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AFKORTINGEN
	
  
	
  
	
  
ANBI

Algemeen nut beogende instelling

ANM

Auxiliary nurse midwife
(opleidingsduur 18 maanden, doen bevallingen in de dorpen)

BPKIHS

B.P. Koirola Institute for Health Services

CAED

Center for Agriculture and Education

CHCN

Community Help Center Nepal

COSAN

Community Support Association of Nepal

DHO

District health officer

DHOS

Dhulikhel Hospital

FCHV

Female community health volunteer
(iedere afdeling van een dorp heeft een vrouwelijke vrijwilliger die helpt
bij voorlichting en eenvoudige medische taken)

FHD

Family Health Division
(uitvoerend orgaan van het Ministerie voor Gezondheid)

HPW

Health post worker

NESOG

Nepalese Society of Obstetrics and Gynaecology

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

PMH

Paropakar Maternity Hospital

POP

Pelvic organ prolapse (verzakking van de bekkenorganen)

RHEST

Rural Health and Education Service Trust

SVN

Stichting Veldwerk Nederland

VvV

Stichting Vrouwen voor Vrouwen

VDC

Village district committee
(kleinste administratieve eenheid, vergelijkbaar met gemeente)

WRRP

Women reproductive rights program (onderdeel van CAED)
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1. INLEIDING
	
  
Met veel plezier bied ik u hierbij het jaarverslag van 2014 aan. Het is het eerste jaar dat ik als
gloednieuwe voorzitter deze eervolle taak mag vervullen.
Voor de stichting Vrouwen voor Vrouwen is het een belangrijk jaar geweest. Met als
belangrijke mijlpaal de aanbieding van een “lintje” aan Molly Verdegaal voor haar grote
verdiensten voor het werk van onze stichting. En natuurlijk is dat ook een erkenning van het
belangrijke werk dat Molly samen met de stichting heeft verricht.
In de meer dan 10 jaar dat Vrouwen voor Vrouwen werkzaam is in Nepal, zien we steeds
meer navolging van onze werkwijze. Samen met RHEST hebben we altijd ingezet op
aandacht voor onderwijs en voorlichting. In het afgelopen jaar hebben we daar ook
nadrukkelijker de mannen bij betrokken. In Nepal mogen vrouwen nog steeds niet zelf
beslissing over zaken die voor hen belangrijk zijn. Voor het bezoek aan een arts hebben ze
toestemming van hun man nodig. Om diezelfde reden worden onze kampen georganiseerd
buiten de oogsttijd: anders krijgen de vrouwen geen toestemming om hun werk te verlaten.
Ook voor het bereiken van betere zorg rond zwangerschap en bevalling is de medewerking
van de mannen hard nodig om. Het feit dat de Nepalese vrouwen op jonge leeftijd kinderen
krijgen, gecombineerd met slechte medische zorg en het ontbreken van de mogelijkheid
om na de bevalling voldoende te herstellen voordat het werk weer wordt opgepakt, is er de
oorzaak van dat prolaps (baarmoederverzakking, in het Engels pelvic organ prolapse, POP)
in Nepal zo veel voorkomt.
Op de volgende bladzijden presenteren we u in het kort de ‘highlights’ van het laatste jaar
en besteden we aandacht aan enkele ontwikkelingen bij onze partners en onze visie op de
toekomst.
Baarn, Maart 2014
Marijke van den Berg
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2. STRATEGIE
Vrouwen voor Vrouwen bereikt haar doelstellingen door…
• ..samen te werken met en het ondersteunen van organisaties en ziekenhuizen in Nepal.
•

..Nepalese organisaties te stimuleren zelf projecten te organiseren op het gebied van
verzakkingen.

•

..activiteiten te ontplooien in gebieden met gezondheidswerkers die gemotiveerd zijn
om mee te werken aan het behandelen van bekkenbodemorgaanverzakking.

•

..het geven van training aan gezondheidswerkers.

•

..het bevorderen van de vaardigheden van gynaecologen en gynaecologen in opleiding
door hen te begeleiden tijdens operaties en het houden van colleges en presentaties.

•

..het verstrekken van studiebeurzen aan jonge vrouwen (10 per jaar), die daarmee een
opleiding kunnen volgen tot verpleegkundige of verloskundige.

•

..het evalueren van de eigen activiteiten door middel van follow-uponderzoek.

•

..het geven van voorlichting aan vrouwen via lokale organisaties als bijdrage aan
preventie.

•

..het mogelijk maken en stimuleren van vervolgonderzoek en ander onderzoek gericht
op de mogelijkheden en beperkingen van de behandeling van verzakking.

•

..het samen met Nepalese instellingen doen van onderzoek naar de oorzaken van het
frequente voorkomen van de verzakking in Nepal.

•

..samen te werken met de lokale overheden met als doel tot een meer structurele
aanpak van het probleem te komen.

•

..contact te houden met en aan te sluiten bij de Nepalese overheid en de
beroepsvereniging van gynaecologen.

•

..het ondersteunen van een Nepalese stuurcommissie, die het beleid voorbereid en
adviezen geeft.
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3. ORGANISATIE

3.1 BESTUUR
Voorzitter

Molly Verdegaal, huisarts, tropenarts, tot juni 2014
Marijke van den Berg, kinderarts-hematoloog,
vanaf juni 2014

Secretaris

Tineke van der Laarse, verpleegkundige

Penningmeester

Henny van Hulzen- Berbé, accountant

Bestuursleden

Loes Harmsen, gynaecoloog
Annemarie Swart, huisarts
Dorien Janssen, huisarts – opleider

Adviseurs

Prof. dr. Mark Vierhout
(bekkenbodemproblematiek)
Mr. E.P. Huddleston Slater (fundraising, notarieel)
A.J.M. Verdegaal (oud-ambassadeur
ontwikkelingssamenwerking)

Comité van aanbeveling

Prof. dr. Toine Lagro-Janssen (hoogleraar
vrouwenstudies)
Prof. Dr. Mark Vierhout (hoogleraar gynaecologie)
Nelleke van de Krogt (televisiepresentatrice)

Fondsenwerving

Ger de Winter

Evaluatie en onderzoek

Loes Harmsen
Janny Dekker
Dorien Janssen

Onderwijs

Annemarie Swart
Wilma Deerenberg

Webmaster

Netty Schaafsma

Communicatie

Yvon van den Boer

Datamanager

Christine Tamminga

Programmacoördinator in Nepal

Deepti Khakurel, tot juni 2014
Biswa Nath Poudyl, vanaf juni 2014
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3.2 STEERING COMMITTEE NEPAL
	
  
Het SCN bestaat uit leden van de organisaties waar we mee samenwerken en functioneert
als een adviesorgaan:
Bishwa Nath Poudhyal

Stichting Vrouwen voor Vrouwen

Dr Aruna Uprety

RHEST

Uma Lohani

RHEST

Dr Pushpa Chaudhary

Directeur Maternity Hospital

Samita Pradhan

Voorzitter Caed-WRRP

Pralad

Scheer Memorial Hospital

Surya Sakhia

Scheer Memorial Hospital

Santosh Baryal

Stichting Veldwerk Nepal

Deepak Sapkota

Directeur Karuna Foundation

Lex Kassenberg

Directeur CARE Nepal

In 2014 is onder voorzitterschap van Deepti Khakurel en Bishwa Nath Poudyal viermaal
vergaderd. Tijdens twee van deze bijeenkomsten waren bestuursleden uit Nederland
aanwezig. Lex Kasenberg heeft eind 2014 een functie buiten Nepal aangenomen en is uit de
SCN getreden.
Doordat de leden nogal eens niet aanwezig waren, heeft de SCN in 2014 niet optimaal
gefunctioneerd. Met de komst van Bishwa is dit weer voortvarend opgepakt.
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3.3 SAMENWERKING
Nepal
• Rural Health and Education
Service Trust (RHEST), onze
belangrijkste

‘counterpart’

in

Kathmandu. De oprichtster is Dr. Aruna Uprety. RHEST is een organisatie van Nepalese
vrouwelijke

vrijwilligers,

die

zich

bezighoudt

met

het

bevorderen

van

de

gezondheidsstandaard en de opleiding van de minder bevoorrechte vrouwelijke
populatie. Wij werken al sinds 2004 met RHEST samen. Zij nemen een steeds groter deel
van de organisatie van de veldkampen voor hun rekening.
• Women reproductive rights program, Center for Agriculture and Education (CAEDWRRP), een organisatie die zich al jaren inzet voor de vrouwen in Nepal en die zich ook
richt op POP, met name op bewustwording. WRRP voert ook zelf projecten uit. Wij
werken sinds 2008 met hen samen.
• Stichting Veldwerk Nepal. Met hen werd een deelproject in Dhading uitgevoerd.
• Karuna Foundation Nepal, een organisatie die werkt aan het verbeteren van de
gezondheidszorg in Nepal, met als doel het aantal vermijdbare handicaps bij kinderen te
verminderen. Karuna streeft verder naar verbetering van de kwaliteit van leven van
gehandicapte kinderen en hun familie. Met Karuna is een waardevolle samenwerking
gestart in 2008. VvV houdt klinieken in de dorpen waar Karuna het project Share and
Care uitvoert. Ons gezamenlijke belang ligt in het verbeteren van de gezondheid van
vrouwen, wat weer een positieve uitwerking heeft op het welvaren van kinderen.
• Scheer Memorial Hospital te Banepa. Met dit ziekenhuis, waar we het grootste deel van
de prolapsoperaties uitvoeren, werken we sinds 2005 samen.
• Dhulikhel Hospital te Dhulikhel. onder leiding van Dr. Ram Shresta, waar we sinds 2004
mee samenwerken. De samenwerking wordt nu afgebouwd omdat de gynaecologen
inmiddels bekwaam genoeg zijn. Wel blijven contacten bestaan en gaat de financiële
ondersteuning door. RHEST verwijst vrouwen frequent naar dit ziekenhuis.
• ManMohan Hospital te Kathmandu. In 2013 is de samenwerking met dit ziekenhuis
gestart. In november zijn daar de eerste operaties uitgevoerd in samenwerking met de
lokale gynaecologen.
• BP Koirola Hospital te Dharan. In het district Sunsari is Karuna actief; door onze
samenwerking met hen zijn we in contact gekomen met dit ziekenhuis. De gynaecologen
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beheersen zelf de reguliere prolapschirurgietechnieken. De relatie is gestart in 2008; in
2009 is hier voor het eerst door een Nederlandse gynaecoloog een tweetal operaties
uitgevoerd. Het gezondheidsproject in Sunsari wordt door Karuna uitgevoerd; VvV heeft
een ondersteunende en superviserende rol.
• Paropakar Maternity Hospital te Kathmandu. Met dit opleidingsziekenhuis zijn in 2008 de
eerste contacten gelegd tussen prof. dr. Mark Vierhout en prof. Pushpa Chaudhary. In
2009 verzochten prof. Pushpa en prof. Lata Acharia, de directeur van het ziekenhuis, aan
VvV om een bijdrage te leveren aan de training van de gynaecologen in opleiding en aan
de

bevordering

van

de

vaardigheden

van

senior

gynaecologen

betreffende

gecompliceerde gynaecologische technieken.

Nederland
• Impulsis (www.impulsis.nl). Van dit samen-werkingsverband van Icco, Edukans en Kerk in
Actie zijn wij sinds 2007 partner. De stichting VvV wordt in praktische en financiële zin
door deze organisatie ondersteund.

• Karuna Foundation Nederland -www.karunafoundation.nl).
Overleg en uitwisseling van kennis en ervaringen.
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3.4 ONDERSTEUNING
Praktische Ondersteuning
Naast de vrijwilligers die meegaan naar Nepal, zijn er nog anderen die ons geheel
vrijblijvend ondersteunen:
Veel geweldige, praktische steun op individuele basis.
•

N.A. Gaakeer, FSV Accountants te Waalwijk

Accountant

•

Ernesto Hilgersom, F&M marketing/communicatie

Nieuwsbrief en ander

adviseurs, Naarden

drukwerk

•

Frank Pietersen, Cre8it Webdesign, Tricht

Websitebouw en onderhoud

•

De Strooifolderspecialist Tricht

Drukwerk

•

Yvonne en Stuart Buck, Bright and Write, Tricht

Vertaalwerk

•

Hans Lammers en Henne van Egteren, Deventer

Ontwerp en beheer database

ziekenhuis
•

Majestic Products BV, Spijkenisse

Onderzoekshandschoenen

•

B. Braun Medical BV

Hechtmateriaal

Donoren
•

Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, Vleuten: Sinds jaren een heel belangrijke donor

•

Impulsis, Utrecht: Niet alleen praktische, maar ook financiële ondersteuning

•

Stichting Wilde Ganzen/IKON, Hilversum: Ondersteuning op projectbasis

•

Soroptimistenclub ‘de drie rozen’, Roosendaal

•

En vele andere kleine en grote bijdragen van serviceclubs, kerken, vrouwenorganisaties
en particulieren

Voor details kunt U contact opnemen met onze penningmeester:
Henny van Hulzen-Berbé; e-mail hennyvanhulzen@snelnet.net

Zonder al deze hulp kunnen wij niet dit werk doen! Heel veel dank
namens de Nepalese vrouwen!
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3.5 INTRODUCTIE VAN BISHWA NATH POUDHYAL
Where there is a will …
“After a decade long working in USAID-supported public health interventions (FP MNCH) in
Nepal, especially in planning, implementing and monitoring the activities, I have visited
almost all rural districts of Nepal and got common to their diverse locations and exposed to
different population clusters of Nepal. During my travels, I learned about the tragic plight of
women in particular in mid- and far-western hilly districts. One 70 year-old woman said:
“You are asking me where I gave birth to my children. Now I don’t remember clearly – some
at home, some while collecting firewood in the forest. But always I delivered alone and cut
the cord with a sickle’’.
There were many cases of prolonged labor-based complications. Most live with it for years,
finding themselves shunned by their families and the community, and forced to isolate
themselves, weak and unable to work or to live normal lives.
Last year I joined Women for Women Foundation aiming to contribute to improve quality of
life of women suffering from pelvic organ prolapse. I know from last several years in Nepal
that VvV has been striving continuously to improve the lives of the rural communities
through its POP care interventions, focusing upon prevention approaches. VvV is using
imported high-grade PVC ring pessaries and demonstrating the best practices to the
concerning stakeholders and to the Nepalese Government Family Health Division. So
following evidence-based practices, Nepalese Government has decided not to use rubber
ring pessaries anymore and allocated NPR 20000 funding to each district to purchase silicon
ring pessaries. This budget is not enough to serve all. We are planning to step ahead,
aiming to work differently and expand our services in close coordination and collaboration
with public and private actors, so POP intervention program can be system oriented and
sustainable.
Over the time, through various projects including the ongoing POP, I have worked with
smart, genuine and encouraging people. I have developed friendships with many
colleagues. VvV is full of opportunities to grow, learn, lead and channel my passion. I feel so
lucky that VvV trusts me enough to lead this important project and being part of it, so that in
the end I can say, “Hey, I did this !”
Bishwa Nath Poudhyal
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4. SAMENVATTING VERSLAGJAAR
4.1 SCHEMATISCH OVERZICHT
O VERZICHT (aantallen)
Behandelde vrouwen veldwerk

2195

Aantal verzakkingen

1521

Geplaatste pessaria

508

Operaties

79 + 17 elders

Ter beschikking gestelde pessaria aan derden
Deelnemende gynaecologen i.o.

1260
9

Deelnemers trainingen veldwerk
⋅
⋅

FCHV
HWers

178
35

Gesponsorde studenten

10

Scholingen gynaecologen in ziekenhuis

3

Nederlandse vrijwilligers naar Nepal

20

	
  

4.2 HIGHLIGHTS
•

In het afgelopen jaar werden opnieuw 2 kampen georganiseerd in samenwerking met
onze partner RHEST (Rural Health and Education Service Trust). De voorbereiding van de
kampen was ook dit jaar in handen van Uma Lohani en haar team.

•

In april werd voor het 3e en laatste jaar een kamp georganiseerd in Dhading en werd
hiermee het driejarenproject afgesloten. Het is de bedoeling dat we in Dhading
vervolgonderzoek doen, erop gericht om wat we met ons werk bereikt hebben, voor de
toekomst vast te houden.

•

Er werd in samenwerking met RHEST en onder leiding van onze programmacoördinator
een nieuw district geselecteerd: Parbat, waar we van plan zijn opnieuw voor 3 jaar
werkzaam te zijn. Het najaarskamp heeft daar inmiddels plaatsgevonden.
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•

De regering van Nepal ondersteunt inmiddels ook zelf het gebruik van pessaria en
maakt het mogelijk dat vrouwen worden geopereerd. Aandacht voor de kwaliteit van de
ingrepen blijft nodig.

•

Er heeft in samenwerking met RHEST een evaluatie plaatsgevonden van ons werk. Onze
stichting streeft ernaar dat onze lokale partner zich verantwoordelijk voelt voor het werk
en steeds meer taken kan overnemen.

•

In Kathmandu is samenwerking gestart met een nieuw ziekenhuis, het Man Mohan
Hospital. In het najaar is daar een trainingsprogramma voor gynaecologen afgewerkt..

•

Dankzij een met ondersteuning van Wilde Ganzen uitgevoerd pessariumproject is nu in
Nepal een grote voorraad kwalitatief goede steunpessaria (ringen) beschikbaar.

•

De Nepalese Society of Obstetrics and Gynaecology, heeft Molly Verdegaal, Loes
Harmsen en Mark Vierhout in november geëerd met het “Hounarable Life Membership”.
Deze onderscheiding werd uitgereikt door de Minister van Gezondheidszorg te Nepal.

•

Op 1 mei heeft Deepti Khakurel, na vijf jaar enthousiast voor VvV te hebben gewerkt,
onze organisatie verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Oslo. Deepti
heeft in deze vijf jaar erg hard gewerkt en een goede relatie opgebouwd met diverse
Nepalese stakeholders. Het driejarenplan voor Dhading en het samenwerkingsverband
van de zes partijen in dit project zijn geheel op haar conto te schrijven.

•

Deepti’s werk is over genomen door Bishwa Nath Poudhyal, die zijn taak zeer serieus en
voortvarend heeft opgepakt. Hij introduceert zichzelf op 10

•

In september heeft Ger de Winter de taak op zich genomen om ons te helpen met de
fondsenwerving. Hulp bij de dataverwerking wordt verleend door Christine Tamminga,
ondersteuning bij de communicatie (sociale media) door Yvon van den Boer.
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5. UITVOERING
Educatie vormt een belangrijk onderdeel van het werk van onze stichting . Door veel
aandacht te besteden aan onderwijs en voorlichting hopen we dat er continue
aandacht is voor de problemen van vrouwen. Onderwijs aan de FCHV is cruciaal
vanwege de centrale rol die zij spelen in de regionale gezondheidszorg.	
  
	
  

5.1 COMMUNITY TRAINING
De plaatselijke female health volunteers (FCHV) worden getraind in het identificeren van
vrouwen met POP en in het voorbereiden van de gemeenschap in het dorp op de komst van
de dokters die in de regio een veldkamp gaan houden. De training wordt uitgevoerd door
onze partner RHEST.

	
  
	
  

5.2 VELDKAMPEN
Een team van medisch geschoolde vrijwilligers uit Nepal en Nederland, bestaande uit
huisartsen en assistenten, Nepalese gynaecologen in opleiding en verpleeg-kundigen,
houdt spreekuur in kleine dorpjes, gelegen in moeilijk bereikbare gebieden. Soms gaan
medische studenten mee voor het verzamelen van data voor wetenschappelijk onderzoek. In
zo’n dorp (VDC) bevindt zich een gezondheidspost, een eenvoudig gebouwtje waar
laaggeschoolde verpleegkundigen en (of) verloskundigen werken, soms onder leiding van
een health post worker (HPW), die een korte medische opleiding heeft gehad.
Tijdens ieder veldkamp worden herhaalbezoeken gebracht aan eerder bezochte dorpen
voor de follow-up van de behandelde vrouwen. Er wordt gekeken of de gezondheidswerkers
die we het jaar daarvoor hebben getraind, het geleerde in de praktijk brengen.
Vaardigheden worden opgefrist. Voor de training van deze gezondheidswerkers zijn een
protocol en instructiemateriaal ontwikkeld. De training wordt afgesloten met een toets. Bij
voldoende kennis en vaardigheden wordt een certificaat uitgereikt. Tijdens deze
veldkampen wordt op alle niveaus getraind: niet alleen lokale krachten, maar ook
gynaecologen in opleiding lopen stage bij ons.
De praktische uitvoering van deze veldkampen wordt inmiddels geheel gedaan door lokale
organisaties. Vrouwen voor Vrouwen levert ondersteuning in de vorm van het overdragen
van kennis, een deel van de benodigde mankracht en financiën. Voor de veldkampen is veel
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(eenvoudig) materiaal nodig, zoals ringen, specula, handschoenen, medicijnen. Waar
mogelijk wordt dat in Nepal gekocht, een deel wordt meegenomen uit Nederland.

	
  
	
  

5.3 OPERATIEPROGRAMMA
Vrouwen met een ernstige verzakking worden op indicatie in een van de deelnemende
ziekenhuizen geopereerd door Nederlandse gynaecologen tezamen met Nepalese
gynaecologen in opleiding. Afhankelijk van kennis en kunde worden aan hen de
basisprincipes van het opereren overgedragen. Gevorderde gynaecologen in opleiding
worden naar behoefte geholpen bij het zelfstandig verrichten van operaties.

	
  
	
  

5.4 REGISTRATIE EN FOLLOW-UP
Tijdens de veldkampen worden van alle vrouwen gegevens vastgelegd. Daarvoor wordt een
intake- of controleformulier gebruikt. Om evaluatie en vervolgonderzoek mogelijk te maken,
worden alle gegevens ingevoerd in een database. Alle vrouwen die eerder zijn behandeld,
worden uitgenodigd om terug te komen. Er wordt dan opnieuw gynaecologisch onderzoek
verricht en het resultaat van de voorafgaande behandeling wordt beoordeeld. Zo nodig
vindt opnieuw behandeling plaats.

5.5 CAPACITEITSOPBOUW
Het opbouwen van capaciteit en het bevorderen van kennis en vaardigheden loopt door ons
hele programma en wordt beschouwd als een kerntaak. De doelgroep bestaat uit
gezondheidswerkers op alle niveaus, variërend van vrijwilligers tot gynaecologen.

Studiebeurzen
Vrouwen voor Vrouwen stelt aan jonge vrouwen zonder inkomen een studiebeurs
beschikbaar voor de opleiding tot verpleegkundige. Deze verpleegkundigen werken zoveel
mogelijk mee in de veldkampen van Vrouwen voor Vrouwen. Na hun opleiding worden zij,
als ze geen werk hebben, ingeschakeld bij het vrijwilligerswerk. Als ze een baan hebben
gevonden, betalen ze 20% van hun salaris terug als aflossing van de studieschuld. Van dit
geld worden nieuwe studenten betaald. Dit project wordt geheel uitgevoerd door onze
partner RHEST.

	
  
Overige Scholingsactiviteiten
Er zijn samenwerkingsverbanden met een ziekenhuis in Kathmandu met een opleiding voor
gynaecologie en verloskunde, het Paropakar Maternity Hospital, en met andere
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ziekenhuizen. Gynaecologen

in

opleiding

lopen

stage

in

het

veld

en

bij het

operatieprogramma. Nederlandse gynaecologen geven lezingen en colleges.

	
  
RHEST
RHEST wordt gestimuleerd zelf project en beleidsplan te maken en de organisatie te
structureren. Vrouwen voor Vrouwen geeft praktische en logistieke ondersteuning bij de
uitvoering van het veldwerk.
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6. VELDWERK & EDUCATIE

6.1 DHADING
Na voorbereidende werkzaamheden in 2011 heeft VvV in samenwerking met RHEST in de
periode 2012-2014 het project ‘POP in Dhading district’ uitgevoerd. Doel van het project
was, naast het geven van voorlichting, onderwijs en training aan Nepalese HPW’s, ook het
vergaren van kennis over de conservatieve behandeling van Nepalese vrouwen met prolaps.
Het project is uitgevoerd in samenwerking met RHEST, de district health officer (DHO) van
Dhading, de Stichting Veldwerk Nepal, WRRP-CAED, COSAN en het Scheer Memorial
Hospital, vastgelegd in een memorandum of understanding (MOU). In een omschreven
gebied in Dhading zijn ‘gynocamps’ gehouden, steeds voorafgegaan door voorbereidende
bezoeken door RHEST. In deze uitgebreide gynocamps is voorlichting gegeven aan
mannen, vrouwen en FCHV’s. De HPW’s zijn getraind in alle aspecten van de zorg voor
vrouwen met prolaps en er is gezorgd voor behandeling (het verstrekken van pessaria en
operatieve behandeling) en voor nazorg in de vorm van follow-upbezoeken. Van alle
activiteiten zijn de relevante gegevens vastgelegd in het VvV-databestand.
In totaal zijn in 3 jaar tijd tijdens de gynocamps 4 087 vrouwen gezien, van wie 3 350
eenmaal, 463 tweemaal en 274 meer dan tweemaal. In bijlage 1 worden de aantallen
huishoudens en de verdeling over mannen en vrouwen in de door VvV bezochte VDC’s
weergegeven, aangevuld met de aantallen vrouwen die de gynocamps bezochten. In totaal
zijn 4 087 van de 74 173 vrouwen in deze VDC’s (5.5%) gezien. De percentages per VDC
variëren van 0,45% (Jeewanpur) tot 11,5% (Aginchok). Wanneer per huishouden wordt
gekeken, is dat 13,5% (4 087 vrouwen op 30 380 huishoudens). In een aantal VDC’s is VvV
niet vaker dan eenmaal geweest.

Verslag voorjaarskamp in Dhading
“Samen met een zeer ervaren Nepalees team vertrekken Wilma, Nettie, Sonja, Annelies en
ondergetekende 31 maart naar Salyantar, prachtig gelegen op een hoogvlakte, van waaruit
ons healthcamp gaat beginnen. Helaas gaan er dit keer geen studentnurses mee, omdat de
nieuwe Principal geen toestemming aan hen geeft ivm hun ook in deze week vallende
management cursus. Ook gaan er geen residents mee van Maternity Hospital ivm het
gelijktijdig plaats vindende gynaecologen congres. Gelukkig gaan er ervaren Nepalese
artsen mee, die vaker aan onze kampen hebben deelgenomen. Ook gaat de 2e week
gynaecoloog dr Manor Din Sahid van het Manmohan Teaching Hospital mee.
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We bezoeken in de komende twee weken negen VDC’s: Salyankot, Phulkarka, Mulpani,
Budathum, Baseri, Aginchowk, Salyantar, Tripureshwor, en Jyamrung. In de meeste VDX’s is
dit ons tweede of zelfs derde bezoek.
Het reizen in het district gaat via zeer slechte wegen. We werken in de plaatselijke
healthpost of een schooltje De FCHV’ers hebben een goede voorselectie gedaan, zijn zeer
gemotiveerd en weten veel over POP. Kennelijk hebben ze veel onthouden van onze
eerdere bezoeken. Tijdens de interviews met de door ons getrainde FCHV’s blijkt steeds
weer hoe belangrijk deze vrouwen voor ons werk zijn: ze motiveren de vrouwen en mannen,
brengen een awareness over POP op gang en vertellen ons, wat goed gaat in ons werk en
eventuele verbeterpunten. Over het algemeen is de bevolking heel positief over ons werk!
Marijke, onze nieuwe voorzitter, arriveert in de eerste week en zal met ons mee zal lopen
om ons veldwerk van nabij te bekijken. Meestal reizen we in de avond door naar het
volgende dorp waar het Uma, coördinator van Rhest, soms moeite kost, ons allemaal onder
dak te brengen, maar uiteindelijk lukt dit toch weer altijd! Op een middag rijden we na 16
uur nog via een vrijwel onbegaanbare weg, waar de auto’s af en toe in de diepe sporen van
het zand vast komen te zitten en we diverse rivieren doorkruisen. Dan ben je blij als je voor
donker bent waar je zijn moet. Soms zien we in een VDC opeens opvallend veel goed
geklede jonge vrouwen met nauwelijks prolaps, die vooral voor check-up komen, maar dan
is er toch weer een totaal prolaps of een cervixcarcinoom....
Op de vijfde dag in Aginchowk tegen het eind van de middag wordt de lucht steeds
donkerder en begint er een noodweer met windvlagen en stortregens met hagel, welke de
hele nacht voortduren. Gevolg: geen water en elektriciteit de komende dagen. Dat kan er
ook wel bij.
Al eerder door ons getrainde HW’ers doen enthousiast mee en spelen in sommige plaatsen
een grote rol op het gebied van POP management. Een van hen meldt ons nog het grote
probleem van huiselijk geweld in Nepal, waar wat aan gedaan zou moeten worden. Dat
wordt ook uitgebreid in het Amnesty International rapport beschreven. In Dhading District
zouden er 10 vrouwengroepen zijn, die hier tegen ten strijde trekken.
Al snel is het is al weer onze laatste werkdag in Jyamrung, via een zeer slechte weg
bereikbaar. Na het werk keren we terug naar Dhadingbesi, de districtshoofdstad

van

waaruit we de volgende dag naar Kathmandu terugkeren. We hebben dan 808 vrouwen
gezien.
Opvallend was dit keer het aantal follow-up gevallen: 30% van de vrouwen, die we eerder in
die plaatsen gezien hebben!
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De gynaecoloog, die dit keer mee was, is door met ons mee te gaan, meer gemotiveerd
geraakt om eerst een pessarium te proberen, alvorens tot operatie over te gaan. Hij liet zich
tijdens het radio-interview van de lokale Dhading Radio en in zijn interview met de
Kathmandu Post heel positief uit over onze wijze van werken. Daar zijn we blij mee!!
Het waren weer 2 zeer intensieve, inspirerende weken met een fijn, hecht team!”

	
  
	
  

6.2 PARBAT (NAJAARSKAMP)
Na 3 jaar kampen te hebben uitgevoerd in 15 VDC’s van Dhading, vonden we de tijd rijp om
onze werkzaamheden te verplaatsen naar een ander district. Bij de keuze daarvan werd
rekening gehouden met de bereikbaarheid, het aantal aanwezige dorpen en de lokale
activiteiten van andere organisaties op het gebied van vrouwenproblemen zoals
baarmoederverzakking. Een andere belangrijke factor is of de arts die verantwoordelijk is
voor de gezondheidszorg in een district, bereid en in staat is om zijn medewerking aan ons
werk te verlenen. Uiteindelijk is gekozen voor het district Parbat, zo’n 250 km (6,5 uur) ten
oosten van de hoofdstad Kathmandu gelegen en 70 km (2,5 uur) ten oosten van het
dichtstbijzijnde vliegveld in Pokhara.

JAARVERSLAG STICHTING VROUW EN VOOR VROUWEN - 2014 	
   26

	
  

Nadat Uma Lohani en het RHEST-team daar in de loop van 2014 een oriënteringskamp in
Parbat hadden gehouden, heeft in november daar het eerste kamp plaatsgevonden. Omdat
Parbat ver buiten Kathmandu is gelegen, wordt onderzocht of het mogelijk is om samen te
werken met een ziekenhuis in Pokhara, zodat vrouwen die een operatie moeten ondergaan,
daarnaartoe kunnen worden verwezen.
Het Nederlandse team bestond uit 3 artsen, Lonnie, Daniel en Simone (coördinator), Hetty
als ervaren nurse en Anne voor het invoeren van de patiëntengegevens en de gegevens op
de ‘yellow forms’.
Vanuit Kusma, centraal in Parbat, werden de verschillende dorpen bezocht. De eerste week
werden 4 kampen gehouden in dorpen die redelijk te bereiken waren met de auto. Een van
de dagen moesten we een halfuur lopen omdat de weg niet begaanbaar was. Een
stafverpleegkundige van het district was gedurende die week onze gast. Zij had al ruime
ervaring met het inbrengen van pessaria, maar was geïnteresseerd in onze ervaring en
volgde het onderwijs dat we ’s ochtends gaven. Zij introduceerde de HPW’s en ANM’s van
de 4 health posts waar we werkten.

Iedere ochtend startten we het kamp met het geven van onderwijs door een Nederlandse
en een Nepalese arts. De HPW’s waren op tijd in het kamp, volgden het onderwijs en
werkten de hele dag mee, waarbij ze werden getraind door de artsen. De Nepalese artsen
werkten hard en et was prettig samenwerken met hen. Dagelijks hadden we een korte
bespreking met de artsen om ervaringen uit te wisselen en werkwijze en voorschrijven van
medicatie onderling af te stemmen.
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In totaal werden in het kamp 794 vrouwen gezien er werden 179 pessaria geplaatst en 6
vrouwen werden geregistreerd voor een operatie in het Manipal Hospital in Pokhara. Aan
het eind van de dag werd ruim de tijd genomen voor een nabespreking met de getrainde
HPW’s en ANM’s en werden de examens afgenomen.

	
  
	
  

6.3 OPERATIEVE BEHANDELINGEN 	
  
Loes Harmsen: Het gynaecologisch-operatieve deel van het gynocamp heeft in 2014 met
name plaatsgevonden in het Scheer Memorial Hospital in Banepa en in het Manmohan
Teaching Hospital in Kathmandu. In het Scheer Memorial vinden vanaf 2005 jaarlijks POPoperaties onder begeleiding van VvV plaats, in Manmohan is in 2013 voor het eerst een
week lang geopereerd door een VvV-gynaecoloog samen met Nepalese gynaecologen. In
2014 is deze samenwerking voortgezet. Sinds 2004 vinden er ook in Dhulikhel Hospital in
samenwerking met VvV POP-operaties plaats. Jaarlijks vindt een update van de
samenwerking plaats op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar.
Nu de activiteiten van VvV zich verplaatst hebben naar Parbat, is het nodig om in die regio
een ziekenhuis te vinden waar vrouwen zo nodig geopereerd kunnen worden. Het Manipal
Teaching Hospital in Pokhara lijkt daarvoor geschikt en de eerste contacten zijn gelegd.

	
  
Scheer Memorial Hospital
In samenwerking met de Nepalese vrijwilligersorganisatie COSAN zijn vrouwen uit Gorkha
met een ernstige prolaps geselecteerd en in Scheer Memorial geopereerd. Enkele vrouwen
met ernstige andere gynaecologische problematiek zijn eveneens geopereerd. Alle
operaties zijn uitgevoerd door Nepalese gynaecologen in opleiding samen met een VvVgynaecoloog. Meerdere vrouwen met prolaps- en andere gynaecologische klachten zijn
poliklinisch gezien. Een deel van hen is alsnog met een pessarium behandeld.
In Scheer Memorial zijn 35 operatieve ingrepen uitgevoerd, waarvan 31 wegens prolaps
(veelal stadium 3 of 4). In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn nu vooral uterussparende
ingrepen uitgevoerd (sacrospinale fixaties, manchesterplastieken). De in de afgelopen jaren
steeds toenemende aantallen patiënten met recidief prolaps vormen de reden voor deze
gewijzigde aanpak. Over het algemeen zijn dit niet-complexe ingrepen, waarbij met name
de manchesterplastiek relatief gemakkelijk te leren is. Follow-up in 2015 moet ons leren of
deze aanpak ook echt succesvol is.
Dankzij het Scheer Pessary Plan, uitgevoerd samen met Wilde Ganzen, konden we 1200
pessaria van vinyl of siliconen (rond, met steunvlak en kubus) aan Scheer Memorial
overdragen. In Scheer Memorial hebben we diverse malen uitleg over aard, type en gebruik
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van de verschillende pessaria gegeven, zowel aan de gynaecologen en de gynaecologen in
opleiding als aan de verpleegkundigen. De pessariuminstructiekoffer is hiervoor zeer
praktisch. Het ziekenhuis administreert de uitgifte van pessaria. Evaluatie na 1 jaar gebruik
en de resultaten ervan is gepland voor najaar 2015.

	
  
	
  
Manmohan Teaching Hospital
Het 2 weken durende operatieprogramma in Manmohan is gestart met een onderwijsdag
voor gynaecologen en gynaecologen in opleiding. Het is een zeer stimulerende bijeenkomst
geweest,

met

uitstekende

voordrachten

van

zowel

Nederlandse

als

Nepalese

gynaecologen. Een vervolg hierop staat geagendeerd voor najaar 2015.
De patiëntenselectie voor de operaties is zowel door RHEST als door de gynaecologen van
Manmohan verricht. De patiënten zijn afkomstig uit Dhading, Ramechap en West-Nepal.
Vrijwel alle vrouwen hebben een POP stadium 3 of 4. Enkele patiënten zijn in een te slechte
conditie voor operatieve behandeling en meerdere patiënten hebben alsnog een pessarium
gekregen. In totaal zijn 44 patiënten geopereerd, van wie 43 vanwege prolaps. Bij 1 patiënte
is een burchplastiek verricht vanwege stressincontinentie. De ingrepen zijn onder supervisie
van 2 VvV-gynaecologen verricht door 2 gynaecologen van Manmohan, met een tweetal
gynaecologen in opleiding als tweede assistent en in enkele gevallen operateur. De
Nepalese gynaecologen kunnen de voorwand-, achterwand- en manchesterplastiek aan het
eind van de periode goed uitvoeren, ook zonder hulp van de VvV-gynaecologen.
In Manmohan zijn geen goede pessaria voorhanden, wat goede selectie van patiënten voor
operatieve therapie hindert. VvV heeft een beperkt aantal pessaria ter beschikking gesteld.
Er zijn 3 instructiesessies gehouden voor verpleegkundigen en gynaecologen over het
plaatsen van pessaria en de verschillende soorten pessaria. Er is een tiental kubuspessaria
achtergelaten ten behoeve van patiënten met vaginale prolaps. Ook hiervoor is een speciale
instructiesessie gehouden.

	
  
Overzicht ingrepen in Scheer Memorial Hospital en Manmohan Teaching Hospital
Ingreep

Scheer Memorial

Manmohan

Voor- en/of achterwandplastiek

2

15

Sacrospinale fixatie (met of zonder plastiek)

11

13

Manchesterplastiek

14

12

Vaginale uterusextirpatie (met of zonder plastiek)

4

3

Abdominale uterusextirpatie

4

0

Burchplastiek

0

1
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Dhulikhel Hospital
Nu de gynaecologen in Dhulikhel na training in voorgaande jaren door VvV zelf in staat zijn
om adequate prolapschirurgie ter verrichten, is met het Community Department van
Dhulikhel Hospital een overeenkomst gesloten die het mogelijk maakt dat 50 vrouwen met
een ernstige prolaps afkomstig uit de meest verafgelegen gebieden rond de buitenklinieken
van Dhulikhel Hospital geopereerd worden. Als alle vrouwen geopereerd zijn, vindt
evaluatie plaats, uit te voeren door VvV en de Dhulikhelgynaecologen gezamenlijk. Deze is
gepland voor november 2015.

6.4 NURSING SCHOOL
De stichting Vrouwen voor Vrouwen ondersteunt jonge vrouwen om een opleiding te
volgens als verpleegkundige. Deze opleiding vindt plaats in de Nursing School van de
Maharajgung Nursing Campus, National Academy of Medical Science in Kathmandu. Vanaf
2014 wordt jaarlijks de opleiding betaald voor 10 meisjes die anders niet in staat zouden zijn
om een dergelijke opleiding te volgen. De bedoeling is dat ze daarna in staat zijn om werk
te vinden. De meisjes worden geselecteerd door RHEST uit de landelijke omgeving. Ze
worden in hun laatste opleidingsjaar meegenomen naar de kampen van VvV om zo kennis
en ervaring op te doen met de problemen van vrouwen met POP.
Hieronder volgt een brief van een studente. Naast de opleiding wordt ook van ze verwacht
dat Engels leren, wat hun kans op de arbeidsmarkt verder vergroot.
To the President, Women for Women Foundation, the Netherlands
Through the Coordinator, Rural Health and Education Service Trust,
Bishalnagar, Kathmandu.
Subject: Thanks Letter
Respected Madam,
During initial years of life, I felt that luck is never in favor of me. The incidents which took place during
my childhood period were very embarrassing and were black day of my whole life but when I get
support and help from school principle in order to complete my primary education. I feel glad on
that. After completing my SLC I used to think about my future and cried a lot in a dark place. I have
no option, what to do and how to do? When my relatives gave me sympathy to provide money
became far from me when I am in need I became totally hopeless at that time, RHEST and VvV
provided me a support and gave me a hand to come out of problems. RHEST helps me financially
that I am very grateful towards all members of RHEST who brought me from darkness to light. Today,
my needs of educational materials like books, stationary items etcetera can be easily fulfilled. I can
pay the amount the kitchen bill of hostel. All this is possible because of scholarship provided by you.
Hence, thank you RHEST and all donors. Thank you for everything.
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I have done well in my 1st year examination, and got 80.42% and I could able to secured 82.1 % in
second year. I hope that I will do better than this in third year.
Sincerely yours,
XX
Nursing Campus, Maharajgung

	
  
	
  

6.5 VERSLAG VAN DE ONDERWIJSGROEP
De focus van Vrouwen voor Vrouwen komt meer en meer op onderwijs te liggen. Door
overdracht van kennis hopen we ons in de toekomst overbodig te maken. Ook dit jaar is
volgens de geformuleerde doelen onderwijs gegeven. Er wordt gewerkt aan bewustwording
van POP bij mannen en vrouwen in de village district committees (VDC’s). Eén maand
voordat het halfjaarlijkse kamp van start gaat, gaat de staf van RHEST naar de betreffende
VDC’s voor community training betreffende POP. Omdat de invloed van echtgenoten en
schoonmoeders erg groot is, proberen we nu om die er tijdens de trainingen ook bij te
betrekken.
Female community health volunteers (FCHV’s) worden getraind in POP management: het
herkennen van de klachten van POP, de preventie van POP en de behandelmogelijkheden.
Zij motiveren de vrouwen om zo nodig naar de kampen te komen. Door de counselors van
RHEST wordt voorlichting gegeven over POP aan alle vrouwen die naar de voor- en
najaarskampen komen. Vrouwen die een pessarium aangemeten hebben gekregen, wordt
geleerd hoe deze te verschonen (bij elke volle maan), en wat te doen bij klachten. Ook
trainen we met hen ter plekke de bekkenbodemoefeningen volgens Kegel.
Nepalese gynaecologen in opleiding en andere Nepalese artsen met belangstelling voor
POP management worden getraind, door staf van RHEST en door Nederlandse artsen en
gynaecologen. Deze laatsten zijn ook aanwezig in de kampen, ter ondersteuning
Dit jaar hebben 35 HPW’s de training doorlopen en een certificaat gekregen.

Voorlopige aanbevelingen
Meer training van de zeer gemotiveerde FCHV’s, die moeten worden voorzien van goed
instructiemateriaal (flip charts), zodat ze de vrouwen nog beter kunnen voorlichten over wat
POP is, wat van belang is voor de preventie ervan en wat de behandelopties zijn. Dat
vergroot de opkomst in de kampen en vervolgens ook het gebruik van de health posts.
Het betrekken van mannen en schoonmoeders bij de community training, opdat vrouwen
met POP ook daadwerkelijk voor behandeling komen.
JAARVERSLAG STICHTING VROUW EN VOOR VROUWEN - 2014 	
   31

	
  

Behandelde patiënten kunnen als rolmodel fungeren, bijvoorbeeld als ze zelf een pessarium
gehad hebben en daar erg mee geholpen zijn.
De beste zorg wordt geleverd in de health posts waar continu auxiliary nurse midwifes
(ANM’s) aanwezig waren. Onder hen is echter een groot verloop. Het is onduidelijk of de
ANM’s de verworven kennis gebruiken als ze elders geplaatst worden. Er moet worden
gezorgd dat ook in de health posts waar we niet meer terugkomen, de bnodigde kennis
aanwezig blijft.
Voor motivatie van de getrainde HPW’s is het belangrijk dat ze altijd voldoende goede
pessaria in verschillende maten op hun post hebben. Hiervoor dient het ‘pessary support
plan’.

6.6 EVALUATIEONDERZOEK
Molly Verdegaal. In November werd een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Het evaluatieteam
onder leiding van Janny Dekker heeft met ondersteuning van Aruna, Bishwa, Uma en
student nurses gedurende 8 dagen in totaal 106 interviews gehouden. Hiervoor hebben we
dorpen bezocht waar langer dan vier jaar geleden een programma is geweest en ook vier
dorpen waar we vorig jaar nog actief waren. Zo kunnen we het effect van onze interventies
op langere termijn bekijken. Een eerste indruk leverde op dat er in plaatsen waar we langer
geleden zijn geweest, zoals Bhotechur en Lapsepidi, niet erg goed met de prolapszorg
wordt omgegaan, terwijl in Bhakundebsie en vooral in Naubise nog veel kennis aanwezig
was en in praktijk werd gebracht. Ook in Sindupalchowk leken kennis en kunde nog goed
aanwezig. Uiteraard wordt dit uitgewerkt en komt er een verslag. Al met al was het
hartverwarmend om deze plaatsen te bezoeken en werden we zeer positief ontvangen. De
bereidwilligheid om mee te werken was heel groot. We hebben naar ons idee veel nuttige
informatie gekregen.
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7. FINANCIEEL VERSLAG
	
  
Van de penningmeester Henny van Hulzen
De partners maken keurig een begroting. Partners Rhest en Veldwerk hebben wederom
een bijdrage geleverd. Rhest heeft de community training zelf betaald. Veldwerk heeft het
supportplan in hun gebied betaald.
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Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht

BIJLAGE
I

Balans per 31 december 2014

31-12-14
€

31-12-13

€

€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

Laptops

1,747

1,747

Afschrijving

1,747-

1,747-

-

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(2)

Te vorderen posten

Liquide middelen

16,399

2,379

(3)

16,399

2,379

191,759

210,456

208,158

212,835

PASSIVA

Continuïteitsreserve

(4)

165,398

155,758

Bestemmingsreserve

(5)

40,000

41,400

Te betalen kosten

(6)

2,760

15,677

208,158

212,835

1

Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

BATEN
Donaties

(7)

Overige inkomsten

(8)

2014

2013

€

€

125,586
1,399

118,886
1,792

Totale baten

126,985

120,678

126,985

120,678

LASTEN
Kosten projecten voorjaar

(9)

Kosten projecten najaar
Diverse kosten in Nepal
Diverse kosten Nederland
Afschrijvingskosten

(10)
(11)
(12)
(13)

10,115
44,231
55,920
7,081
-

29,956
42,693
11,628
10,360
173

SALDO BATEN EN LASTEN

2

117,347

94,810

9,638

25,868

Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht

ALGEMEEN

De Stichting Vrouwen voor Vrouwen is opgericht op 2 december 2003 bij notariële akte en
statutair gevestigd te Tricht.
De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de gezondheid van vrouwen in
onderontwikkelde landen in de breedste zin van het woord.
De Stichting heeft de status van ANBI
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

H.M. van den Berg
T. van der Laarse
H.B.A. van Hulzen-Berbé
L. van der Leeuw-Harmsen
D. Janssen

A.W. Sleutelberg-Swart
C.M.T. Verdegaal

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

Bijkens de akte van oprichting is het boekjaar van de stichting gelijk aan het kalenderjaar.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Bij het opstellen van de staat van baten en lasten werden de navolgende

waarderingsgrondslagen gehanteerd.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten is opgesteld op basis van historische kosten
Activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders is
aangegeven.
Grondslagen resultaatbepaling
Zowel de bestemmingsgiften als de overige donaties en giften worden verantwoord in het jaar
waarvoor zij bestemd zijn.
Projectkosten worden verantwoord in het jaar waarin het desbetreffend project heeft
plaatsgevonden.

3

Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa
Laptops
€

1,747
1,747

Boekwaarde per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen
Mutaties

-

Aanschaffingswaarde
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2014

1,747
1,747-

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2014

-

Afschrijvingspercentages
Laptops

20%

4

Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen
31-12-14

31-12-13

€

€

Vorderingen
Te vorderen rente

1,399

Vordering instellingen

1,791

15,000

Dubbel betaalde vliegreis Sunsary

-

588

16,399

2,379

13,737
1,071
176,949
2
191,759

11,109
2,187
197,158
2
210,456

3. Liquide middelen
Rabobank 3280.49.239 betaalrek
Rabobank 1230.85.306 Nepalese betaalrek
Rabobank 3284.821.937 spaarrek.
Kas

5

Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht

PASSIVA
31-12-14

31-12-13

€

€

4. Continuïteitsreserve

Saldo begin boekjaar

155,758

129,890

Saldo baten en lasten

9,638
2

25,868

165,398

155,758

40,000
40,000

41,400
41,400

129
2,631
2,760

3,591
2,678
9,118
224
66
15,677

Afrondingen

Saldo Ultimo boekjaar

5. Bestemmingsreserve
Vooruitontvangen bijdragen

6. Te betalen kosten
Karuna Foundation
Man Mohan Hopital
Scheer hospital
Deepti Shawls
Bankkosten
Diversen

6

Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2014

2013

€

€

7. Donaties
Donaties instellingen
Algemene donateurs
Vaste donateurs
Incasso donaties
Opleiding Lokale Healthworkers
Bijdragen vrijwilligers voorjaar
Bijdragen vrijwilligers najaar
Bijdragen Lustrum
Bijdrage hechtmateriaal
Honoraria lezingen

84,077
10,424
2,165
1,145
8,215
19,000
500
60
125,586

72,468
12,380
1,830
1,745
500
10,500
17,463
2,000
118,886

1,399
1,399

1,792
1,792

5,090
64
4,961
10,115

7,563
3,709
7,109
3,669
7,906
29,956

8. Overige inkomsten
Rente bank

9. Kosten projecten voorjaar
Kosten voorjaarskamp
Medische kosten
Vliegtickets vrijwilligers
Verblijfkosten vrijwilligers
Operatiekosten

7

Stichting	
  Vrouwen	
  voor	
  Vrouwen
te	
  Tricht
2014

2013

€

€

10. Kosten projecten najaar
Kosten najaarskamp
Medische kosten
Vliegtickets vrijwilligers
Verblijfkosten
Operatiekosten

5,200
12,617
3,953
22,461
44,231

12,311
432
12,688
1,837
15,425
42,693

1,031
2,916
64
5,000
4,905
41,624
380
55,920

4,537
2,119
3,574
1,398
11,628

1,036
403
94
60
1,452
23
2,271
694
125
10
913
7,081

1,691
5,479
590
70
59
150
1,452
6
172
99
592
10,360

-

173
173

11. Diverse kosten Nepal
Salaris Deepti
Salaris Bishwa
Cadeaus Nepalese vrouwen
Budget Nursing students
SBA training
Supportplan Dhading
Kosten ringen
Overige kosten

12. Diverse kosten in Nederland
Vliegtickets Uma en Deepti
Kosten jubileum
Representatiekosten
Kosten website/domeinnam
Telefoonkosten
Contributies
Verzekering
Kantoorartikelen
Drukwerk en papier
Overige algemene kosten
Rente en kosten bank
Porti
Kamer van Koophandel
Reiskostenvergoeding
13. Afschrijvingen
Afschrijving laptops
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CONCLUSIE

	
  

	
  

8. CONCLUSIE

	
  
•

In 2014 werden er opnieuw door onze stichting 2 kampen uitgevoerd, waarvan 1 in
Dhading en de andere in een nieuw district Parbat.

•

Beide kampen werden voorbereid door onze partner RHEST, waardoor het mogelijk is
dat er elke dag wel 100 vrouwen worden gezien, die vaak uren zijn komen lopen.

•

Vrouwen moeten nog steeds toestemming hebben van hun familie op de kampen te
bezoeken. Meer aandacht on deze familie bij de voorlichting te betrekken blijft nodig.

•

Onze programma waar in eerste instantie een conservatieve behandeling wordt
aangeboden van “Prolapsis Uteri” wordt steeds beter geaccepteerd.

•

Operaties door Nederlandse gynaecologen werden uitgevoerd.

•

Continuïteit van de zorg wordt verricht door ons getrainde gezondheidswerkers, maar
infrastructuur afhankelijk van de lokale “District Health Officer”.

•

Extra 1000 pessaria werden aangeboden door “Wilde Ganzen”.

•

Nepalese regering gaat langzamerhand iets meer doen voor gezondheidszorg in
afgelegen gebieden.

•

De Nepalese Society of Obstetrics and Gynaecology, heeft Molly Verdegaal, Loes
Harmsen en Mark Vierhout in november geëerd door toekenning van het Honorable
life membership.

•

Aandacht voor samenwerking met lokale partners in Nepal behoeft voortdurend
aandacht.
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BIJLAGE
	
  
Totaaloverzicht aantal geholpen vrouwen (verzakkingen en behandelingen).
Voorjaar

Follow-up kam p

Najaar

Totaal 2014
2195

aantal vrouwen

844

504

847

district

Dhading

Dhading

Parbat

stage 1

196

gegevens

347

543

stage 2

231

onbekend

368

599

stage 3

116

206

322

stage 4

17

40

57

totaal verzakkingen

560

961

1521

Falk

21

26

47

Ring

146

305

451

anders

2

8

10

totaal pessaria

169

339

508

verzakkingen

behandeling

operaties

79
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