeling
Renovatieprojecten
Chada/Solar Cooking
Management training
Conversie OPD kinderafd.
Renovatie
pers.won.+riolering
Amputee fund
Overig

TOTAAL PASSIVA

56.000
5.000
12.500
0
18.000
404
50.000
0
0
13.363
6.552
100.242

56.000
8.000
12.500
25.000
18.000
5.067
50.000
242
20.247
14.000

734
30.751

434
33.617
293.545

243.107

293.774

243.336
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Baten- en lastenstaat 2011
2011
BATEN
Giften en donaties
Donatie t.b.v. renovatie
pers.woningen+rioleringssysteem
Bedsponsoring
Zomerconcert
Bijdrage Wilde Ganzen/NCDO
Bijdrage t.g.v. Childrens Ward
Bijdrage t.g.v. Solar Cooking Proj
Bijdrage t.g.v. Amputee Fund
Rente inkomsten

43.866
*
*
*
*
*

Totaal baten
LASTEN
Aankoop medicijnen/goederen
Chada/Solar cooking project
Aankoop apparatuur etc. incl. transp.
Betaald aan SFH voor nieuwbouw
ER room inrichting
Opleiding Zambia
Overige transportkosten
Amputee Fund
Wilde Ganzen proj. Management Tr.
Wilde Ganzen proj. Conversion OPD
Wilde Ganzen proj. Recovery Room
Wilde Ganzen proj. Mangmnt training
Reiskosten gynaecoloog
Verz.premies uitgezonden arts
Uitzendkosten vrijwilligers
Wervingskosten
Overige algemene kosten
Totaal lasten
Resultaat voor reserveringen
Toegevoegd aan reserveringen
Afgeboekt van reserveringen
Resultaat

2010

*
*
*
*
*

100.000
12.900
9.400
14.692

24.602

300
5.742

25.057
15.000
2.500
5.000
350
1.184
5.975

186.900

79.668

20.800
22.654

15.345
1.140
14.835
101.900
11.033
7.000
305
750
7.047
7.428

28.000
4.663
6.370
6.064

*
6.500
11.500
23.015
1.155
1.502
4.238

1.636
26.248
2.806
3.997

136.461

201.470

50.439

-121.802

-115.234
64.795

-14.106
135.908

0

0

De met * gemerkte posten zijn ten gunste c.q. ten laste van de specifieke
bestemmingsreserves gebracht. Daarnaast is het negatieve saldo van de overige baten
en lasten ad. € 2.867 afgeboekt van “overige bestemmingsreserves”.
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Toelichting op de jaarrekening 2011
WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De volgende waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd bij het jaarverslag 2011:
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van
activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Vreemde valuta
Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per
balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de staat van baten en lasten
verwerkt.
Overige vorderingen
Dit betreffen vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar.
Specificaties bij de jaarrekening over 2011
VERLOOP BESTEMMINGSRESERVES
1-1-2011
Medicijnen
Nieuwe kinderafdeling
Energie/watervoorziening
Huisvesting personeel
Opleiding personeel
Emergency Room
Gynaecol./eye afdeling
Renovatieprojecten
Chada/Solar Cooking
Management Training
Conversie OPD kinderafd.
Renovatie pers.w.+riool
Amputee Fund
Overig
TOTAAL

56.000
8.000
12.500
25.000
18.000
5.067
50.000
242
20.247
14.000
434
33.617
243.107

toegevoegd

besteed

2.867

56.000
5.000
12.500
0
18.000
404
50.000
0
0
13.363
6.552
100.000
734
30.750

64.795

293.545

3.000
25.000
4.663
2.407
5.733
6.552
100.242
300
115.234

31-12-2011

242
22.654
6.370

De reserveringen worden overwegend gemaakt voor concrete projecten waarvoor wel
al een plan gemaakt is maar waarvan de activiteiten nog niet zijn begonnen c.q. zijn
afgerond. De “overige” reserveringen zijn wel gereserveerd voor de doelstelling maar
hiervoor zijn nog geen projecten toegewezen.
Het restsaldo van de bestemmingsreserve Renovatieprojecten ad € 242 is per 31-122011 overgeheveld naar de bestemmingsreserve Renovatie personeelswoningen.
In 2010 en 2011 is een verplichting aangegaan voor een management cursus voor het
management van het SFH en een andere gezondheidscentra in de East Province met
de organisatie Moving Management Foundation voor een driejarige periode, startend
10

in 2010. Voor de jaren waarin er nog geen dekking voor deze kosten is zijn de
verwachte maximale kosten voor het MSG gedeelte hiervan (€ 7.000 per jaar)
voorlopig ten laste van de Overige Reserveringen geboekt. Het verschil met de reserve
(€ 13.363) betreft een nog te ontvangen bijdrage van NCDO ad. € 637.
SPECIFICATIE LIQUIDE MIDDELEN
ABN Amro 521 spaarrek
ABN Amro 134
ABN Amro spaarrekening
ING 993 spaarrek
ING 230
ING 993
ING 230 spaarrek
TOTAAL

31-12-11
451
2.058
273.986
3.100
6.579
1.761
100
288.035

31-12-10
1.309
3.323
227.480
764
3.140
2.065
32
238.112

Toelichting op het financieel Jaarverslag
Giften en donaties
In 2011 werden wij naast de reguliere donaties verblijdt met een tweetal grote giften, t.w.
€ 100.000 en € 25.000. Hierdoor is de ruimte om verder het Saint Francis’ Hospital te
ontwikkelen verder vergroot. De eerstgenoemde gift is gereserveerd voor renovatie van
personeelswoningen alsmede voor een bijdrage in de kosten van renovatie van het
rioleringssysteem. Deze projecten zullen gedurende de komende jaren uitgevoerd gaan
worden.
Bedsponsoring
In 2011werden drie bedden minder gesponsord dan in de voorgaande jaren. Bovendien
worden de giften verantwoord in het jaar van ontvangst. Hierdoor lijken de inkomsten
een stuk minder te zijn vanwege o.a. het feit dat in 2010 nog betalingen (€ 4.500)
ontvangen zijn voor het progamma van 2009. Eind 2011 had de MSG voor het jaar 2011
nog niet alle betalingen binnen.
Zomerconcert
De opbrengst van het Zomerconcert en de suppleties van Wilde Ganzen en NCDO
vormen nog steeds een zeer belangrijke bron van inkomsten. Vanaf 2011 honoreert
NCDO echter geen nieuwe projectenaanvragen meer.
Lasten
De uitgaven bedroegen in 2011 zo’n € 136.000, waarvan € 65.000 ten laste van de
reserves is geboekt.
Alle inkomsten van de MSG worden na aftrek van wervingskosten en algemene kosten
aangewend voor projecten. De stichting heeft geen eigen vermogen, de bestuursleden
ontvangen geen vergoeding.
Wervingskosten en algemene kosten
De totale kosten voor verwerving en de algemene kosten (€) bedroegen in 2011 3,1 % van
de totale inkomsten. In deze kosten zijn begrepen de kosten van de administratie en het
jaarverslag, kosten van mailingen e.d.
Koen Vliegenthart RA,
Penningmeester MSG
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Hoofdstuk 5 Projecten
Nieuwe kinderafdeling:
Wilde Ganzen maakte eind 2008 en begin 2009 totaal € 80.000,- over voor dit project,
MSG stortte in augustus 2010 90% van de bijdragen van Tomingroep en Rotaryclub
Valkenswaard op de rekening van het SFH. Begin 2009 werden de fundaties uitgegraven
maar de bouw vorderde veel langzamer dan ooit verwacht werd: door hevige en
langdurige regenval lag de bouw maanden stil, daarnaast moest veel grond verplaatst
worden om het terrein te egaliseren, de specialist om de vloeren te leggen liet lang op zich
wachten, de bouwploeg was nodig voor spoedreparaties aan andere ziekenhuisgebouwen,
enz. enz. In alle voortgangrapportages werden deze problemen steeds door de hospital
manager genoemd. De MSG of haar donoren konden nooit invloed uitoefenen op een
snellere aflevering. Eind 2011 werd onderstaande foto gemaakt. De opening zal zeker
plaats vinden in de eerste helft van 2012. Dan is het uiteindelijk doel bereikt: de zorg aan
opgenomen patientjes tot 10 jaar (en hun ouders) is daarna sterk verbeterd.

Renovatie + nieuwbouw familieverblijf (z.g. Chada) en pilot met Solar Cooking :
a) Door de opbrengst van Zomerconcert 2009 plus subsidie van de NCDO en Wilde
Ganzen kwam voldoende geld beschikbaar om de huisvesting van familieleden in het
SFH te verbeteren. Nadat in 2009 tien nieuwe pitlatrines aangelegd waren naast de twee
familieverblijven en in maart 2010 een derde (nieuw) verblijf gebouwd werd, heeft het
bouwteam van het SFH in 2011 de renovatie van de twee oude gebouwen afgerond. In de
drie ruimtes verblijven personen die hun opgenomen familielid verzorgen en polikliniekbezoekers die van ver komen. Door de nieuwbouw is de capaciteit verbeterd en heeft men
meer privacy.
b) Het als pilot bedoelde deelproject om koken op zonne-energie volgens het concept van
Solar Cooking Nederland in het SFH te introduceren, werd eind 2010 geïntroduceerd door
Mevrouw Petty Heerebout-Lisewa. Zij gaf 10 dagen instructielessen aan vrouwen uit de
plaatselijke gemeenschap, die voor een jaar werden gecontracteerd voor dit project.
Beatrice Sakala, de maatschappelijk werkster van het SFH kreeg de supervisie en
rapporteerde maandelijks naar de MSG. De twee dames gaven dagelijks kookdemonstraties met Integrated Cooking. Naast solar cooking dmv zonlicht en het ‘garen’ in
hooimanden werden daarbij zgn houtbesparende ‘rocket stoves’gebruikt. Deze
rocketstoves waren in Nederland door onze technisch adviseur gemaakt. De deelnemers
waren heel verrast over de resultaten en vooral enthousiast over de houtbesparende
kacheltjes. Beide projecten zijn inmiddels volledig gerapporteerd en door de
subsidieverstrekkers NCDO en Wilde Ganzen als afgesloten verklaard.
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Management training en ombouw oude kinderafdeling tot polikliniek:
Over de € 15.000,-- opbrengst van Zomerconcert-2010 verleenden zowel NCDO als WG
maximale subsidie. Op deze manier konden twee deelprojecten gefinancierd worden:
a) Verbouwing oude Kinderafdeling tot Algemene Polikliniek ("Conversion O.P.D.").
De nieuwe Kinderafdeling is helaas eind 2011 niet gereed gekomen, waardoor de
verbouwing van het oude gebouw is uitgesteld. De ruimtes voor algemene poliklinieken
in dat gebouw zullen dus pas in 2012 in gebruik genomen kunnen worden. De huidige
polikliniek is veel te klein: artsen moeten regelmatig samen in één kamer een consult
houden, waardoor de privacy voor de patient ver te zoeken is.
b) Eind 2010 en begin 2011 werden twee trainingssessies van 2 weken gegeven in het
SFH en in de andere kerkgebonden ziekenhuizen plus Health Centres van het bisdom
Chipata door zes ervaren Nederlandse zorgmanagers van Moving Management
Foundation. Men heeft de management teams begeleid, zowel ter plaatse als per e-mail
vanuit Nederland. Het ligt in de bedoeling de trainingen 2 x per jaar plaats te laten vinden
gedurende 3 aaneengesloten jaren. Deze trainingen zijn onderdeel van een groter
programma, gestart en medegefinancierd door CordAid en het bisdom Chipata, Eastern
Province, Zambia.
Bouw personeelswoningen:
Op verzoek van het management van het SFH stelde de Stichting begin 2010 € 95.000,-ter beschikking om op het terrein 7 nieuwe personeelswoningen te bouwen. In 2010
werden 3 kleine woningen (één slaapkamer) gerealiseerd om z.g. licentiates die
gedurende een jaar in het opleidingsziekenhuis ervaring opdoen, te huisvesten. Omdat
het bouwteam van het SFH zich op de bouw van de Kinderafdeling concentreerde, waren
de laatste 3 woningen met ieder drie slaapkamers + een laatste kleine woning eind 2011
nog niet beschikbaar gekomen voor vaste medewerkers van het ziekenhuis. Nadat de
genoemde huisvesting daadwerkelijk opgeleverd is, kan het management van het SFH
nog 10 % van de oorspronkelijke 95.000,-- tegemoet zien.
Eerste Hulp Kamer:
Op verzoek van de chirurgische afdeling kocht de MSG medische materialen in die niet of
nauwelijks verkrijgbaar zijn in Zambia. De in november 2010 verstuurde brancards,
bloeddrukmeters, infuuskarren, wandkasten, een aanrechtblad, loodschorten enz. staan
nog opgeslagen in een container omdat de leegstaande behandelkamer naast de afdeling
chirurgie nog steeds niet verbouwd is. Men wil de eerste hulp kamer nu in de tot
polikliniekruimte omgebouwde oude kinderafdeling plaatsen en zo de eerste opvang voor
traumapatienten kunnen verbeteren.
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Training heer Hillam Kalumbi:
Zoals de voorzitter van de MSG reeds meldde, heeft de heer Hillam Kalumbi zijn HBOstudie voor medisch technisch ingenieur in Tanzania in november 2011 met uitstekende
eindcijfers afgerond. Hillam werkt nu weer full time in het SFH.
Management training en uitslaapkamer:
a) Over de ruim 9.000,-- opbrengst van ZC 2011 werd door Wilde Ganzen 55% premie
verleend. Hierdoor kon een tweede jaar managementtraining gefinancierd worden.
b) Op verzoek van de chirurgische afdeling zal de bouwploeg een uitslaapkamer naast de
operatieafdeling kunnen realiseren. Monitoren en uitzuigapparatuur om de patiënt na de
operatie beter te bewaken zijn reeds aangekocht. Doel is om hiermee het aantal
postoperatieve complicaties terug te dringen. Er kunnen steeds complexere operaties
worden uitgevoerd. Dat vraagt om betere postoperatieve zorg.
Diversen:
Vervolgopleiding Zambiaanse basisarts:
Op verzoek van het management in het SFH reserveert de penningmeester vanaf begin
2010 een bedrag van € 18.000 voor een universitaire vervolgopleiding van een van de
basisartsen in het SFH. De heer Nyambe kwam daar uiteindelijk in 2011 toch niet voor in
aanmerking.
Technische onderdelen:
In 2011 vroeg de heer Kalumbi om reserve onderdelen voor de in 2005 in Nederland
aangekochte Miele strijkmachine. Deze werden aan een bezoeker meegegeven en
sindsdien kan de wasserij van het ziekenhuis weer naar tevredenheid functioneren.
Toekomstige projecten:
Renovatie York:
Het bestuur heeft al begin 2009 toegezegd de renovatie van de nu leegstaande TB afdeling
te financieren, zodat men de helft daarvan tzt in zal kunnen richten als gecombineerde
afdeling voor oogheelkunde en gynaecologie. De patiënten van de oogarts worden nu nog
op de interne afdelingen verpleegd, de afdeling chirurgie vangt de patiënten met
gynaecologische problemen op. Inmiddels heeft de technisch adviseur eind 2011 nieuwe
tekeningen ontwikkeld om de hele afdeling te renoveren en stelde het management een
nieuwe begroting op. Die zal in ieder geval hoger uitkomen dan het bedrag van € 50.000
dat de penningmeester van de MSG nog steeds heeft gereserveerd.
Voor het toekomstige Sanitation project en het VVF project verwijs ik u naar het verslag
van de voorzitter op bladzijde 4/5.
Arlet C. Splint-Keilman,
secretaris
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Hoofdstuk 7 Bedsponsorplan en amputee- wheelchairfund
Bedsponsorplan
In 2011 kende de MSG 12 sponsoren die in totaal 14 bedden hadden geadopteerd.
Gedurende het boekjaar 2011 heeft de stichting MSG € 12.900 ontvangen op de speciale
rekening van het programma. Dat is beduidend minder dan het voorgaande jaar maar
komt doordat de giften verantwoord worden in het jaar van ontvangst. In 2010 werden
nog betalingen (€ 4.500) ontvangen voor het programma van 2009. Aan het eind van 2011
had de Stichting ook nog niet alle betalingen over dit boekjaar binnen.
Een al jaren bij MSG bekende sponsor heeft toegezegd vanaf 2012 een extra bed op de
nieuwe kinderafdeling te adopteren.
Door de grote werkdruk in Katete blijven de kwartaalrapportages onregelmatig en laat in
Nederland aankomen. Sinds het vertrek van de heer Parkinson heeft maatschappelijk
werkster Beatrice Sakala deze taak op zich genomen.
Amputee-wheelchairfund
De Medical Support Group beheert gelden ten behoeve van het door chirurg Jaap van
Bruggen opgerichte Amputee-wheelchairfund. De Stichting ontving in 2011 van diverse
donors ook nu nog aanvulling voor dit fonds.
Oktober 2011 arriveerden tien rolstoelen in het SFH. Zij zijn nu eigendom van patiënten
van het ziekenhuis die geselecteerd werden door fysiotherapeut Anderson.
Deze rolstoelen worden in een sociale werkplaats in Lusaka gemaakt en zijn speciaal
ontwikkeld voor gebruik op de onverharde wegen. Dankzij deze rolstoel kan Benson weer
thuis wonen: door slecht helende wonden aan zijn voeten was hij nauwelijks mobiel meer.
In 2011 kregen diverse patiënten van het SFH in Katete zelf een prothese aangemeten.
Deze hulp is net als het jaar daarvoor door derden financieel mogelijk gemaakt.
Zie verder de website : http://www.amputeeandwheelchairfund.nl/ .
Arlet C. Splint-Keilman
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ST FRANCIS’ HOSPITAL, KATETE, ZAMBIA
St Francis’ Hospital is situated in the Eastern Province of Zambia on the main road
between Lusaka, the capital, and Malawi. It was founded in 1948 and is administered by a
Joint Anglican Catholic Management Board.
The hospital is grant aided by the Zambian Ministry of Health and has ca. 340 beds with
recognised training schools for Enrolled Nurses and Enrolled Midwives (51 and 10 pupils
respectively in 2011). The hospital has four specialists, Dr Ziche Makukula (Obs &
Gynae), Dr Mike Currie (General Surgery), Dr Shelagh Parkinson (Paediatrics) and Dr
Simon Chisi (Ophthalmology). Dr Anne Currie is a specialist Anaesthetists but has been
working in Outpatients department. There are two other permanent/long term doctors, Dr
Joop Jansen and Dr Dayson Kumwenda and two Medical Licentiates – Enocks Nyambe
and Geofrey Mwale.
We receive Surgical and Obstetrics and Gynaecology registrars for their rural attachment
from UTH, although they only come for three months and not consistently.
Our medical staffing is augmented by a number of volunteer doctors who generally work
for about 6 months. We usually have between 2 and 6 volunteer doctors from UK,
Ireland, New Sealand and/or the Netherlands. It would be impossible to maintain the
level of service without them.
The hospital much of the time is very busy as a general hospital for an immediate
population of 180,000 and being one out of two second level referral hospitals for
1.3 million people, living in the Eastern Province. Patients are referred for surgery,
serious medical, paediatric conditions and obstetrics by 14 rural health centres in Katete
District and seven other hospitals and rural health centres in the Province. The health
centres are manned by Clinical Officers (3 year training post GCSE) with Enrolled Nurses
and Midwives. The majority of patients are peasant farmers living in traditional villages.
The hospital is deeply involved in the treatment of over 7000 AIDS-patients, not
including over 600 children. In 2004 anti-retroviral drugs became available through
funding from the Global HIV, TB, Malaria funds and other sources. Improvement in
health by ARV’s is often dramatic, enabling many to return to work. One also tries to
reduce the incidence of HIV and to care for the sufferers through a team set up in 1987.
There are 250 trained carer/counsellors in the district. 2000 Orphans, taken in by related
families, are assisted to attend primary school. The infection rate around Katete is 14 % in
adults and ca 16 % in Zambia itself.
Mrs M Seya is the Nursing Services Manager (NSM) with Mrs M Chambule Senior
Nursing Officer. Nursing Officers - Mrs G Ngwenya, Mrs E Manda and Mrs C Banda
Nurse Training Schools: The schools have 6 tutors and 1 Clinical Instructor.
We have received a few new nurses posted by ministry of Health and our number of
nurses is now just over 100. This is still short of the number required for a 348 bed
hospital. As a result most nurses working in our ART clinic have to work overtime when
they should be off duty and there are often few nurses on duty on busy wards.
The situation at Katete is isolated. Nearly all the staff live on the campus. To a great
extent they have to rely on their own resources, particularly in regard to off duty
occupations. Usually there are four to six expatriates, most British or Dutch. The life is
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challenging and to those who can meet this, there is a great deal of job satisfaction in the
knowledge that one is able to do something to improve the quality of life of a people in a
very under-privileged situation.
Hospital workload for 2010 and 2011 periods
Indicator
2010
2011
OPD attendances
93, 205
111, 672
Admissions
22, 608
22, 161
Deliveries
2, 826
3, 176
Caesarean Section
659
673
Major Operations
1, 948
2, 151
Minor Operations
2, 648
2, 620
ART Patients current Numbers
7, 105
7, 939

Managementleden SFH
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Stichting SFH – Zomerconcert – Jaarverslag 2011
Doel van de Stichting Saint Francis’ Hospital – Zomerconcert is het werven van fondsen
voor Saint Francis’ Hospital in Katete, Zambia door middel van het brengen van klassieke
muziek uitgevoerd door musici van naam voor een betaalbare prijs. Daarbij geeft de
Stichting voorafgaande aan het concert informatie over ontwikkelingssamenwerking.
Deze informatie is ook op de website van het Zomerconcert te vinden.
Vanaf het eerste concert in 1998 vindt dit muziekfestijn in de openlucht elke zomer plaats
bij de vijver van restaurant ‘ Rust Wat’ in Blaricum.
Dankzij de bijdragen van de vele sponsors/weldoeners en de medewerking van
verschillende bedrijven en instellingen brengt het Zomerconcert een aanzienlijk bedrag
op. Door de premie van Wilde Ganzen kunnen grotere projecten ten behoeve van het
Saint Francis’ Hospital gerealiseerd worden.
Het bestuur van de Stichting in 2011:
J.J.M.van der Werf, Laren, voorzitter
P.C.C.M. Leidner – Drieman, Laren, secretaris
C.N. van der Spek, Blaricum, penningmeester
F.O.G. van Male, Blaricum (werving advertenties)
F. Philips, Blaricum (infrastructuur)
A.C. van Hoytema, Leiden (muziek)
G.J.Visscher, Laren (publiciteit)
W.F. van der Wijk (werving sponsors)
In september trad af de heer F. Philips. Hij werd opgevolgd door de heer P. Meeuwis.
De heer G.J.Visscher trad eveneens af en werd opgevolgd door mevr. P.C.C.M. LeidnerDrieman die ipv haar functie als secretaris nu de publiciteit voor haar rekening neemt.
De nieuwe secretaris is mevr. A.M. Lockhorn uit Blaricum.
Het bestuur is de heren Visscher en Philips veel dank verschuldigd voor hun inzet.
Het correspondentieadres van de Stichting is : Bloemlandseweg 5, 1261 BA Blaricum.
Het bestuur vergaderde vanaf september om de 6 weken om de voortgang van de
werkzaamheden ter voorbereiding van het Zomerconcert te bespreken.
Mevrouw Els van der Werf – Moll houdt een bestand van 6000 adressen bij. Zij verstuurt
de traditionele uitnodigingsbrief met bestelformulier per post en de geïnteresseerden
ontvangen een digitale uitnodiging voor het concert.
De bestelde toegangskaarten worden eveneens door mevrouw Van der Werf verzonden.
Door middel van aankondigingen in regionale kranten, posters en spandoeken boven
de wegen in Laren en Blaricum en de uitnodigingsbrief wordt het Zomerconcert en het
belang van bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking aan een groot publiek, met name in
het Gooi, bekend gemaakt.
Kaartverkoop geschiedt daarnaast via de lokale apothekers en via de website van de
Stichting Zomerconcert.
Op deze website staat tevens informatie omtrent de besteding van de opbrengst en het
muziekprogramma. (www.zomerconcert.nl).
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Op 24 juni 2011 was de vijver bij restaurant ‘Rust Wat’ het zomerse decor voor het
veertiende Zomerconcert ten bate van het Saint Francis’ Hospital.
Onder grote belangstelling speelde het Concertgebouw Kamerorkest o.l.v. Marco Boni
met als soliste de jonge en succesrijke violiste Simone Lamsma werken van Mozart,
Chausson, Ravel en Tchaikovsky.
Het dreigde dit jaar even spannend te worden met het weer, maar uiteindelijk waren de
weergoden ons gunstig gestemd en konden de 1100 bezoekers genieten van een grandioos
concert.
Met de opbrengst van het concert werden een tweetal projecten gefinancierd. Het tweede
jaar van het driejarig Management Development Plan van Moving Management
Foundation, Zeist. Een team van ervaren zorgconsultants heeft een aantal weken
doorgebracht in de Oost-Provincie van Zambia om de management-teams in diverse
ziekenhuizen waaronder het Saint Francis’ Hospital te begeleiden en te adviseren.
Tevens kon de bouw en inrichting van een verkoeverkamer bij de operatiekamer van het
Saint Francis’ Hospital gefinancierd worden. Doel is om hiermee het aantal
postoperatieve complicaties terug te dringen. Er kunnen steeds complexere operaties
worden uitgevoerd. Dat vraagt om betere postoperatieve zorg.
De voorbereidingen voor het 15e Zomerconcert op 29 juni 2012 zijn inmiddels in volle
gang. De bekende jonge, getalenteerde pianisten Arthur en Lucas Jussen zullen op die
avond soleren.
A.M. Lockhorn,
Secretaris Stichting SFH-Zomerconcert

Zomerconcert 24 juni 2011
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Financieel jaaroverzicht 2011 Stichting St. Francis’ Hospital Zomerconcert
Balans per 31 december 2011
ACTIVA

€ PASSIVA

€

Te ontvangen rente
Liquide middelen

302 Bestemmingsreserve
21.385 Te betalen

21.621
66

Totaal

21.687

21.687

Toelichting op de balans per 31 december 2011
Liquide middelen
Genoemde bedragen staan op spaarrekening en rekeningen courant. Er zijn geen
beleggingen.
Mutaties in de Bestemmingsreserve
Stand per 31-12-2010
Netto resultaat 2011
Naar MSG in 2011
Stand per 31-12-2011

16.594
+14.427
31.021
-9.400
21.621

Bestemming van de opbrengst
In 2011 is € 9.400 aangewend ten behoeve van het St. Francis’ Hospital te Katete,
Zambia. Evenals in voorgaande jaren is door SFH-Medical Support Group bij “Wilde
Ganzen” een aanvraag ingediend om onze projecten te steunen met een premie.
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Financieel jaaroverzicht 2011
Stichting St. Francis Hospital Zomerconcert
BATEN
Rente
Kaartverkoop
Adverteerders
Weldoeners
Sponsors
Diversen
Totaal

€ LASTEN
302
25.105
3.525
16.060
10.500
323

Bankkosten
Algemene kosten
Drukkosten
Tenten en tribune
Catering
Muziek
Netto resultaat
55.815 Totaal

€
73
1.953
3.544
13.737
1.702
20.379
14.427
55.815

Specificaties
Bankkosten:
Zomerconcert
Kaartverkoop
Alg. kosten:
onkosten
verzekering
spandoeken
lidmaatschappen
promotie

Tenten en tribune:
Tenten
Tribune
Overig
Muziek:
Orkest/solisten
Techniek
Overig

21
52
73
1.270
185
125
87
286
1.953

6.203
3.278
4.256
13.737
16.999
3.326
54
20.379

Februari 2012
C.N. van der Spek,
Penningmeester
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