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Algemene informatie
De Stichting “Hart voor een Kinderhart” is op 6 maart 2013 opgericht.
De oprichtingsakte van de stichting “Hart voor een Kinderhart” is
gepasseerd bij notariskantoor Nachtzaam te Oosterbeek .
Doel van de stichting “Hart voor een Kinderhart”:
1. Kinderen en jong volwassenen in Oost Afrika te ondersteunen bij de
behandeling van een hartaandoening. Zij doet dit door het betalen van
een hartoperatie en het ondersteunen van de voorbereiding en de
nazorg hiervoor. Een buitenlands team van artsen verricht de operaties
kosteloos in samenwerking met de lokale artsen. De organisatie en de
nabehandeling vinden plaats in nauw overleg met de Keniaanse (non
gouvernementele organisatie) Ndugu Zangu. Een organisatie die zich
inzet voor de opvang, scholing en behandeling van kansarme kinderen
in Kenia.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee verband
houden of bevorderlijk zijn;
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Volgens de stichting “Hart voor een Kinderhart” is het essentieel om met
locale partijen in Kenia samen te werken. Hierbij letten wij op de volgende
criteria:
• Het leveren van een structurele bijdrage
• Gericht op kinderen met een hartprobleem
• Georganiseerd door Kenianen
• Niet corruptiegevoelig
• Lage overheadkosten.
Kamer van Koophandel: De stichting HvKH is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nr: 57428514.
ANBI status//RSIN nummer: 852575944. De stichting HvKH is onder dit
nummer bij de belastingdienst ingeschreven.
Donaties: Zowel via de website als direct via het rekening nummer van de
stichting bestaat de mogelijkheid een bijdrage voor HvKH te storten.
Door de ANBI status hoeft de stichting geen BTW te berekenen en zijn
giften fiscaal aftrekbaar.
Schenkingen: Bij een periodieke schenking is geen notariele akte nodig.
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Rekening courant en spaarrekening bij Rabobank Arnhem e/o.
Bankrekening nr: NL70RABO 0144688069.
Financieel jaarverslag: Het financiele jaarverslag wordt op de website van
HvKH gepubliceerd. De penningmeester archiveert de financiële stukken.
Het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door de
kascommissie.
Beleidsplan: Ieder jaar stelt het bestuur een beleidsplan vast
Het beleidsplan staat op de website van de stichting.
Jaarverslag: Ieder jaar brengt het bestuur een jaarverslag uit over wat er in
het betreffende jaar is gebeurd. Dit jaarverslag staat op de website van de
stichting.
Samenstelling van het bestuur:
Het bestuur van de stichting ”Hart voor een Kinderhart” bestaat uit:
Pieter Stolwijk
Voorzitter
Bert Bruins
Penningmeester
Marianne Boer-Hörchner
Secretaris
Het bestuur vergadert tenminste 2 maal per jaar.
Bestuursactiviteiten vinden op vrijwillige basis plaats. Het bestuur
declareert geen vervoerskosten voor vergaderingen. Vergaderingen
worden om beurten bij een van de bestuursleden thuis gehouden.
Het Huishoudelijk reglement: Het reglement bevat de taken en
bevoegdheden van bestuursleden en de werkwijze van de stichting.
Het reglement is vastgesteld op 15-01-2014 en staat op de website van de
stichting.
Website: www.hartvooreenkinderhart.nl
Adres:
Stichting Hart voor een Kinderhart
Weverstraat 122
6862 DT Oosterbeek
info@hartvooreenkinderhart.nl
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Overzicht werkzaamheden stichting Hart voor een Kinderhart 2019.
Bestuursvergaderingen van de stichting in 2019:
In 2019 heeft het bestuur 2 maal vergaderd: Op 10-04-2019 en 16-10-2019.
Tussen de vergaderingen door hebben wij, als bestuur, indien nodig,
intensief @mail verkeer en/of telefonisch contact gehad.
Elke vergadering werd genotuleerd door de secretaris. Notulen, financiële
overzichten en giften, belangrijke stukken en correspondentie zijn digitaal
en/of in een ordner opgeslagen.
Verslag reis Kenia door Dr. Pieter Stolwijk maart 2019
De cardiale zorg in Kenia
- Het was voor Dr. Pieter Stolwijk zijn laatste medische bezoek waarbij hij
als cardioloog een actieve inbreng had, in de zin van onderzoek en selectie
van patiëntjes met hartafwijkingen. Daarom gingen vaak zijn gedachten
terug naar 2007 toen hij wilde onderzoeken of hij in dit land iets kon
betekenen als cardioloog.
- Nu in maart 2019 werd het een reis vol dankbaarheid. Zoveel
hartpatientjes die, door hun hartoperatie en/of door hun medicatie, het nu
goed maken.
- Daarnaast het bijzondere feit dat Dr. Pieter St. nu in maart 2019 in Ndugu
Zangu met een team van 4 mensen was: Abdi Kinotti, echocardiografist,
Nicolas Nickson, bijna afgestudeerd Keniaans basisarts, Paola, Italiaans
vrijwilliger en Dr. Pieter Stolwijk zelf.
- Dr. Pieter St. en Abdi hebben een groot aantal controles uitgevoerd op de
afdeling cardiologie van het Kenyatta Hospital in Nairobi. Zij werden daar
welkom geheten door Dr. Maina, Keniaans kinder-cardioloog.
Van de 27 gecontroleerde kinderen hebben 4 kinderen een indicatie voor
een hartoperatie.
- In Ndugu Zangu hebben zij samen, 56 patiënten gecontroleerd. Daarvan
hebben 7 kinderen een hartoperatie nodig.
- Op de wachtlijst voor een hartoperatie staan nu in totaal 11 hartpatiëntjes
- 2 hartpatiëntjes zijn door verwezen naar Dr. Maina in het Kenyatta
Hospital in Nairobi.
- Het is de bedoeling dat de overige hartpatiëntjes geopereerd worden in
het “Salam centre” in Khartoem(Soedan). Deze hartoperaties kunnen pas
plaatsvinden wanneer de politieke onrust in Soedan voorbij is.
- De controles van de geopereerde ex-hartpatiëntjes blijven over het
algemeen erg goed. Een grote bemoediging.
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- Een aantal hartpatiënten is, om een of andere reden, niet voor de controles
komen opdagen Dit blijft een aandachtspunt. Opnieuw zullen zij worden
opgeroepen
- Het grote aantal controles kon uitgevoerd worden mede door de goede
voorbereiding van Abdi en Paolo.
- Abdi is heel bekwaam geworden in het maken en beoordelen van echo’s.
Hij kan via de what’s app altijd overleg plegen met Dr. Pieter Stolwijk.
- Paolo, Italiaanse vrijwilliger digitaliseert alle gegevens van de geopereerde
hartpatiënten. Een geweldige vooruitgang.
- Nicolas Nickson, Keniaan, zal zijn basisarts opleiding in mei 2019 afronden
en zal dan fulltime als basisarts in dienst treden bij Ndugu Zangu
- Het oude Italiaanse mobiele echo-apparaat is kapot en moet vervangen
worden. Het mobiele echo-apparaat van Dr. Pieter Stolwijk met beperkte
mogelijkheden wordt nu gebruikt, maar geeft onvolledige informatie.
Als tijdelijke oplossing is het echter wel bruikbaar.
Overzicht van de hartoperaties in 2019
- In het begin van 2019 zijn 4 hartpatiëntjes verwezen voor een
hartoperatie naar het “Salamcentre” in Khartoum (Soedan).
- Met succes hebben 3 kinderen een hartoperatie ondergaan. Zij zijn allen
goed hersteld en naar huis teruggekeerd.
- Een jongen had een te ernstige hartafwijking om geopereerd te worden.
Hij werd behandeld met medicatie.
- De Stichting heeft de kosten van tickets (retour Nairobi-Khartoem),
de visa, de persoonlijke begeleiding vanuit Ndugu Zangu naar Khartoem en
andere bijkomende kosten voor haar rekening genomen.
- De Stichting hoopt, wanneer de vrede in Soedan weer is teruggekeerd, de
hartoperaties in het “Salam” centre in Khartoem te hervatten
- De kinderen met een indicatie voor een hartoperatie die nu op de
wachtlijst staan, zouden dan weer in Khartoem geopereerd kunnen worden
Abdi Kinotti, echo-cardiografist en organisator in Ndugu Zangu:
- Abdi Kinotti, oorspronkelijk klinisch laborant heeft zich ontwikkeld tot
coördinator van de cardiologie en is opgeleid tot echocardiografist. Hij
maakt en beoordeelt zelfstandig de echo’s.
- Abdi kan via de what’app advies aan Dr. Pieter St. vragen en de
behandeling aanpassen
- Abdi Kinotti neemt het werk van Dr. Pieter Stolwijk in Ndugu Zangu, voor
een deel over.
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- De echo- en cardiologische training die Abdi heeft kunnen volgen, mede
door de financiële ondersteuning van de stichting, werpt zo zijn vele
vruchten af.
-Het is altijd een van de doelstellingen van de Stichting geweest dat
Kenianen zelf het werk gaan overnemen.
-De what’s app groep o.l.v Abdi en Stella Wangari (ex-hart-patiënte) is ook
in 2019 uitstekend blijven functioneren. De patiëntengroepen stimuleren
elkaar in het innemen van medicatie, op controle komen en het uitwisselen
van ervaringen.
- De Stichting heeft in 2019 een extra arbeidsbeloning aan Abdi gegeven
voor al zijn werkzaamheden en grote inzet
Nicolas Nickson, basisarts in Ndugu Zangu:
- Het bestuur heeft een laptop voor Nicolas Nickson gefinancierd voor de
afronding van zijn studie als basisarts,
- Hij heeft zijn basisarts opleiding in mei 2019 afgerond in het Ampath
Hospital in Eldoret.
- Nicolas Nickson, Keniaan, is in dienst getreden als basisarts in Ndugu
Zangu en werkt fulltime op de poli en in het ziekenhuis.
Het is de enige medische voorziening in de regio en daarmee van grote
waarde voor de dagelijkse medische zorg.
Overzicht publiciteit stichting Hart voor een Kinderhart in 2019
De stichting HvKH heeft zich in 2019 naar buiten kenbaar gemaakt door:
1. Het actualiseren/promoten website www.hartvooreenkinderhart.nl.
2. Nieuwsbrieven, foto’s en alle andere relevante documenten over het
werk van HvKH te plaatsten op de website
3. Bedankbrieven naar alle gevers en instanties te versturen waarvan de
namen bekend waren bij het bestuur.
4. Het opsturen van nieuwsbrieven/reisverslagen naar
belangstellenden en belanghebbenden.
Website stichting Hart voor een Kinderhart in 2019
- Het bestuur was en is ervan overtuigd dat een goede en overzichtelijke
website voor de stichting HvKH essentieel is. Dit komt de transparantie van
de stichting ten goede.
- Op de website van de stichting “Hart voor een Kinderhart” is alle relevante
informatie geplaatst: Foto’s, nieuwsbrieven, algemene informatie van de
stichting, jaarverslagen, beleidsplannen, financieel jaarverslagen.
- De Engelse versie van HvKH nl “Heart for a Childsheart” is geupdate.
Deze site is belangrijk voor onze buitenlandse relaties.
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- De website is het afgelopen jaar, in opdracht van het bestuur, bijgewerkt
door “Tomworks” uit Oosterbeek.
Wij zijn, als stichting, “Tomworks” bijzonder erkentelijk voor hun expertise
en ondersteuning.
Overzicht financiën 2019 stichting Hart voor een Kinderhart
1: De namen van het bestuur van de stichting werden ivm de U.B.O.
(Ultimate Beneficiaire Owners) doorgegeven aan de RABO bank
2: De betalingen van de stichting HvKH zijn altijd via Kenia gelopen en niet
via Soedan. Dit laatste land staat op de zwarte lijst van banken
3: De financiële jaarrekening 2019 is goedgekeurd door het bestuur en de
kascommissie
4: De financiële jaarrekening 2019 is op de website van de stichting
geplaatst
5: De Rotaryclub Oosterbeek heeft in 2013, 2014 en 2015 een fundraising
georganiseerd voor HvKH. Uit deze fundraising zijn diverse hartoperaties
gefinancierd.
Overzicht giften 2019 aan stichting Hart voor een Kinderhart
- Giften van de Stichting Rijnstate Ziekenhuis, afdeling Geestelijke
Verzorging.
- Giften van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Renkum
Alle gevers hebben een persoonlijke bedankbrief ontvangen van het
bestuur. Als bestuur van de stichting “Hart voor een Kinderhart”, willen wij
alle gevers langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor hun
vertrouwen in ons werk.
Al deze gelden hebben er voor gezorgd dat wij ons werk in Kenia kunnen
blijven voortzetten om kinderen/jong volwassenen met een hartafwijking
een nieuwe toekomst te geven.
Terugblik op het jaar 2019 van de stichting Hart voor een Kinderhart.
1: Als bestuur zijn wij diep onder de indruk van de giften van zoveel
mensen en de financiele ondersteuning van de Rotary Club Oosterbeek.
Zij allen dragen onze stichting een warm hart toe
2: Tijdens zijn verblijf in Kenia in maart 2019 heeft Dr. Pieter Stolwijk
samen met Abdi Kinotti, heel veel cardiale controles kunnen doen.
3: Abdi Kinotti is een volwaardig echocardiografist en organisator binnen
Ndugu Zangu geworden. Een steunpunt. Hij neemt het werk van Dr. Pieter
Stolwijk voor een deel over.
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4: De komst van Nicolas Nickson als basisarts is een grote aanwinst voor
Ndugu Zangu
5: Paola, de Italiaanse vrijwilliger heeft alle gegevens van (ex)hartpatienten
gedigitaliseerd en hij houdt het systeem nu bij. Dit maakt het werken veel
eenvoudiger en secuurder
6: Kenianen gaan het werk geleidelijk over nemen. Dit is van grote
betekenis voor het bestuur en ook altijd een van de doelstellingen van de
stichting geweest
7: In 2019 werden in totaal 4 hartpatiëntjes met succes geopereerd en zij
zijn goed hersteld naar huis teruggekeerd.
8: Vele ex-hartpatienten maken het blijvend goed.
9: Het oude mobiele echo apparaat van Dr. Pieter St. werkt tot nu toe nog
steeds en is van grote waarde bij het stellen van diagnoses. Een nieuw
mobiel echoapparaat is echter hard nodig om de continuiteit van het werk
te kunnen waarborgen.
10: De post-operatieve support groepjes o.l.v. Stella Waghari en Abdi
Kinotti blijven goed functioneren. Er heerst grote onderlinge betrokkenheid
en verantwoordelijkheid onderling.
11: Het bestuur in 2019 heeft echter ook mee heeft moeten bewegen met de
omstandigheden in zowel Kenia als in Soedan: De samenwerking met het
Kenyatta Hospital in Nairobi verliep in 2019 traag en in de loop van 2019
ontstond in Soedan een toenemende politieke onrust. Hierdoor kon de
Stichting voorlopig geen kinderen voor een hartoperaties meer verwijzen
naar het “Salamcentre” in Khartoem/Soedan. Deze gang van zaken is
typerend voor Afrika.
12: Het blijft voor de stichting een aandachtspunt dat ex-hartpatienten op
controle blijven komen.
13: De stichting heeft een zeer goed leesbare website dankzij de expertise
en inzet van “Tomworks” uit Oosterbeek
Vooruitblik op 2020:
- Het jaar 2020 zal in het teken gaan staan van de overdracht van onze
verantwoordelijkheden aan onze Italiaanse en Keniaanse vrienden.
Aangezien de registratie als cardioloog van dr. Pieter Stolwijk is beeindigd,
heeft hij besloten ook zijn cardiologische activiteiten in Kenia te stoppen.
Zijn verantwoordelijkheden worden overgedragen aan Keniaanse en
Italiaanse collega’s.
- De nog beschikbare gelden van de Stichting Hart voor een KInderhart
zullen aangewend worden voor de aanschaf van een ander mobiel echoapparaat, voor de echo-scholing van Nicolas Nickson en hopelijk voor de
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financiering van de reis en visa kosten van een nieuw hartoperatie
programma in Soedan.
-De uitgewerkte plannen en activiteiten van onze stichting worden in het
beleidsplan 2020 verder omschreven.
U vindt dit beleidsplan 2020 op onze website:
www.hartvooreenkinderhart.nl
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