JAARVERSLAG 2021

STICHTING ST FRANCIS’ HOSPITAL
MEDICAL SUPPORT GROUP
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Hoofdstuk 1 Voorwoord van de voorzitter 2021
Het jaar 2021 stond voor de MSG als grote supporter van het St Francis’ Hospital in het teken van het
ontwikkelen van een exit strategie. Maar voordat het zover is dat we ons kunnen terugtrekken, zijn er
nog een paar projecten die we graag zouden doen. Het management heeft duidelijk haar wensen
kenbaar gemaakt, zoals renovatie van Kisito (mannenafdeling Chirurgie), een renovatie van de OPD
en tot slot een dak over de binnenplaats van het laboratorium en een betere indeling van de
werkruimtes. De bouw van een administratiekantoor op het reeds jaren aanwezige platform naast het
huidige kantoortje valt buiten onze financiële mogelijkheden. De renovatie van Kisito met de renovatie
van het laboratorium op de tweede plaats, hebben we op ons lijstje gezet. Voor deze projecten moet
bij Wilde Ganzen ondersteuning gevraagd worden.

De projecten die we het afgelopen jaar hebben gefinancierd zijn allemaal zeer goed begeleid door de
heer Chungu Mutale, de projectmanager. Ook de aannemer leverde kwalitatief goed werk en steeds
binnen de gestelde tijd. Het project Pharmacy is goed afgesloten. Voor het gebouw is een
parkeerplaats gerealiseerd, en tot slot is het hele gebouw mooi geverfd.
In 2021 is het project Physiotherapy gereedgekomen en overgedragen aan het ziekenhuis. Van de
overgebleven gelden, ontstaan door een koersverschil door de inflatie, is een groot mooi
parkeerterrein aangelegd. Helaas is de Physiotherapy in 2021 nog niet in gebruik genomen omdat er
geen geld beschikbaar was voor de inventaris als tafels, stoelen en therapietoestellen. Dat is extra
jammer omdat de Physiotherapy door bezoekers en personeel als fitness ruimte kan dienen en zo
inkomen-genererend had kunnen zijn.

In het kader van onze exit strategie zijn er gesprekken met het management in Katete om de
fondsenwerving lokaal te laten verlopen, door het aanstellen van een functionaris die uitsluitend dit tot
taak heeft. Hierover is het laatste gesprek nog niet geweest: maar het idee wordt van harte
ondersteund.

De Stichting Vrienden van Minga (die zich inzetten voor het naburige Minga ziekenhuis) wilde zichzelf
opheffen en vroeg MSG zich over de resterende gelden te ontfermen en het te besteden aan een
project in Minga.
MSG heeft het overgebleven bedrag van Stichting Zomerconcert bijgepast dat voor een ‘Mingaproject’ gereserveerd stond (14.000 euro). Onder supervisie van St Francis’ Hospital in de persoon
van projectmanager Chungu is de mannenafdeling geheel gerenoveerd, binnen de afgesproken
termijn en binnen de begroting. Dezelfde aannemer die ook de bouw in het St Francis Hospital deed,
voerde ook hier de werkzaamheden uit. De financiële afhandeling tussen de Stichting Vrienden van
Minga en MSG vond door de Corona Lockdown pas in 2022 plaats tijdens een persoonlijke
overdracht.
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Verdrietig voor het ziekenhuis is dat Namushi Kalumbi-Samutumwa is overleden na een kort ziekbed.
Zij was een veelbelovende verpleegkundige die in Malawi net een door MSG gefinancierde
vervolgopleiding had afgerond.

Over de samenwerking met het Border Hospital en met andere ondersteunende organisaties in
Engeland en Schotland is ook in 2021 overleg geweest via zoomvergaderingen. Dit op initiatief van de
Logy Legacy. Nu kan de Stichting 500 Miles (voor het maken van orthopedische protheses) via de
penningmeester van MSG zonder kosten geld overmaken voor het salaris van de orthopedisch
instrumentmaker en voor de aanschaf van lokaal te verkrijgen materialen voor de reparaties van
bestaande protheses van patiënten van het SFH.
Wat helaas altijd moeizaam blijft bij de ondersteuning van het St Francis’ Hospital is het ontbreken van
de vooruitziende blik bij het onderhoud van gebouwen, installaties en vervoersmiddelen. Onderhoud in
zijn algemeen blijkt helaas toch altijd weer een ondergeschoven kindje, terwijl het zo belangrijk is voor
de continuïteit. Ook dit zal een aandachtspunt zijn bij de overdracht. Blijf ons steunen!
Hartelijk dank namens het bestuur van de MSG,

Peter Sleutelberg, voorzitter, mei 2022

Mannenzaal Minga Mission Hospital
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Hoofdstuk 2 De Stichting St. Francis’ Hospital – Medical Support Group
Visie, missie en doelgroepen van Stichting St. Francis’ Hospital-Medical Support Group
Iedereen heeft recht op een goede gezondheidszorg. In onze visie is dit een goede en duurzame
gezondheidszorg in de Oost-Provincie van Zambia.
Onze missie is het ondersteunen van het St Francis’ Hospital in Oost-Zambia met materiële en
immateriële middelen met als doel een duurzame verbetering van de gezondheidszorg. We richten
ons op een ontwikkeling van de basale gezondheidszorg met continuïteit voor de lokale bevolking, die
niet meer afhankelijk is van buitenlandse hulp zoals die gegeven wordt door de Stichting MSG. De
stichting richt zich op St Francis’ Hospital omdat voor dit ziekenhuis grote betrokkenheid en specifieke
kennis van de lokale situatie bestaat waardoor onze middelen zeer effectief kunnen worden ingezet.
Kernwaarden van onze stichting zijn compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale
omstandigheden en samenwerking met de lokale bestuurders, zijnde het management van het
ziekenhuis zelf.
Doelgroepen zijn de ca. 270,300 inwoners rondom Katete zelf maar ook patiënten uit de oostprovincie van Zambia die doorverwezen worden naar het SFH. Wij richten ons op de
gezondheidszorg in de Oost-Provincie van Zambia door het steunen van St Francis’ Hospital. In de
Oost-Provincie van Zambia wonen zo’n 1.7 miljoen mensen. Bovendien komen er patiënten uit
andere delen van Zambia en uit Mozambique op eigen initiatief naar het ziekenhuis toe.
De resultaten van het afgelopen jaar 2021 worden beschreven in het hoofdstuk projecten.
Organisatie en partnerorganisatie:
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.

Het bestuur bestond in 2021 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, vicevoorzitter, 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, arts
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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 geregistreerd tolk/vertaler Engels van beroep en sinds de
oprichting van de MSG bestuurslid.
Leon Imandt, contactpersoon voor Minga Mission Hospital had in Nederland veel ervaring opgedaan
met managementtaken in diverse Nederlandse ziekenhuizen. Hij 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. Van 1987 tot eind 2021 was hij
werkzaam bij de stichting IDA. (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 en inmiddels gepensioneerd verpleegkundige, is sinds 2002 lid van
het bestuur. Zij doet alle voorkomende secretariële werkzaamheden zoals het verspreiden van de
bedsponsorverslagen. Zij kent het SFH sinds 2001 en heeft tijdens haar kortdurende bezoeken in de
loop van de jaren 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.
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.
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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.

Onze partner in het zuiden is het oecumenische ziekenhuis Saint Francis’ Hospital in Katete.
Het adres is PO Box 11, Katete, Zambia.
Er is een officiële website www. supportstfrancishospital.org die door de MSG betaald wordt en door
mevrouw Engelen gevoed wordt met nieuwsberichten die zij uit Katete en van derden ontvangt.

Het management in het SFH bestond in 2021 uit
Dr. Lalick O.C. Banda, Medical Superintendent
Dr. Dayson Kumwenda Head Clinical Care,
Mr. Fred Ntongwe, Senior Hospital Administrator,
Mrs. Grace H. Ngwenya, Principal Nursing Officer
Ms. Victoria Tembo, Principal Tutor
Mr. Jeremiah Nyirenda, Pharmacist
Mr. Andrew Kakanda, Human Resources Officer
Mr. Teniford Shawa, Assistant Accountant( Hospital)
Mr. Gift Sianga, Assistant Accountant( Nursing College)
Mrs, Alice Chipalaya, Procurement and Supplies Officer

Het St Francis’ Hospital is in 1948 opgericht als een Anglicaans ziekenhuis. Het staat in Katete District
in de Oost provincie van Zambia, aan de Great East Road 500 km van de hoofdstad Lusaka en 125
km van de grens met Malawi. Hoewel oorspronkelijk een Anglicaans ziekenhuis wordt het sinds 1986
door de Anglicaanse Bisschop én de Katholieke Bisschop bestuurd.
St. Francis is een zg. second level hospital en met name chirurgische, orthopedische,
gynaecologische en kraamvrouwen plus mensen voor de oogarts worden doorverwezen. Naast
curatieve zorg wordt er veel aandacht besteed aan preventieve zorg en ondersteunt het ziekenhuis 28
rural health centra. In de Oost Provincie wonen ca. 1,7 miljoen mensen, voornamelijk kleine boeren.
Het ziekenhuis heeft officieel 350 bedden en ziet per jaar ca. 20,000 mensen op de poliklinieken . Er
worden zo’n 15.500 patiënten opgenomen op de verschillende afdelingen, bijna 4000 vrouwen komen
voor de bevalling in het SFH en er worden ca. 6000 operaties uitgevoerd (deze cijfers uit het
jaarverslag 2020 van het SFH overgenomen).
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Beleid van MSG
In het verleden hebben we veel aandacht gehad voor grotere infrastructurele projecten waarbij
eenmalige investeringen tot duurzame verbetering leidden. Daaronder vielen renovatie of nieuwbouw
van huizen voor staf of afdelingen van het ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld ook ondersteunende
infrastructuur zoals water en elektriciteitsvoorziening, riolering etc. Bij alle projecten hebben we
rekening gehouden met de lokale inpasbaarheid zonder blijvende steun of expertise vanuit MSG voor
functioneren en onderhoud.
Verder ondersteunden we training van medewerkers van het middenkader waardoor de kwaliteit van
de medische zorg verbeterd kon worden en kennis weer overgedragen werd naar toekomstige
medewerkers. We ondersteunden met immateriële zaken met name advies over plannen en uitvoeren
van projecten. Dit zoveel mogelijk ter plaatse en in samenwerking met de eerstverantwoordelijke van
het ziekenhuis zodat hierbij ook kennisoverdracht plaatsvindt.
Het ondersteunen van initiatieven gericht op participatie van de lokale Zambiaanse gemeenschap
verloopt moeizaam.
Prioriteiten voor de verschillende projecten worden besproken in het bestuur van MSG waarbij
rekening wordt gehouden met uitvoerbaarheid door en capaciteit van het lokale management.
Projectvoorstellen moeten zoveel mogelijk aan Smart criteria voldoen (specifiek, meetbaar, haalbaar,
acceptabel, resultaatgericht en tijdgebonden). Bovendien moeten de beheerskosten en
wervingskosten van activiteiten onder de tien procent van de totale materiële middelen blijven.
Tenslotte hebben we er altijd naar gestreefd om de middelen zo volledig en zo snel mogelijk aan te
wenden en geen overbodige reserve te kweken, met dien verstande dat er voldoende liquide middelen
beschikbaar blijven voor geoormerkte projecten en onverwachte uitgaven. Vanuit oogpunt van
duurzaamheid financieren we geen lopende kosten en salarissen. Dit is de primaire taak van de
overheid.
Vanuit duurzaamheid streven we naar een ziekenhuis dat optimaal functioneert zonder afhankelijk te
zijn van partijen buiten Zambia. Wij ondersteunen daarom versterking van het lokale bestuur die
verantwoordelijkheid neemt en lokale fondsenwerving of sponsoring stimuleert. Wij verwachten dan op
lokaal niveau ondersteuning vanuit de gemeenschap. Op langere termijn wanneer de economie en
middenklasse in Zambia zich verder ontwikkelt moet het mogelijk zijn om voldoende middelen te
genereren om aanvullende ondersteuning aan het ziekenhuis te bieden. Versterking van de capaciteit
van lokaal bestuur en ontwikkeling van plaatselijke private initiatieven zal het draagvlak en de
verantwoordelijkheid voor het ziekenhuis vanuit de overheid en vanuit de lokale gemeenschap
bevorderen en daarmee het ziekenhuis onafhankelijk maken van steun vanuit Nederland.

In 2021 hebben bestuursleden van de MSG door de wereldwijde pandemie het ziekenhuis niet kunnen
bezoeken. De bestuursvergaderingen werden bijna allemaal via ZOOM gehouden en de contacten
met derden gingen ook grotendeels digitaal.
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Hoofdstuk 3 Behaalde resultaten in 2021
Nieuwbouw Fysiotherapie
Eind 2020 is eindelijk begonnen met het project voor de renovatie van de Fysiotherapie. De noodzaak
om dit gebouw te renoveren was al jaren duidelijk maar doordat de staat van het gebouw zo snel
achteruit ging is het geen renovatie maar afbreken en volledige nieuwbouw geworden. Daarbij werd
ook de indeling van het gebouw aangepast aan de wensen van het ziekenhuis: naast het medisch
archief, de grote opslagruimte voor de apotheek en het winkeltje (waar snoep, frisdrank, broodjes en
eieren te koop zijn) kreeg de afdeling Fysiotherapie behandelruimtes en een sportzaal in het nieuwe
gebouw (zie tekening).

Voor dit project van bijna 100.000 euro is een aanvraag ingediend bij en gehonoreerd door Wilde
Ganzen wat betekent dat zij 1/3 van de kosten gefinancierd hebben. Het project werd uitgevoerd door
de firma Topfirm die als beste uit de tender naar voren was gekomen. Natuurlijk begeleidde onze
projectmanager Chungu Mutale dit grote project. Hij rapporteerde in totaal 15 maal aan ons en aan
Wilde Ganzen over de voortgang met in elke rapportage foto’s van de voortgang en een beschrijving
van de stand van zaken.
Het project startte op 1 december 2020 met de totale afbraak van het oude gebouw. Na het storten
van nieuwe fundamenten begon de nieuwbouw die probleemloos verliep en op 1 juli 2021 klaar was.
Ook financieel verliep het project uitstekend: doordat de Kwacha gedurende de duur van dit project
sterk devalueerde en het ziekenhuis zeer goed oplette op welk moment het in dollars overgemaakte
budget het best omgezet kon worden in Kwacha bleef er een positief saldo van ongeveer 200.000
Kwacha over. Voor dit geld is de omgeving van het nieuwe Fysio gebouw helemaal bestraat zodat het
nu als een prima parkeerplaats voor de ambulances en andere ziekenhuis-auto’s gebruikt kan
worden. Tevens is de veranda extra mooi gemaakt met gebruikmaking van de post onvoorzien.
In december 2021 is het eindverslag ingediend bij Wilde Ganzen en goedgekeurd. Voor het gebruik
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van de sportzaal als plaats voor het geven van sportlessen als Income Generating Activity is het
ziekenhuis nog bezig de benodigde instrumenten en apparatuur te organiseren.
Door de realisatie van dit nieuwe gebouw kunnen de medewerkers van de afdeling Fysiotherapie hun
patiënten (ongeveer 2500 per jaar) weer veilig en beter behandelen. Dit leidt tot betere resultaten van
de behandelingen van St. Francis’ Hospital en dus tot gezondheidswinst voor de bevolking van
Zambia. Daarnaast zijn twee belangrijke onderdelen van het ziekenhuis (het medisch archief en de
opslag van de apotheek) voor een groot aantal jaren prima gehuisvest. En als extra kan het
ziekenhuis de sportzaal gaan gebruiken om inkomsten te verwerven door het geven van sportlessen.

Nieuw gebouw Fysiotherapie

Zwangere vrouwen bij parkeerplaats Fysio

Renovatie mannen afdeling in Minga Mission Hospital
In 2016 ontving de MSG ruim € 13.000 van de Stichting Zomerconcert als eindbedrag van hun
activiteiten. Dit bedrag was bedoeld voor een nog nader vast te stellen project in Minga Mission
Hospital, een ziekenhuis op ruim 100 km van Katete en een van de verwijzende ziekenhuizen van het
SFH. Het bestuur van de Stichting Friends of Minga nam in 2020 contact op met MSG met de vraag of
MSG bereid zou zijn het resterende saldo van hun stichting over te nemen met de bedoeling om daar
een gezamenlijk project in Minga uit te financieren, Het budget voor een mogelijk project voor Minga
bedroeg zo tezamen ruim € 40.000 wat de mogelijkheden sterk vergrootte.
Uit intensief overleg met Sr. Asperanza, de administrator van Minga Mission Hospital, bleek dat het
ziekenhuis heel graag wilde dat de sterk verouderde mannenafdeling gerenoveerd zou worden. Zowel
Friends of Minga als MSG vonden dit een goed project. Gezien de zeer goede ervaringen met de
projectvoering in St. Francis’ werd besloten gebruik te maken van de hulp van St. Francis. Dat
betekende dat Chungu Mutale ook voor dit project de projectleider werd tezamen met Sr. Asperanza
en dat gebruik gemaakt werd van de diensten van de financiële afdeling van St. Francis Hospital.
Volgens de methodiek van St. Francis’ werd een tender uitgeschreven waarna een speciale
commissie, bestaande uit medewerkers van St. Francis’ en van Minga Mission Hospital, de beste
firma uitzochten. Ook hier kwam de firma Topfirm als beste uit de vergelijking. Het project startte 16
september 2021 en verliep zeer voorspoedig. Eind 2021 was het project voor 90% afgerond. De
verwachting is dat het project in het eerste kwartaal van 2022 volledig klaar zal zijn.
Een volledig gerenoveerde afdeling zal voor de patiënten van Minga Mission Hospital zeer bijdragen
aan een prettig verblijf in het ziekenhuis. En natuurlijk is het voor de medewerkers een fijne
werkomgeving.
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Waterafvoer bij Minga

Mannenafdeling Minga met overdekt looppad

In 2020 kocht de MSG uit het Amputee Fund in Nederland gereedschap voor de orthopedisch
instrumentmaker in het SFH aan. Deze zijn begin oktober 2021 per container eindelijk gearrriveerd.
Agness Manda kan nu reparaties aan bestaande protheses uitvoeren in een speciale ruimte in
het nieuwe physiogebouw.

Orthopedisch instrumentmaker

Uitladen van gedoneerde goederen

Na heel veel moeite zijn meer gedoneerde en uit het bedsponsorplan aangekochte goederen met
dezelfde deelcontainer in Lusaka aangekomen en daarna door de vrachtauto van het SFH naar
Katete gebracht. Mede door de zeer hoge transportkosten heeft het bestuur van de MSG besloten dat
wij geen container meer zullen afsturen. Wij reserveren wel nog geld als het management van het
SFH een noodkreet stuurt voor de lokale aankoop van b.v. medicijnen.

VVF project.
De MSG ontving na het overlijden van de heer Joop Jansen van zijn familie een bedrag van ruim €750
Dit is overgemaakt naar het SFH en hiervan zijn hechtmateriaal, verbandmiddelen en catheters lokaal
aangekocht voor de behandeling van vrouwen die voor een VVF operatie naar het SFH komen. Er
worden jaarlijks 4 z.g. camps gehouden, waarbij een collega-tropenarts uit een ander ziekenhuis in
Zambia samen met de gynaecoloog dr. Kwangu van het SFH herstel operaties uitvoert.
Tijdens de sessie van 6-10 september 2021 werden 26 vrouwen geopereerd.
De vrouwen kwamen uit Lundazi, Petauke, Mozambique en een klein aantal uit Katete district zelf.
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
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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. De MSG beheert een zelfde bedrag om nogmaals deze hulp te bieden.

Bedsponsor programma.
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 2021 hebben we
geen verzoek van het management gekregen om medische hulpmiddelen af te sturen. Het transport
van de deelcontainer is uit de algemene middelen betaald. De sociaal werkster Chaze Sisamba stuurt
elk kwartaal de rapportages voor de sponsoren door die door de secretaris van de MSG verder
verspreid worden.

Een dankbetuiging van de raad van Bestuur van het SFH (bisschop Lungu en bisschop Mchombo)

12

Hoofdstuk 4 Financieel jaarverslag 2021
Balans per 31 december 2021
31-12-2021

31-12-2020

ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

0
147.228

406
132.200

TOTAAL ACTIVA

147.228

132.606

108.082

87.817

PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen:
Medicijnen en hulpmiddelen
Medicijnen
Amputee/Wheelchair fund
Infrastructuur
Renovatie pers.won.+riolering
Project Minga Hospital
Overig
Pensioen- en ziektek.verz.
VVF fonds

TOTAAL PASSIVA

21.000
3.530

21.000
3.530

5.564
8.274

5.564
13.666

0
778

1.028
0
39.146

44.788

147.228

132.606

Kinderafdeling in SFH
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Staat van baten en lasten 2021
2021

2020

20.564
7.431
30.500
0
0
0

37.198
5.181
0
900
5.700
667
29

58.495

49.675

5.728

2.353

0
0
0

629
1.049
5.700

0

406

35.891

98.705

788

0

-337
0
0

3.901
2.600
2.733

1.512
292

2.313
432

Totaal lasten

43.874

120.821

Saldo van baten en lasten

14.621

-71.146

0
5.642

-1.567
5.986

20.263

-66.727

BATEN
Giften en donaties
Bedsponsoring
Bijdragen t.g.v.Minga project
Bijdr. Wheelchair/amputee fund
Bijdr. 500-Miles project
Bijdr. Vierling
Rente inkomsten
Totaal baten
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
Overig
VVF behandelingen
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

Waarderingsgrondslagen
De volgende waarderingsgrondslagen zijn gehanteerd bij het jaarverslag 2021:
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.
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Specificaties bij de jaarrekening over 2021
Verloop Algemene Reserve:
Stand 1/1/2021
Bij vrijval bestemmingsfondsen
toegevoegd: resultaat 2021
Stand 31/12/2021

87.817
5.642
14.621
108.082

VERLOOP BESTEMMINGSFONDSEN
1-1-2021
Medicijnen en hulpmidd.
Medicijnen en medische
hulpmiddelen
Amputee/Wheelchair fund
Infastructuur
Renovatie personeelswon.
Minga Hospital
Personeel
Pensioen- en ziektek.verz.
Overig
VVF fonds
TOTAAL

bij

besteed

naar/van
alg.res.

31-12-2021

21.000
3.530
5.564
13.666

21.000
3.530

30.500

5.564
8.274

35.891

1.029

-1.029

0

0

537

788

1.029

779

44.788

31.037

36.679

0

39.147

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.
SPECIFICATIE LIQUIDE MIDDELEN

ING 993 spaarrek
ING 993 vermogensspaarrek
ING 230
ING 993
ING 230 spaarrek
TOTAAL
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31-12-2021
12.604
1.018
47.729
227
85.650
147.228

31-12-2020
6.563
1.018
38.742
227
85.650
132.200

Toelichting op het financieel Jaarverslag
Bestemmingsreserves
De reserve voor “Pensioen en ziektekostenverzekering” was bestemd voor dhr. J. Jansen. Na zijn
overlijden heeft de familie verzocht om het restant van deze reserve om te zetten naar een reserve
voor VVF behandelingen in Zambia. Aan dit verzoek is gehoor gegeven.
Besteed doelstelling
Specificatie van de gelden besteed aan verbouwingen:
Project MINGA
35.891
TOTAAL
35.891

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 2021 2,6% van de totale inkomsten. De kosten
van beheer en administratie bedroegen 0,5% van de totale inkomsten.
De reserveringen zijn gedaan op basis van continuïteit.
Koen Vliegenthart RA, Penningmeester
februari 2022

centrale gedeelte van fysiotherapie ruimte
De MSG wil voor de komende jaren zich nog sterk maken om de twee bouwprojecten te realiseren
zoals de voorzitter in zijn voorwoord al aangaf.
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