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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 website-adres is: www.stfrancishospital-msg.nl. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling) met een CBF Erkenning.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2020 uit :
Heer P.H. Sleutelberg, voorzitter
Heer K. Vliegenthart, penningmeester
Mevrouw A.C. Splint-Keilman, secretaris, bedsponsorplan, wheelchairfund, inkoop (medische)
goederen en contactpersoon Platform Zambia.
Mevrouw L.J. Engelen,vice-voorziter, PR, webmaster.
Heer L.M.F.M. Imandt, contactpersoon projecten, contactpersoon voor Minga Mission Hospital en de
Local Medical Support Group.
Heer M.J. de Goeje, inkoop/ verzending medicijnen.
Mevrouw I. de Vries, adviseur voor afdeling Bethlehem
Het bestuur werd ook in 2020 geadviseerd door de heer P.A. Splint voor technische zaken.
Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis aan de doelstellingen van de Stichting en kennen het
St Francis’ Hospital uit eigen (al dan niet recente) ervaring:
Peter Sleutelberg, voorzitter van de MSG heeft als algemeen arts eind jaren zeventig 3 jaar in het St
Francis’ Hospital gewerkt. Na terugkomst in Nederland vestigde hij zich als huisarts in Schagen, waar
hij tot 31 december 2011 als zodanig actief is gebleven. Hij is sinds de oprichting lid van het bestuur
van de MSG.
Koen Vliegenthart, penningmeester 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 en geadviseerd heeft bij het opmaken van jaarcijfers en de overige
boekhoudkundige processen. Sinds 2010 is hij lid van het MSG bestuur.
Lucy Engelen, webmaster, PR officer en vice voorzitter 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 geregstreerd tolk/vertaler Engels van beroep maar tot 1 januari
2015 werkzaam als zzp’er (marketingadviezen en tekstschrijven). Zij was tot november 2020 voorzitter
van de brancheorganisatie voor kleine goede doelen in ontwikkelings-samenwerking, Partin
(www.partin.nl) en sinds de oprichting van de MSG bestuurslid.
Leon Imandt, contactpersoon voor Minga Mission Hospital was als biochemicus in het begin van zijn
loopbaan hoofd van een hematologisch laboratorium en deed vervolgens veel ervaring op met
managementtaken in diverse Nederlandse ziekenhuizen. Hij was kwaliteitsfunctionaris voor medische
specialisten en vertrok oktober 2009 via VSO naar Chipata. Daar werkte hij 18 maanden als Health
Coördinator voor de Katholieke bisschop Lungu en kreeg mede door de trainingen van MMF die twee
jaar aan managementleden van Health Centra en Ziekenhuizen in het bisdom Chipata gegeven zijn,
ook veel te maken met het SFH. Sinds zijn installatie als bestuurslid van de MSG is hij de
contactpersoon bij Wilde Ganzen, en onderhoudt hij de contacten als algemeen projectmanager met
het SFH over de bouwprojecten.
Michiel de Goeje, inkoper medicijnen, 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 kwaliteitszaken bij stichting IDA. Dit is een non profit organisatie die
wereldwijd medicijnen en medische hulpmiddelen levert aan lage- en middeninkomenslanden voor
betaalbare prijzen met een gegarandeerde kwaliteit. Hij is bestuurslid van de MSG sinds 2007.
Arlet Splint – Keilman, secretaris, verpleegkundige – inmiddels gepensioneerd, is sinds 2002 lid van
het bestuur. Zij doet alle voorkomende secretariele werkzaamheden, bijvoorbeeld het verspreiden van
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de bedsponsorverslagen. Zij kent het SFH sinds 2001, heeft het sindsdien 11 keer voor kortere
periodes bezocht en heeft tijdens die bezoeken goede contacten opgebouwd met verpleegkundige
collega’s. Zij is bestuurslid van de Stichting Werkgroep Zambia (www.platformzambia.nl.
Irene de Vries, algemeen lid, was van november 2013 tot december 2015 als tropenarts werkzaam in
het SFH, vnl. op de gynaecologisch-obstetrische afdeling. Zij en haar partner Huub Stelder hebben
het SFH zoals zovelen in hun hart gesloten. Door haar recente ervaring in het SFH zijn de andere
bestuursleden heel erg blij dat zij bereid was om sinds medio 2016 het bestuur te versterken.
Paul Splint, technisch adviseur, was als zodanig via PUM in 2001 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 of het MSG bestuur regelmatig terug in
SFH en adviseert hij zowel het bestuur van de MSG als het management in Katete bij allerhande
technische zaken. Bovendien is hij contactpersoon tussen de Schotse Sandy Logie Foundation en de
MSG. Sinds 2019 is hij de contactpersoon voor het Calebash Cisterne project (zie blz 13).
Zoals hierboven te lezen valt gebruikt ieder zijn of haar netwerk om de statutaire doelstelling:
“ondersteuning van het SFH in materiële en immateriële zin” te verwezenlijken. Alle bestuursleden
geven voorlichting in Nederland over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en ten behoeve
van het St Francis Hospital in het bijzonder.
In 2020 werd er geen Zambiadag gehouden en kon de Partindag door de wereldwijde pandemie niet
doorgaan op de normale manier.
De totale kosten voor werving van baten bedroegen in 2020 4,7% van de totale inkomsten. De kosten
van beheer en administratie bedroegen 0,9 % van de totale inkomsten. Zie ook hoofdstuk 4 pagina 7
tot en met 10 voor het financiële overzicht over 2019.
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 het maken van een beleidsplan, 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), sinds medio 2012 van Platform Zambia (www.platformzambia.nl ).
De Stichting St Francis’ Hospital - Medical Support Group is een door het CBF Erkend Goed Doel.
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Hoofdstuk 2
Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2020 is door de coronacrisis een ingewikkelde jaar geworden. De coronamaatregelen hebben
er voor gezorgd dat we niet fysiek konden vergaderen en dat tal van andere bijeenkomsten niet
konden doorgaan. Gelukkig bleek het vergaderprogramma ZOOM een uitkomst.
Door de internationale coronamaatregelen bleek het ook niet mogelijk om in het najaar naar Zambia af
te reizen om de lopende projecten te bekijken. Het St Francis’ Hospital leek de eerste maanden van
2020 weliswaar gevrijwaard van corona, maar of dat
nu kwam door een slechte registratie of door
afwezigheid van het virus, is niet geheel duidelijk
geworden. Later in het jaar werd het ziekenhuis flink
getroffen.
De MSG had in het voorjaar van 2020 al extra geld
gestuurd voor het aanschaffen van
beschermingsmaterialen tegen Covid-19
besmettingen. Toch overleden er twee
ziekenhuismedewerkers aan corona.
De door MSG gesteunde bouwprojecten zijn in 2020
goed verlopen. Het blijkt opnieuw dat werken met een
vaste projectmanager grote voordelen heeft wat
betreft de kwaliteit van de bouw, de duur van de
bouw, de samenwerking en vooral de projectrapportages. Alle projecten in 2020 verliepen ondanks
lichte vertraging ongeveer conform de planning. De budgetten werden nagenoeg niet overschreden.
De projectmanager, de heer Chungu, begeleidde de projecten stap voor stap, stelde de budgetten
samen en sloot de contracten met aannemers, uiteraard in samenspraak met het management. Hij
wordt betaald vanuit de budgetten van de projecten, zijn diensten worden mee gecalculeerd in de
totale projectkosten. De keuze van de aannemers door de heer Chungu blijkt een gelukkige te zijn: de
kwaliteit is goed en de snelheid van de bouw is naar alle tevredenheid. We zijn heel blij dat het
uiteindelijk gelukt is om het management er van te overtuigen dat de inzet van externe aannemers
grote voordelen heeft.
In het verlengde van onze bijeenkomst van eind 2019 met partners uit Schotland en het VK in het
kader van de samenwerking, is er in 2020 een virtuele bijeenkomst geweest via ZOOM, waarmee we
de diverse deelnemers hebben kunnen spreken en de plannen op elkaar hebben kunnen afstemmen.
In dit verband is er verdere samenwerking gekomen met Olivia Giles. Zij organiseert en financiert de
verstrekking van protheses aan kinderen. We hebben
haar medegefinancierd.
In 2020 is in december, geheel onverwacht, Dr Joop
Jansen overleden. Joop Jansen, oftewel ‘Dr Joop’ zoals
hij door iedereen werd genoemd, verzette bergen werk in
St Francis’ Hospital. Met name zijn rol bij het opzetten
van een VVF-programma (reparatie van de bijzonder
invaliderende en stigma-veroorzakende gynaecologische
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fistels) is van onschatbare waarde geweest. Ik verwijs u graag naar het ‘in-memoriam’ op onze
website:
https://www.stfrancishospital-msg.nl/dr-joop-jansen-overleden/
om te lezen over deze dokter, die we zeer zullen missen.
Uit eigen middelen is de ingrijpende renovatie van de apotheek
gefinancierd. We zijn bijzonder blij dat in 2020 een van onze
projecten: de renovatie/nieuwbouw Fysiotherapie weer gesteund
werd door Wilde Ganzen. Zo kon men in het SFH met hun suppletie
van maar liefst 50% op onze eigen werving in december 2020 starten
met dit project. Hun niet-aflatende steun maakt heel veel mogelijk.
Ook weer in overleg en samenwerking met Wilde Ganzen gaat de Medical Support Group in
toenemende mate taken, waaronder ook fondsenwervende activiteiten, de komende jaren overdragen
aan het ziekenhuismanagement. Een ‘eigen’ ziekenhuiswebsite is er al – kijkt u maar eens op
https://www.supportstfrancishospital.org.
Deze website is met steun van de MSG tot stand gekomen en wordt vooralsnog door ons
onderhouden.
De steun van de Medical Support Group aan St Francis’ Hospital wordt dus geleidelijk afgebouwd.
Maar dat zullen we niet doen zonder zorgvuldig overleg ter plaatse zodra de reismogelijkheden zijn
versoepeld. We hopen te kunnen afmaken waar we aan zijn begonnen, hetgeen -terugkijkend op de
afgelopen 27 jaar-, in feite neerkomt op onder meer de totale renovatie van het ziekenhuis.
Afmaken wat we zijn begonnen en goed overdragen – dat zal de komende paar jaar ons parool zijn.
We gaan dus door met het werven van fondsen om ook de laatste stappen, samen met u, te kunnen
zetten.
Ik ben onze donoren heel dankbaar dat ze het St Francis' Hospital zijn blijven steunen, met kleine en
grote bijdragen. Ik vraag u, om dat samen met ons nog een paar jaar vol te houden.
St Francis’ Hospital is dat waard, want is nog steeds, -voor al die mensen in het district Katete en ver
daar buiten-, een baken van hoop.
Namens het bestuur,
Peter Sleutelberg, voorzitter Medical Support Group St Francis' Hospital.
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Hoofdstuk 3
Verslag van de secretaris
Vergaderingen
In 2020 vergaderde het bestuur op 3 februari te Laren, op 18 mei via ZOOM, op 21 september in
Laren en op 14 december via ZOOM. Van al deze bestuursvergaderingen werden notulen opgesteld.
Naast de vergaderingen onderhielden de bestuursleden waar nodig onderling contact via email,
skype en telefoon.
Diverse bestuursleden namen deel aan een ZOOM sessie, door de heren Chris Faldon en Brian
Magowan van Logie Legacie opgestart. Daarbij waren ook als afgevaardigen van sponsoren van het
SFH de heer Andrew Cairns van Friends of Katete, mevrouw Olivia Giles (500miles), twee
bestuursleden van het NHS Borders Hospital aanwezig, plus de heer John Western als vrijwilliger en
vier managementleden van het SFH in Katete.
Verdere contacten met het SFH verliepen telefonisch of via e-mail. Door de wereldwijde pandemie
hebben bestuursleden van de MSG in 2020 het ziekenhuis in Zambia niet kunnen bezoeken.
Contacten met derden
Door de mini-conferentie van eind 2019 ontstond een samenwerking tussen MSG en mevrouw Olivia
Giles als vertegenwoordiger van de 500 miles Foundation, deze is in 2020 verder uitgediept (zie
hoofdstuk 5).
Voorzitter de heer Sleutelberg en mevrouw Engelen als vice voorzitter hadden via e-mail verkeer en
telefonische contacten met het Engelse Friends of St Francis’ Hospital (James en Faith Cairns).
Voorzitter en secretaris hadden nog 1 maal contact met medewerkers van Tergooi over het
pathologieproject.
De secretaris had (in eerste instantie via email verkeer) contact met mevrouw Liza de Boer die in 2020
zes maanden in het SFH heeft gewerkt. De MSG ontving via haar een verzoek van de heer Lalick
Banda voor hulpmiddelen die zowel uit het Surgical Fund als uit het bedsponsorplan betaald konden
worden (zie hoofdstuk 4 en 5)
Dankwoord
De Stichting wil ieder hartelijk bedanken voor giften in geld of natura en/of voor zijn persoonlijke inzet.
De MSG heeft enkele grote donateurs die jaarlijks een groot bedrag overmaken maar onze dank gaat
net zo goed uit naar de kleine donateurs. Dankzij hun giften konden we bijvoorbeeld geld naar het
SFH overmaken om ter plaatste beschermende middelen aan te kopen voor het personeel.
Dankzij u allen kunnen we hulp rechtstreeks of via een omweg ten goede laten komen aan de
patiënten in en om Katete!
De leiding van het ziekenhuis bestond in 2020 uit:
1. Dr.Lalick O. C. Banda
2. Dr. Dayson Kumwenda
3. Mrs. Judith Mumba
4. Mr. Jeremiah Nyirenda
5. Mr. Fred P. Ntongwe
6. Mrs. Xoliswa Silanda
7. Mr. David Mwanza
8. Mr. Robert T.Banda
9. Mr. Kalimukwa Sibote
10.Mr. Andrew Kakanda
Arlet C. Splint-Keilman, secretaris MSG.

7

Medical Superintendent
Head Clinical Care
Principal Nursing Officer
Pharmacy In Charge
Senior Hospital Administrator
Principal Tutor (School of Nursing)
Assistant Accountant
Senior Administrative Officer
Accounts Assistant
Human Resources Management Officer

Hoofdstuk 4
Financieel jaarverslag 2020
Balans per 31 december 2020
31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

406
132.200

0
203.754

TOTAAL ACTIVA

132.606

203.754

87.817

126.632

PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen:
Medicijnen en hulpmiddelen
Medicijnen
Chirurgie fonds
Amputee/Wheelchair fund
Infrastructuur
Renovatie pers.won.+riolering
Neonatal afdeling
Project Minga Hospital
Personeel
Management training
Opleiding personeel
Pensioen- en ziektekostenverz.
Overig
Hulp vierling

TOTAAL PASSIVA
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21.000
0
3.530

21.000
2.788
3.036

5.564
0
13.666

5.564
3.000
13.666

0
0
1.028

21.829
925
4.931

0

383
44.788

77.122

132.606

203.754

Staat van baten en lasten 2020
2020

2019

BATEN
Giften en donaties
Bedsponsoring
Nalatenschappen
Bijdragen t.g.v. neonatal afd.
Bijdr. Wheelchair/amputee fund
Bijdr. 500-Miles project
Bijdr. Vierling
Rente inkomsten

37.198
5.181
0
0
900
5.700
667
29

37.077
3.543
32.202
3.000
0
0
383
148

Totaal baten

49.675

76.353

2.353

27

629
1.049
5.700

0
0
0

406

0

98.705
0

75.795
2.500

3.901
2.600
2.733

9.308
4.539
0

2.313
432

1.226
727

Totaal lasten

120.821

94.122

Saldo van baten en lasten

-71.146

-17.769

-1.567
5.986

0
16.228

-66.727

-1.541

LASTEN
Besteed doelstelling:
Medicijnen en hulpmiddelen
Aankoop medicijnen/goederen
Incl. Transportkosten
Chirurgische materialen
vanuit chirurgie fonds
Bijdragen vierling
500-Miles project
Bijdragen vanuit
Amputee/Wheelchair fund
Infrastructuur
Verbouwingen
Sanitatie t.b.v. Calebash Cisternes
Personeel
Pensioen- en ziektek. verz.
Bijdrage studiekosten Zamb. vp
Training personeel SFH
Overige kosten
Kosten werving van baten
Kosten beheer en administratie

Toename bestemmingsfondsen
Afname bestemmingsfondsen
Resultaat t.l.v. algemene reserve
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Waarderingsgrondslagen
De volgende waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd bij het jaarverslag 2020:
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover 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.

Specificaties bij de jaarrekening over 2020
Verloop Algemene Reserve:
Stand 1/1/2020
Bij vrijval bestemmingsfondsen
toegevoegd: resultaat 2020
Stand 31/12/2020

126.632
27.912
-66.727
87.817

VERLOOP BESTEMMINGSFONDSEN
1-1-2020
Medicijnen en hulpmidd.
Medicijnen en medische
hulpmiddelen
Chirurgie fonds
Amputee/Wheelchair fund
Infastructuur
Renovatie personeelswon.
Isolatiekamer kinderafd.
Neonatal afdeling
Minga Hospital
Personeel
Management Training
Opleiding personeel
Pensioen- en ziektek.verz.
Overig
Hulp vierling
TOTAAL

21.000
2.788
3.036

bij

900

besteed

629
406

5.564
0
3.000
13.666

naar/van
alg.res.

-2.158

-3.000

21.829
925
4.931

-21.829
-925

31-12-2020

21.000
0
3.530
5.564
0
0
13.666

3.902

0
0
1.029
0

383

667

1.049

77.122

1.567

5.986

-27.912

44.788

De bestemmingsfondsen worden gemaakt voor concrete projecten waarvoor wel al een plan
gemaakt is maar waarvan de activiteiten nog niet zijn begonnen c.q. zijn afgerond.
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SPECIFICATIE LIQUIDE MIDDELEN

ING 993 spaarrek
ING 993 vermogensspaarrek
ING 230
ING 993
ING 230 spaarrek
TOTAAL

31-12-2020
6.563
1.018
38.742
227
85.650
132.200

31-12-2019
3.498
4.942
59.409
270
135.635
203.754

Toelichting op het financieel Jaarverslag

Giften en donaties
In 2020 is wederom 25.000 Euro ontvangen vanuit een vijfjarige schenkingsakte. Middels een
inzameling gehouden n.a.v. het overlijden van de uitgezonden tropenarts Joop Jansen is een bedrag
van € 724 opgehaald.
Besteed doelstelling
Specificatie van de gelden besteed aan verbouwingen:
Verbouwing Pharmacy
27.793
Verbouwing Fysioafdeling
66.557
Eindafrekening afgeronde projecten
4.355
TOTAAL
98.705

Overige baten en lasten
Alle inkomsten van de MSG worden na aftrek van wervingskosten en algemene kosten aangewend
voor projecten. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding behalve een vergoeding voor gemaakte
onkosten.
Wervingskosten en algemene kosten
De totale kosten voor werving van baten bedroegen in 2020 4,7% van de totale inkomsten. De kosten
van beheer en administratie bedroegen 0,9% van de totale inkomsten.
De reserveringen zijn gedaan op basis van continuïteit.
Koen Vliegenthart RA, Penningmeester.
februari 2021
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Hoofdstuk 5
Projecten, Bedsponsorplan, Amputee-wheelchairfund, Surgical Fund
Proefproject Calebash Cisterne, Let the Children Live Project, VVF.
Inleiding
Begin 2020 werden alle projecten van 2019 met succes afgerond. Het ging om de looppaden tussen
verschillende afdelingen die een overkapping kregen, de aanbouw bij de kraamafdeling om een zg.
Kangaroo Kamer te creëren en de renovatie van de kraamafdeling zelf met de toepasselijke naam
Bethlehem. De nieuwbouw van een huis voor Zambiaanse artsen (z.g. Men’s Mess) was pas in april
2020 gereed gekomen maar kon nog niet bewoond worden omdat op de begroting nooit een septic
tank was opgevoerd. Het SFH heeft deze voorziening uit eigen middelen betaald, het huis wordt sinds
september 2020 door drie jonge Zambiaanse artsen bewoond. Het management heeft zich garant
gesteld voor het verdere onderhoud van deze gebouwnen en voorzieningen.
Gezien de zeer bevredigende gang van zaken van de afgelopen jaren is voor 2020 dezelfde
procedure gevolgd voor projecten in SFH ondersteund door MSG. In 2018 heeft SFH een
prioriteitslijst opgesteld voor projecten met bijpassende begrotingen waaruit in goed overleg bepaald
werd welke projecten in 2020 uitgevoerd zouden worden. Voor dit jaar waren dat de renovatie van de
apotheek en de volledige nieuwbouw van het gebouw waarin de fysiotherapie gehuisvest is te samen
met de opslag voor de apotheek en het medisch archief. Vervolgens schreef SFH een aanbesteding
uit voor deze projecten. Op basis van de offertes werd voor elk project een aannemer uitgekozen
waarmee een contract werd opgesteld waarvan MSG een kopie ontving. Op basis van dit contract
werd een MoU (Memorandum of Understanding) door beide partijen ondertekend. Hierin worden het
budget en de verwachte start- en looptijd aangegeven, worden problemen genoemd die men bij de
uitvoering zou kunnen ondervinden maar geen sancties als het project pas na de genoemde datum
afgerond is. Ook bij de projecten van 2020 werden de door MSG gefinancieerde projecten begeleid
door de projectmanager de heer Chungu Mutale. Hij heeft een technische achtergrond en zijn salaris
wordt uit het projectgeld betaald.
Chungu rapporteert ons zeer regelmatig over de voortgang van elk project. Ook worden wij op de
hoogte gehouden van de financiële stand van zaken en tijdig gewaarschuwd als de voortgang zo is
dat volgens het tevoren afgesproken schema de volgende betaling dient te geschieden. Dit leidt ertoe
dat alle projecten volgens plan verlopen.
Renovatie apotheek
De apotheek ligt aan de voorkant van het ziekenhuis, naast de hoofdingang. Deze afdeling van het
ziekenhuis bestaat uit een uitgifteruimte, een kamer om de medicijnen klaar te maken, een
opslagruimte en een laboratoriumruimte. Daarnaast nog een paar kantoren voor de medewerkers van
de apotheek. Via een tender is de firma Top Firm uitgekozen om dit project uit te voeren.
De afdeling is helemaal gerenoveerd zoals eerder bij verpleegafdelingen gebeurd is: het oude asbest
dak is verwijderd en vervangen door metalen sheets, de plafonds zijn vernieuwd met pvc plafonds, de
vloer in de gebruiksruimtes is vervangen door terrazzo of tegels en de deuren en ramen zijn
vervangen. Ook het medewerkerstoilet is helemaal vernieuwd. In de medicijnen kamer zijn nieuwe
werkbanken geinstalleerd en de entree is extra beveiligd met een rolluik.
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In totaal zijn er 9 airco’s geinstalleerd in de werkruimtes en in de kantoren. De afdeling is van binnen
en van buiten helemaal opgeschilderd en ten slotte is er aan de voorkant een parkeerplaats gemaakt.
Het project is juli 2020 gestart en was voor 1 oktober 2020 klaar. In totaal kostte het 620.000 Kwacha,
omgerekend ongeveer 28.000 euro.
Nieuwbouw fysiotherapie
Het project voor renovatie van de fysiotherapie stond al jaren op het verlanglijstje van het SFH.
Aanvankelijk was het de bedoeling om alleen het dak te vervangen maar in de loop van de afgelopen
jaren was het gebouw zo slecht geworden (grote scheuren in de muren, gaten in het dak etc.) dat er
maar één oplossing was: volledige afbraak en nieuwbouw van het hele gebouw. In het gebouw is niet
alleen de fysiotherapie gevestigd maar ook de grote opslag van de apotheek, het medisch archief, de
kleine tucshop waar je drankjes en eten kan kopen en een slaapkamer voor de nabijgelegen keuken.
Bij de nieuwbouw zal de fysiotherapie gesplitst worden in een behandelafdeling en een sportzaal met
speciale sportvloer. Deze sportzaal zal ook gebruikt worden voor Income Generating Activities door
daar tegen betaling sportlessen te geven. (zie bijlage).
Gezien de grootte van dit project is hiervoor samenwerking met Wilde Ganzen gezocht. Samen met
het SFH hebben wij een projectaanvraag ingediend met uitgebreide bechrijving van het project en
een volledig uitgewerkte begroting. Wilde Ganzen heeft deze aanvraag gehonoreerd wat betekent dat
ze 1/3 van de projectkosten van in totaal 99.000 euro dragen.
Voor dit grote project is weer een tender uitgeschreven waar zelfs op de nationale tv aandacht voor is
gevraagd. Uit deze tender kwam Top Firm als beste keuze naar voren, de zelfde firma als voor de
renovatie van de apotheek. Op 1 december is de firma begonnen met het afbreken van het dak. De
sheets die daar oplagen zijn gebruikt als afzetting van het hele bouwterrein (zie foto).

Na de afbraak van het oude gebouw (zie boven) is men begonnen met de fundering en vervolgens het
storten van de vloer voor het hele gebouw. Daar worden de muren opgebouwd en vervolgens het dak.
Het project ligt goed op schema en zal waarschijnlijk medio 2021 klaar zijn.

Minga Mission Hospital
In 2016 ontving MSG ruim € 13.000 van de Stichting Zomerconcert, Dit bedrag moest besteed worden
aan een project t.b.v. de patiëntenzorg in de Eastern Province, maar niet aan SFH. Besloten is dit
bedrag te besteden aan Minga Mission Hospital, een ziekenhuis op ruim 100 km van Katete en een
van de verwijzende ziekenhuizen van SFH. In 2020 heeft het bestuur van de Stichting Friends of
Minga gevraagd of MSG bereid zou zijn het resterende saldo van hun stichting over te nemen onder
voorwaarde dat eerst getracht wordt dit aan Minga te besteden. Dit past goed bij het doel en bedrag
van de gift van de Stichting Zomerconcert. Daarom is MSG akkoord gegaan met dit voorstel zodat het
budget voor een project voor Minga ruim € 40.000 zal bedragen.
De oorspronkelijke bedoeling was dit geld te besteden aan de nieuwbouw van een OK voor de
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Verloskunde. Maar dit project bleek veel te duur te zijn. Daarom is besloten te wachten met de
besteding totdat een van de bestuursleden van MSG weer een keer in Zambia is om dan samen met
Sr. Asperanza, hoofd van Minga Mission Hospital, te bezien aan welk plan wij kunnen bijdragen. De
bedoeling was dat dit tweede helft 2020 zou gebeuren maar dit is door de coronapandemie
verhinderd. Hopelijk kan dit bezoek in 2021 plaatsvinden.
Bedsponsorprogramma
De inkomsten voor het programma waarbij particulieren of een maatschap de kosten van één bed
naar de MSG overmaken zijn vergelijkbaar gebleven met het voorgaande jaar. In 2020 hebben we op
verzoek van het management uit het bedsponsorprogramma hechtmateriaal, catheters, steriele
handschoenen, infuusnaaldjes voor kinderen en dergelijke ter waarde € 2.353 aangekocht. Enkele
goederen zijn per DHL naar Katete gestuurd, de rest zal per container in 2021 naar Lusaka reizen.
Mevrouw Judith Mumba verzorgde elk kwartaal de rapportage voor de sponsoren. Omdat zij inmiddels
met pensioen is, droeg zij deze taak in de loop van 2020 over aan de sociaal werkster mevrouw
Chaze Sibamba. De rapportages werden door de secretaris van de MSG doorgestuurd naar de
bedsponsoren.

Amputee- wheelchairfund
De MSG ontving in 2020 weer € 900 voor het ooit door wijlen dr. van Bruggen opgerichte fonds om
patienten die een prothese of rolstoel nodig hebben te kunnen helpen.
Na de miniconferentie in Melrose, waarbij partners van het SFH uit Engeland, Schotland en
Nederland aanwezig waren, ontstond een samenwerking tussen de Schotse 500 miles Foundation
(Olivia Giles) en de MSG.
De MSG heeft gereedschap aangekocht voor de orthopedisch instrumentmaker in Katete, de
penningmeester bemiddelde om geld uit Schotland voor het salaris van deze functionaris over te
maken naar Katete. Het gereedschap zal in 2021 in Katete arriveren en in het nieuwe Fysiotherapie
gebouw in gebruik genomen kunnen worden.
In het voorgaande jaarverslag werd gesproken over de reiskosten van Chipata naar Lusaka die de
MSG zou betalen om 10 kinderen van het Cheshire Home een of twee protheses aan te laten meten
bij de orthopedische kliniek van het Universiteit Ziekenhuis. Helaas is dit door de coronapandemie niet
mogelijk geweest in 2020.
De fysiotherapeuten hebben ook in 2020 niet om geld gevraagd om speciaal voor de bushwegen
ontwikkelde rolstoelen aan te mogen schaffen.
Proefproject Calebash Cisterne.
De MSG startte in april 2019 een proefproces t.b.v. schoon drinkwater voor de omgeving van het SFH.
In samenwerking met de Burning Bush kerk werden door de heren Robert Goma en Rodgers Banda
twee cisterens gebouwd volgens een beproefd concept. Beide heren hadden op onze kosten een
training kunnen volgen in Malawi. De bouw verliep zo voorspoedig dat de MSG eind 2019 nogmaals
een bedrag voor 3 te bouwen cisternes overmaakte naar de Burning Bush Church. Dit geld is
aangekomen en hiervan zouden er twee gebouwd zijn in dorpen in de omgeving van Katete maar de
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MSG ontving geen enkele foto van de nieuwe watertanks, of een financieel overzicht. De heer Robert
Goma is naar de andere kant van Zambia verhuisd en heeft tot op heden geen inwoners van de
Luapula Provincie gevonden om hier een levensvatbaar project te kunnen maken.
De penningmeester van de Burning Bush Church reageeert niet op mails onzerzijds. In de laatste
vergadering van 2020 heeft de MSG daarom besloten geen verdere moeite te doen. De donoren zijn
op de hoogte gebracht.
Surgical Fund.
Op verzoek van de heer Lalick Banda zijn in 2020 chirurgische materialen (een tweedehands
diathermie toestel) vanuit het ooit door de chirurg de heer Bleichodt opgestarte fonds aangeschaft en
meegegeven aan mevrouw Liza de Boer die terugreisde naar Katete. Dit fonds is nu opgeheven.
Let the Children Live Project.
Dit project om hulp te bieden aan de eind 2019 geboren vierling was een initiatief van het
management in Katete. Helaas stierven in de loop van 2020 twee van de vier kinderen. De MSG
ontving totaal € 1.049 voor de kinderen. Dit is in twee delen overgemaakt om ter plaatse melkpoeder
aan te kunnen kopen en eventueel medicijnen mee te nemen op de momenten dat men de kinderen
bezocht die ver van het ziekenhuis vandaan wonen. De MSG heeft dit project inmiddels afgesloten.
VVF project
In Afrika raken veel vrouwen op zeer jonge leeftijd zwanger. Het lichaam is vaak nog niet volgroeid om
te kunnen bevallen, het bekken is te klein. Door de langdurige uitdrijvingsfase duwt het hoofdje van de
baby te lang tegen het schaambeen waardoor een deel van de tussenliggende wand van de blaas en
de vagina klem komt te zitten en afsterft. Zo ontstaat er een gat, een fistel tussen de blaas en de
vagina. Medisch gezien is de fistel te repareren middels een operatie: een z.g. VVF-hersteloperatie.
Deze kost ongeveer 200 euro. De kosten zijn voor een gemiddelde Zambiaanse vrouw zelf niet op te
brengen.
Dankzij een nieuwsbrief van de MSG ontvingen wij van onze kleine en grote donateurs in 2012 een
bedrag van 6,500 euro. Met premie van Wilde Ganzen erbij, konden we toen twee specifieke
operatietafels en een operatielamp in Nederland aanschaffen en per container naar Zambia sturen.
Door donaties van de Vastenactie en een operatie-afdeling van een Nederlands ziekenhuis, konden
wij twee jaar later speciale instrumenten aankopen. Sindsdien kon de heer Joop Jansen die in Abbis
Abeba een opleiding had gevolgd deze aandoening met hulp van een speciaal daarvoor overgekomen
arts uitvoeren in Katete zelf. In 2020 kreeg hij hulp van een collega-tropenarts die in Zambia zelf
woonde. Men organiseerde toen drie camps, waarbij van de 105 vrouwen dankzij de hersteloperatie
78 vrouwen een beter leven konden krijgen.
De MSG ontving na het overlijden van de heer Joop Jansen een bedrag van € 724. De collega-arts zal
zijn werk met de gynaecoloog in opleiding van het SFH voortzetten. Na overleg met de nabestaanden
van de heer Jansen zal het bovengenoemde bedrag voor dit werk gelabeld blijven.
Leon Imandt, Arlet C. Splint-Keilman.
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Kascontrole
Ondergetekende
Naam

Drs. E.J. Engelen

Verklaart hierbij bankafschriften en facturen, die betrekking hebben op het boekjaar
2020, lopend van 1 januari tot en met 31 december, van de stichting St. Francis
Hospital MSG, p/a Beijemansweg 4, 1251PG Laren, te hebben beoordeeld.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat voornoemde stukken geen onrechtmatigheden
bevatten.
Ik adviseer belanghebbenden het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Plaats:
Datum:

17

Lelystad
20 mei 2021

