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Algemeen 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
vindt 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 Noord 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:erbij
• 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 van HvKH als direct via het rekening nr. bestaat
de mogelijkheid een bijdrage 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.
Rekening courant en spaarrekening bij Rabobank Arnhem e/o. Bankrekening nr:
NL70RABO 0144688069.
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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.
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.
En is vastgesteld op 15-01-2014. Het reglement 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 2014 van de stichting HvKH.
Bestuursvergaderingen van de stichting in 2014
In 2014 heeft het bestuur 3 maal vergaderd. Data: 15-01,18-06,17-12. 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.
Opbouw structuren van de stichting
Het bestuur heeft in 2014 hard gewerkt om de structuren van de stichting te
onderbouwen door het opstellen van een jaarverslag/huishoudelijk reglement/
financiële jaarrekening/ ANBI status.
Zij werden allen in 2014 goedgekeurd door het hele bestuur en op de website
van de stichting geplaatst.
Website van de stichting
Het bestuur was en is ervan overtuigd dat een goede en overzichtelijke website
voor de stichting essentieel is.
Het bestuur heeft voor zijn website de expertise van “Tomworks” gevraagd. Op
de website van de stichting “Hart voor een Kinderhart” is alle relevante
informatie geplaatst. Regelmatig wordt de informatie bijgewerkt.
Wij zijn als stichting, “Tomworks” erg erkentelijk voor hun steun en expertise.
Publiciteit
De stichting heeft zich naar buiten kenbaar gemaakt door:
1. Actualiseren/promoten website www.hartvooreenkinderhart.nl.
2. Het maken van nieuwsbrieven/reisverslagen door Pieter Stolwijk voor “Hart
voor een Kinderhart”; deze zijn op de website geplaatst.
3. Organiseren en ondersteunen van sponsoraktiviteiten tijdens de
Stuwwalloop 2014 i.s.m. Rotaryclub Oosterbeek en stichting “Stuwwalloop
Oosterbeek” ten bate van “Hart voor een Kinderhart”.
4. De stichting promoten ivm maandelijkse verkiezing “1 euro per dag”.
5. Het opsturen van nieuwsbrieven/reisverslagen naar oa. Rotaryclub
Oosterbeek, naar de Stichting “Stuwwalloop”, naar de stichting “1 euro per
dag” en naar onze gevers.
6. Artikelen/interviews in plaatselijke kranten stuwwalloop 31-05-2014.
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Financiën
Financieel jaarverslag 2014
Het financiële jaarverslag is gepubliceerd op de website.
Giften die wij mochten ontvangen in 2014
1. Giften van particulieren.
2. Rotary club Oosterbeek en Stichting “Stuwwalloop Oosterbeek” hebben
opnieuw de stichting “Hart voor een Kinderhart” als goed doel gesponsord.
Onder het motto: "Loop hard voor een Kinderhart" werd de stuwwalloop
Oosterbeek op 31 mei 2014 gelopen. Heel veel mensen uit Oosterbeek en
omstreken, zowel groot als klein, hebben zich hiervoor ingezet. Een
overweldigend succes (zie ook website).
De opbrengst van deze
stuwwalloop nl € 17.000 werd aan de voorzitter van de stichting HvKH,
Pieter Stolwijk overhandigd.
De opbrengst van de stuwwalloop staat
op een aparte rekening van de Rotary Club Oosterbeek.
3. Als stichting werden wij genomineerd door Steven van den Vijver voor de
maandelijkse verkiezing “1 euro per dag”. De “battle” ging tussen ”Artsen
zonder grenzen” en onze stichting. Mede door het versturen van de vele
mails naar familie en kennissen om te stemmen op onze stichting heeft de
actie € 700 opgebracht.
4. Rotary Foundation: De Rotary Foundation is de wereldwijde goede doelen
organisatie van alle Rotary leden.
De
Rotary Foundation heeft het operatieprogramma juli 2014 financieel
ondersteund.
5. Rotary Foundation heeft de training en opleiding van de echo cardiografist
met een bijdrage van € 1000 ondersteund.
6. De Rotary Club Oosterbeek zal bovengenoemde training met een bijdrage
van € 2500 ondersteunen.
Alle gevers die bekend zijn bij het bestuur hebben van het bestuur een hartelijke
bedankbrief ontvangen.
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Verantwoording besteding giften:
(bron: de reisverslagen van Dr. Pieter Stolwijk)
Reis voorjaar 2014
1. Kinderen/jong volwassenen van het operatie programma van december 2013
werden gecontroleerd.
2. Tijdens het verblijf in “Ndugu Zangu” werden alle controles gedaan van alle
nieuwe kinderen voor het operatie programma van juli 2014.
3. Bezoek aan het “Ampath Centre” in Eldoret. Een cardiologische kliniek van
de Moi University.
De volgende afspraken werden gemaakt: Zij zullen in de toekomst de post
operatieve controles in hun regio overnemen. HvKH ondersteunt de
operaties van een of twee van hun cardiologische patiënten.
4. Nieuwe contacten werden gelegd in Zuid West Kenia, bij Lake Victoria.
Patiënten werden gecontroleerd. Mogelijk leiden deze contacten in de
toekomst tot een nieuw cardiologisch onderzoek centrum in deze regio. In
het hele gebied is namelijk geen enkel cardiologisch onderzoek mogelijk.
Reis juli 2014
1. Samen met een team van dokters en verzorgers werd er zorg gedragen voor
10 kinderen en hun begeleiders. Deze kinderen werden in het Kenyatta
Hospital in Nairobi geopereerd aan uitgebreide aangeboren hartafwijkingen
en ernstige hartklep gebreken. De operaties vonden plaats onder leiding van
de chirurgen Prof. Michèle di Summa en Dr. Frederica Lezzi in
samenwerking met de Keniaanse staf.
De kinderen zijn sterk
verbeterd weer huiswaarts gekeerd. Een kind is tot ons grote verdriet
overleden.
2. Abdi Kinotti is verantwoordelijk voor het operatie programma in “Ngudu
Zangu”. Hij volgt nu een training en opleiding tot echo cardiografist. Er is
een trainingsprogramma voor de staf van “Ngudu Zangu”. Doel: grotere
onafhankelijkheid van buitenlandse medische hulp.
3. De geopereerde kinderen van zowel december 2013 als van juli 2014
werden gecontroleerd. Bemoedigende resultaten.
4. Duncan Mateka en Medical School van Nairobi zijn een preventie
programma gestart. Gericht op families die meer risico’s lopen bij het
krijgen van keelinfecties door streptokokken. Streptokokken kunnen
reumatische klepaandoeningen veroorzaken. Deze families worden begeleid
hoe dat te voorkomen en op tijd te laten behandelen.
5. In november 2014 is met spoed baby Isabella geopereerd. De stichting heeft
financieel bijgedragen aan deze spoedoperatie. Deze operatie viel buiten het
normale “hart”programma. Dit is een eenmalig gebeuren.
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Terugblik op het jaar 2014
Wanneer wij als bestuur van de stichting “Hart voor een Kinderhart” terugkijken
op 2014 dan kunnen wij het volgende met veel vreugde constateren:
1. Wij zijn diep onder de indruk van de inzet van zoveel mensen die onze
stichting een warm hart toedragen en ons door hun inzet en door hun giften
zo ondersteunen waardoor dit werk mogelijk wordt gemaakt .
2. Er zijn in juli 2014, 10 kinderen geopereerd aan uitgebreide hartafwijkingen
en ernstige hartklepgebreken. Deze operaties zijn goed gelukt. De kinderen
zijn in goede gezondheid naar hun eigen huis teruggekeerd. Het is bijzonder
om de dankbaarheid te zien van de geopereerde kinderen en alle andere
betrokkenen in Kenia.
3. Dr. Pieter Stolwijk heeft uitgebreid meegedaan met de pre- en
postoperatieve controles. Zowel bij de kinderen die in 2013 werden
geopereerd als bij de kinderen die geopereerd werden in 2014.
Door
deze reizen zijn wij als stichting nauw betrokken bij dit werk in Kenia.
4. Duncan Mateka en Medical School van Nairobi zijn een preventie
programma gestart ter voorkoming van reumatische klepaandoeningen.
5. Een trainingsprogramma is van start gegaan voor de staf van “Ngudu
Zangu”. Doel: grotere onafhankelijkheid van buitenlandse medische hulp.
6. Er zijn afspraken gemaakt voor de training van Abdi Kinotti tot
echocardiografist, in samenwerking met het “Amrath Hospital in Nairobi.
7. Er zijn contacten gelegd in Zuid West Kenia en “Ampath” Centre in
Eldoret.
8. Netwerken zijn ontstaan met de Italiaanse arts Dr Lezzi en met Dr.
Stephano Oltolini. Doel: op de hoogte zijn en blijven van elkaars
werkzaamheden en daar waar mogelijk elkaar ondersteunen.
9. Het opzetten van een goede en transparante stichting is goed verlopen.
10. Wij hebben een zeer goede leesbare website dankzij de expertise en inzet
van “Tomworks”.
Bij deze terugblik kunnen wij als bestuur dankbaar concluderen dat onze
ambities, neergelegd in het beleidsplan 2014, ruimschoots zijn gehaald.
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