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Aan onze donateurs en andere gulle gevers.
Hier is alweer de zomereditie van onze nieuwsbrief waarin we verantwoording afleggen over wat
we in 2013 aan giften en bijdragen hebben ontvangen en wat we met dat geld hebben gedaan.
Via het sociale jaarverslag 2013 ziet u wat de
belangrijkste activiteiten zijn geweest van zowel
onze stichting SOK als van onze partner in Kenia
de Trust Mount Elgon die onder leiding staat van
ons aller Dr. Bea Andersen – Schipper. Het financiële jaarverslag is een weerslag van de financiële consequenties van al die activiteiten. Qua
inkomsten zijn we lager geëindigd dan in 2012
vooral omdat we in dat laatste jaar een grote particuliere gift hebben ontvangen voor de aanschaf
van de ambulance. Daar staat tegenover dat we in
2013 veel meer geld naar Kenia hebben overgemaakt omdat een aantal geldwervingscampagnes
succesvol konden worden afgesloten en daardoor
diverse projecten konden worden gerealiseerd en
nieuwe opgestart. Op die manier konden onze reserves worden teruggebracht. Eind 2013 kon een
flinke som geld worden gereserveerd voor het vervolgen of opstarten van al afgesproken projecten
in 2014. Zo kunnen we elk jaar opnieuw weer
verder werken aan de verbetering van de gezondheidszorg in dit afgelegen gebied van West Kenia.
Behalve de terugblik over 2013 vindt u in deze
nieuwsbrief weer veel actuele informatie van de
Trust medewerkers in Kenia over de vele verbeteringen die op allerlei terreinen konden worden
doorgevoerd, mede dank zij uw zeer welkome bijdrage. De grote inzet en het enthousiasme van
de staf van de Trust onder leiding van Bea is voor
ons als bestuur een extra stimulans om op deze
weg door te gaan.
In 2014 starten we als SOK een geldwervingscampagne voor het realiseren van een tandverzorgingsproject voor de kinderen van de Andersen
basisschool. Als achtergrond informatie heeft Bea
Andersen elders in deze nieuwsbrief een toelichting gegeven waarom dit project zo belangrijk is.
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud
van deze nieuwsbrief of over andere SOK aspecten
schroomt u dan niet die ons te laten horen. De
e-mailadressen van onze bestuursleden vindt u in
de colofon van de nieuwsbrief.
Meer gedetailleerde informatie ( bijvoorbeeld het
volledige jaarverslag 2013) kunt u lezen op onze
website: www.sokitale.nl
We hopen natuurlijk van harte dat u ons ook in
2014 wilt blijven steunen via de bijgesloten acceptgirokaart als u de nieuwsbrief per post ontvangt of via het aangegeven banknummer in deze
nieuwsbrief. Wees ervan verzekerd dat we uw geld
goed zullen besteden.
Namens het bestuur van SOK hartelijk dank,
Chiel Ribbens, voorzitter.

Bericht uit Kitale, Kenya
Actuele informatie van de staf van de kliniek door Noah Baraza.
Immunisatiecampagnes.
De staf van het ziekenhuis is dit jaar
begonnen met een vroege immunisatie.In maart 2014 werd een inenting georganiseerd tegen tetanus
bij moeders en pasgeborenen. Ook
meisjes en vrouwen in de vruchtbare
levensfase waren in het programma
opgenomen. Bovendien werd er extra aandacht besteed aan hygiënisch
bevallen en het vaccineren van pasgeborenen.
Het ministerie van gezondheid werkt
samen met Unicef,WHO en andere
partners om in geselecteerde risicogebieden steeds preventief tegen
polio te vaccineren. Het Andersen
Medical Centre, immers dicht tegen
de grens Kenya-Uganda gelegen, is
aangewezen als risico gebied. Het
ziekenhuis is uitvoerder van dit beleid en de auto van het ziekenhuis
wordt gebruikt om het medisch team
dat de immunisatie uitvoert te vervoeren. Eind juni 2014 is volgens de
planning het einde ervan.
Training van de staf
De medische staf heeft op verschillende gebieden deelgenomen aan
trainingsprogramma’s,
zoals over
resistentie van geneesmiddelen bij
TBC, behandeling van malaria en
screening op kanker van de baarmoedermond.
Verbeteringen in het ziekenhuis
Bijdragen van de SOK zijn gebruikt
voor verbeteringen en uitbreiding.
Hierbij gaat het om uitbreiding van
het laboratorium, nieuwe apparatuur,
airco in het mortuarium,etc.
Ziekenhuisambulance.
De nieuwe ambulance is nu goed
voorzien van de benodigde apparatuur. De chauffeurs en de medische
staf gaan een eerste hulp training
volgen bij St.John Ambulance op 26
mei 2014.
Orthopedische werkplaats
De afdeling orthopedie heeft een
SOK donatie ontvangen voor nieuwe
apparatuur. Hierbij gaat het om een
schuurmachine, hetelucht apparatu-

ur, een speciale oven en gereedschap. Mr.Stephen Sweta is hiermee
zeer ingenomen en kan nu zijn werk
beter doen.
Het HIV programma
Het ziekenhuis heeft voor het HIV
programma een nieuwe computer
ontvangen met zes monitors, waardoor de verschillende spreekkamers
en werkplekken van het laboratorium
met elkaar verbonden zijn. Hierdoor
kunnen de behandelaars gegevens
van patiënten inzien zonder dat ze
met de patiënten naar de centrale
ruimte moeten. Door het gebruik
van verschillende toegangscodes is
de privacy van de patiënten gewaarborgd. Een en ander is een schenking
van de regering.
De motor
Mr.Francis Mukoya (manager van het
HIV/Aidscentrum) heeft een nieuwe
motorfiets waardoor hij zijn werk
makkelijker kan doen,met name in
gebieden die niet toegankelijk zijn
voor auto’s.
Röntgenkamer
Het ziekenhuis heeft opdracht gegeven voor nieuwe foto-ontwikkelapparatuur voor ongeveer e 5000. We
hopen in de toekomst over digitale
apparatuur te beschikken waardoor
met name de kosten van te gebruiken chemicaliën kunnen verminderen.
Bovendien kunnen digitaal gemaakte
foto’s online uitgewisseld worden en
door collegae beoordeeld worden.
Elektriciteitsvoorziening.
De elektriciteitsvoorziening van het
platteland verloopt nog steeds langzaam en daarmee het gebruik van het
landelijke net. Nieuwe transformatoren voor het ziekenhuis zijn geplaatst
en we hopen binnenkort daarmee
stroom van het nationale net te kunnen krijgen. We hopen dan ook de
woningen van de staf van stroom te
kunnen voorzien.

NIEUWSBRIEF
Samenvatting Sociaal jaarverslag SOK 2013
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het sociaal jaarverslag 2013
met name op het gebied van fondsenwerving en van de Trust projecten in Kenia. Het volledige sociale en financiële
jaarverslag 2013 is te vinden op onze
website: www.sokitale.nl
Fondsenwerving
De belangrijkste activiteit van SOK is
bekendheid geven aan het werk van Bea
Andersen in Kenia op medisch gebied en
het inzamelen van geld voor haar projecten. Ook in 2013 zijn hiervoor door het
bestuur of via derden een aantal activiteiten ontplooid (voor de opbrengsten zie het
financieel overzicht):
De vastenactie van de parochie
Vierakker/ Wichmond.
In het voorjaar en najaar de rozenactie
in de buurt van de voorzitter. Diverse verjaardaggiften van relaties van de voorzitter.
Voorlichtings-en verkoopactiviteiten
(Keniaanse en Nederlandse producten)
Op het (Schalkwijk aan zee festival) in
Haarlem, tijdens het kunstevenement
in Huisduinen en op de bazaar van
de Ontmoetingskerk in Haarlem ( waar ook
een deel van de totale opbrengst van de
bazaar aan SOK werd geschonken).
Een presentatie voor het Katholieke Vrouwengilde in Den Helder die op elke bijeenkomst geld inzamelen voor SOK.
De traditionele kerstviering van de Koningin Julianaschool in den Helder.
Een belangrijk deel van de geldwervingsinkomsten wordt gevormd door jaarlijkse
bijdragen van donateurs en eenmalige giften van particulieren en organisaties. We
zijn alle gulle gevers zeer dankbaar voor
hun ondersteuning van onze stichting.
De opbrengsten uit o.a. bovengenoemde
activiteiten werden in 2013 in de meeste
gevallen verhoogd met 55% door de Stichting Wilde Ganzen.
Ondersteuning door bedrijven
en organisaties:
Een (anonieme) stichting leverde een
fraaie bijdrage voor de verbetering van de
kliniek en het huizenproject voor de staf
van de kliniek.
De Rabobank stichting Share4More doneerde een mooi bedrag voor het project
verbetering van de kliniek.
In 2013 sloten twee grote sponsoren hun
activiteiten voor het orthopedie project af.
De Rotary Service club Belcampo in Gronin-

gen en de PKN kerk in Weesp beëindigden
daarmee hun drie-resp. tweejaarperiode
van SOK ondersteuning. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.
Projecten in Kenia
In 2013 zijn een aantal medische projecten afgerond dan wel opgestart.
Bij elk project is het van groot belang
het zodanig op te zetten dat het na verloop van tijd overgedragen kan worden
aan de overheid of aan lokale instanties.
Zodoende wordt de duurzaamheid van de
projecten gewaarborgd.
Hieronder volgen de projecten die in 2013
zijn afgerond, onderhanden waren of zijn
goedgekeurd voor uitvoering ( voor meer
details zie jaarverslag op onze website):
Het Orthopedie project( driejaarproject)
werd in 2013 verder gerealiseerd.
Nadat in 2012 de bouw van het orthopedisch centrum op het terrein van de Trust
kon worden afgerond werd. In 2013 de
fysioruimte ingericht met de gedoneerde
materialen uit een eerder gestuurde container. Eveneens werd de broodnodige
harsoven met toebehoren in Nederland
gekocht ( was niet in Kenia te koop).Het
vervoer naar Kenia liep grote vertraging
op. Begin 2014 is dit vervoer gerealiseerd
zodat de nieuwe apparatuur daarna in de
workshop kan worden geïnstalleerd. Daarnaast moet nog een vervoersmiddel voor
het team worden aangeschaft en de dependance Endebess worden ingericht. De
geldmiddelen hiervoor zijn reeds beschikbaar.
In mei 2012 is het project Verbetering infrastructuur Andersen kliniek (ook wel lab
project genaamd) gestart. Door de aanschaf van een chemisch bloedanalyse apparaat met toebehoren kunnen nu in het
eigen laboratorium bloedtesten worden
gedaan wat veel besparing in tijd en
kosten oplevert. Het lab moest daarvoor
worden verbouwd en personeel opgeleid.
Een ander onderdeel van dit project was
de aanleg van betonnen paden tussen de
gebouwen waardoor vervoer per rolstoel
wordt vergemakkelijkt. Eind 2013 is dit
project gerealiseerd.
In het vorige jaarverslag kon al worden gemeld dat de aanschaf van een 4wheeldrive
ambulance mede door een zeer genereuze
gift van een particulier mogelijk werd gemaakt. De ambulance is inmiddels in 2013
aangeschaft. Er moeten nog enkele medis-

che apparaten worden geïnstalleerd en enkele chauffeurs worden opgeleid waarna de
ambulance volledig inzetbaar is.
In 2013 werd een nieuw geldwervingsproject voor de bouw van de tweede serie
(ditmaal 4 ) huizen gestart. Door de groei
van de kliniek en het feit dat er geen huurhuizen voor het personeel beschikbaar
zijn moet de eerste serie van 6 huizen
worden uitgebreid om het personeel te
kunnen houden en in aantal te kunnen
vergroten. Dit project is door de St. Wilde
Ganzen goedgekeurd en zal dus door deze
organisatie worden meegefinancierd. De
kosten per huis zijn inmiddels gestegen
tot e 4000,-- In de toekomst zijn nog
meer huizen gepland.
Overige bijdragen SOK aan de Trust
Opleiding:
Een zeer belangrijke activiteit van de Trust
is het opleiden van lokale medewerkers
zodanig dat ze zo veel mogelijk zelf de activiteiten kunnen managen en uitvoeren.
Bijna alle activiteiten op medisch gebied
worden nu al geleid door lokale medewerkers. Continuïteit en uitbreiding blijven een
grote zorg. SOK draagt samen met andere
sponsoren bij aan de financiering van deze
opleidingsactiviteiten.
Speciale operaties:
De Andersen kliniek heeft geen eigen chirurgische afdeling. Patiënten die een operatie moeten ondergaan worden meestal
vervoerd naar klinieken elders. Veelal kunnen de de patiënten de operatie niet zelf
betalen. Voor deze operaties draagt SOK
jaarlijks bij in de kosten. De overige ziektekosten worden grotendeels gedekt door
het National Health Insurance Fund.
Ziekenhuisuitrusting en apparatuur.
Via speciale projecten maar ook via directe
bijdragen draagt SOK bij aan het kwalitatief en kwantitatief op peil houden van de
uitrusting van de kliniek en het HIV/Aidscentrum.
Orthopedische werkplaats.
Op het terrein van de kliniek runt de Trust
onder leiding van de Keniaan Stephen
Sweta een orthopedische werkplaats waar
protheses en andere hulpmiddelen op maat
worden gemaakt voor lichamelijk gehandicapten die daarna ook een fysiotherapeutische behandeling krijgen. De kosten
daarvoor worden door SOK gefinancierd.

Financieel jaarverslag 2013
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Activa
Toegezegde donaties (*1
Liquide middelen
Passiva
Reserves
- Bestemmingsreserve (projecten 2014)
- Overige reserve
Kortlopende verplichtingen
- Mount Elgon Trust
- Promotiefilm

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving (*2)
Baten uit acties van derden (*3)
Renteopbrengsten
Overige baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bijdrage Mount Elgon Trust - Kenia
Overgemaakt aan Wilde Ganzen
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Beheer en Administratie
Resultaat

12/31/13

12/31/12

52.360
52.360

72.405
72.405

26.305
24.055
50.360

56.367
14.242
70.609

2.000
2.000
52.360

1.796
1.796
72.405

2013

2012

33.881
14.425
701
1.796
50.803

63.080
15.746
497
79.323

(19.473)
(50.537)
(70.010)

(18.134)
(12.194)
(30.328)

(571)
(471)
(71.052)
(20.249)

(788)
(477)
(31.593)
47.730

TOELICHTING (*1) Toegezegde donaties: Per jaareinde bedragen van totaal EUR 0 (31-12-2012: EUR 10.756)
die niet in rechte afdwingbaar zijn en derhalve niet in de balans opgenomen.
(*2) Baten uit eigen fondsenwerving
Eigen acties (*2a)
Partikulieren / Bedrijven
Stichtingen / fondsen
(*2a) ‘Eigen acties
Bazaar Ontmoetingskerk
Opbrengst Markt
Verjaardagsgift
Verjaardag Tiny
Rozenactie
Verkoop produkten
Overige acties

2013
5.816
14.065
14.000
33.881

2013
(*3) Baten uit acties van derden
1.797
Diaconie Hervormde Kerk
576
Diaconie P.K.N.
500
Diaconie Protestantse Gemeente
1.430
Katholiek Vrouwengilde
609
Koningin Juliana school
643
Rotary
261
Sint Willibrorduskerk
5.816 		

Voor meer details verwijzen wij naar het jaarverslag 2013 op onze website

2012
6.919
51.161
5.000
63.080
2013
400
4.255
310
600
650
7.000
1.210
14.425
Jasper van Vliet, penningmeester
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Tandverzorging in Kenya
In een land waar nog altijd veel kinderen sterven voor hun 5e jaar en
waar volwassenen ook een lage levensverwachting hebben heeft tandverzorging geen prioriteit. Maar tegelijkertijd zijn er veranderingen in de
gewoontes van mensen die leiden tot
veel tandheelkundige problemen die
weer kunnen leiden tot veel pijn en
ongemak.
Als we aan Afrikaanse gezichten denken
dan zie je meestal ook een brede lach
met mooie sterke tanden voor je. Dat
plaatje is helaas aan het veranderen.
Vroeger bestond het dieet voornamelijk
uit maïs en groente en soms wat vlees
en fruit. Nu wordt er veel meer suiker
gebruikt in de vorm van frisdrank,
koekjes, thee met veel suiker enz.
Maar er wordt totaal geen aandacht besteed aan mondverzorging. Dus zien we
steeds meer kinderen met rotte tanden
en volwassenen zonder tanden. Vroeger
gebruikten de mensen een twijgje van
een speciale boom als tandenborstel
maar ook dat zien we steeds minder.
Tandenborstels en tandpasta zijn wel
verkrijgbaar maar het is een extra uitgave voor een gezin met minimale
inkomsten en het is zeker geen prioriteit. Veel kinderen en volwassenen
hebben dus ernstige vormen van cariës
en de behandeling is bijna altijd om de
tand of kies te trekken. Ook weer omdat
de mensen de behandeling van gaatjes
vullen niet kunnen betalen.
In Andersen Medical Center hebben we
al jaren een goede tandheelkunde unit
en hebben we een samenwerkingsverband met een tandarts in Nederland en
in Amerika. Omdat we al kunnen zien

dat dit in de toekomst een groot probleem gaat worden willen we nu al beginnen met voorlichtingsprogramma’s over
mondverzorging. Daarnaast willen we
via een op te zetten project op de Andersen Primary School een voorbeeldfunctie zijn voor de omgeving.
In overleg met DHIN, een tandheelkundige ontwikkelingshulpgroep in Nederland, hebben we besloten dat we een
tandenpoetsprogramma zullen starten
op onze school om te kijken of we zo de
mondverzorging kunnen verbeteren en
de tanden van de kinderen gezond kunnen houden. Het poetsen zelf is nog
belangrijker dan tandpasta en tandenborstels kosten 30 cent dus dat moet
haalbaar zijn voor de ouders. We gaan
de tandpasta producenten benaderen
voor tandpasta en we gaan 4 grote
lange wasbakken bouwen waar de kinderen
kunnen poetsen. Ook moet er een tank
voor schoon drinkwater komen. Deze
kinderen worden dan gevolgd met 2x
per jaar een tandonderzoek in onze
kliniek.
We hopen dat we andere scholen ook
kunnen overtuigen om meer aandacht
aan dit probleem te geven en dat de
ouders thuis ook het belang van poetsen in gaan zien.
We hebben een donatie voor dit programma ontvangen en Wilde Ganzen
ziet ook het belang van het programma
in en ondersteunt ons. We hopen dat er
onder onze donateurs nog meer mensen
zijn die dit programma willen ondersteunen.
Bea Andersen Schipper

Contact gegevens SOK bestuur:
Chiel Ribbens, voorzitter,
tel. 023 5332083 / 06 13778654
e-mail: chiel.ribbens@sokitale.nl
Irma Honing, secretariaat
tel. 06 13036938
e-mail: irma.honing@sokitale.nl
Jasper van Vliet, penningmeester
tel. 06 30713523
e-mail: jasper.van.vliet@sokitale.nl

Bestuursleden:
Marije Puyenbroek
Wilt u de SOK steunen? marije.puyenbroek@sokitale.nl
Voor uw financiële bijdrage
is ons gironummer:
NL87INGB 0007696568

Door de aanleg van deze paden kunnen
patiënten nu met de rolstoel van het ene
gebouw naar het andere.

COLOFON

t.n.v. Stichting
Ondersteuning Kitale
te Hilversum.
(niet de afkorting SOK gebruiken)

Geert Jan Schipper
geert.schipper@sokitale.nl
Ruud Ross,
webmaster ruud.ross@sokitale.nl

www.sokitale.nl

