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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.
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Schenkingen: Bij een periodieke schenking is geen notariele akte nodig.
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 2016 van de stichting HvKH.
Bestuursvergaderingen van de stichting in 2016:
In 2016 heeft het bestuur 2 maal vergaderd. Data: 04-05-2016/07-12-2016.
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.
Procedure herbenoeming bestuur:
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Afgetreden
bestuursleden zijn onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar (zie
statuten). Deze 4 jaars termijn was in december 2016 verstreken.
Ieder bestuurslid heeft besloten zich te laten herbenoemen.
Dit	
  houdt	
  in	
  dat	
  de	
  samenstelling	
  van	
  het	
  bestuur	
  van	
  “Hart	
  voor	
  een	
  
Kinderhart”	
  ongewijzigd	
  blijft.
Overzicht programma hartoperaties in 2016:
In 2016 zijn er 21 kinderen met hartklepgebreken met succes geopereerd.
Deze hartoperaties werden uitgevoerd door de Italiaanse hartchirurgen
professor Michèle di Summa, dokter Federica Lezzi en de Keniaanse
specialisten in opleiding. Dit alles in nauwe samenwerking met de
meewerkende cardiologen en de medewerkers van Ndugu Zangu.
Rondom deze hartoperaties nemen vooral Dr. Maina, kindercardioloog, en
Abdi Kinotti, coördinator, een belangrijke plaatst in.
Het afgelopen jaar was er ook meer aandacht voor de opleiding van
verpleegkundigen, operatiepersoneel en artsen.
Na hun hartoperatie werden de kinderen opgevangen in Ndugu Zangu voor
verder herstel. Deze combinatie van een operatieprogramma en opvang in
een kinderhuis met specifieke cardiologische zorg is uniek en werkt erg
goed.
Overzicht cardiale zorg in 2016
In 2016 heeft Dr. Pieter Stolwijk opnieuw Kenia bezocht. Hij richtte zich
vooral op de poliklinische zorg en opleiding van Kenianen.
Samen met Abdi Kinotti, onze coordinator/technicus en echo laborant,
hebben zij echo’s gedaan en beoordeeld, geopereerde patiënten
gecontroleerd en nieuwe patiënten gescreend.
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Pieter en Abdi hebben ook gezocht naar andere locaties in Kenia zodat
patiënten minder hoefden te reizen. Deze plekken zijn gevonden, waardoor
er nu op 3 verschillende locaties in Kenia controles uitgevoerd kunnen
worden:
In Ndugu Zangu in Oldonyiro waar veel kinderen verblijven, in het Milimani
Hospital in Meru bij Mount Kenia, en in Nairobi bij de zusters van het Flora
Hostel die daarvoor een ruimte ter beschikking hebben gesteld.
Deze werkwijze heeft als zichtbaar resultaat dat er meer patienten op
controle komen en vervolg afspraken eenvoudiger gemaakt kunnen
worden.
Overzicht werkzaamheden Abdi Kinotti uit Ndugu Zangu:
Abdi Kinotti is in Ndugu Zangu, ons basiskamp met ziekenhuis en eigen
polikliniek, verantwoordelijk voor de pre- en postoperatieve zorg,
de organisatie van het operatieprogramma, de zorg rondom de medicatie
en de trombosedienst. Abdi is een betrouwbaar en verantwoordelijk
persoon.
Als stichting wilden wij Abdi meer mogelijkheden bieden om zich te
ontwikkelen als teamleider en als echocardiografist.
Abdi is daarom in 2015 gestart met een echocardiografie opleiding (theorie
en praktijk) in het Ampath Hospital in Eldoret. Zijn supervisor is daar
Dr. Belinda Korir. Deze opleiding werd toen succesvol afgerond waardoor
hij de basisvaardigheden van de echocardiografie onder de knie kreeg.
Het afgelopen jaar heeft hij meer ervaring ontwikkeld in de klinische
cardiologie. Wanneer Dr. Pieter Stolwijk in Kenia is, trekken zij samen op
om de controles van de patiënten te doen en nieuwe patienten te screenen.
Op deze manier wordt Abdi verder begeleid en getraind door Pieter en
groeit hij in zijn diverse verantwoordelijkheden.
In 2016 heeft Abdi een vervolgopleiding echocardiografie gevolgd. Hij heeft
ook deze opleiding met succes doorlopen. Als stichting hebben wij de
kosten van deze opleiding voor onze rekening genomen. Het voornemen
van de stichting is Abdi in 2017 examen te laten doen als echocardiografisch laborant. Wanneer hij zijn diploma heeft gehaald, is hij nog
meer inzetbaar als echo laborant.
Mede door Abdi en door Stella Wangari (ex-patiënt met een nieuwe
hartklep) zijn er post-operatieve support groepjes ontstaan. Deze patiënten
groepjes draaien goed. Men whats-appt met elkaar, men wisselt ervaringen
uit, stimuleert elkaar om de medicijnen trouw in te nemen en regelmatig op
controle te komen om de stollingswaarde te laten controleren.
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Door deze geweldige inzet van Kenianen zelf, is er een betere follow-up van
de geopereerde patiënten bereikt en nemen Kenianen zelf
verantwoordelijkheden over en worden daardoor minder afhankelijk van
buitenlandse hulp.
Overzicht publiciteit van de stichting
De stichting HvKH heeft zich in 2016 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. Het in gebruik nemen van een nieuwe opzet algemene brief en
bedankbrief van de stichting HvKH
4. Bedankbrieven naar alle gevers en instanties te sturen waarvan de
namen bekend waren bij het bestuur.
5. Het opsturen van nieuwsbrieven/reisverslagen naar
belangstellenden en belanghebbenden.
6. Een artikel te schrijven over het werk van HvKH in Kenia voor het
kerkblad Oosterbeek ZWO. Dit artikel is in het kerkblad geplaatst
7. Het sturen van informatie over HvKH naar de redactie van Arts en
Auto.
8. Contact te leggen met AH Doorn tav opbrengst lege flessen voor
HvKH. Deze actie zal in voorjaar 2017 plaatsvinden.
9. Op de Wouter Isaac Reinders Stichting (WIR) te Lent een presentatie
gegeven over HvKH.
10. Op	
  scholengemeenschap	
  “Picasso”	
  te	
  Zoetermeer	
  voor	
  de	
  2e klassers
een presentatie over het werk van HvKH te geven. Waarna een
spetterende “Goede Doelen Actie” volgde met optredens van zang en
muziek, verkoop van eigen gemaakte baksels, nagels lakken,
kaartverkoop, en zoveel andere activiteiten. Door de inzet van de
leerlingen en docenten heeft deze actie ruim €	
  2000	
  opgebracht.	
  
11. Deze bovengenoemde inzamelingsactie heeft veel publiciteit
opgeleverd zowel op Facebook als in de regionale kranten.
Website van de stichting
Het bestuur was en is ervan overtuigd dat een goede en overzichtelijke
website voor de stichting 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	
  en	
  nieuwsbrieven,	
  de	
  algemene	
  informatie	
  van	
  
de stichting, jaarverslagen, beleidsplannen, financieel jaarverslagen.
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Op de website is ook een Engelse link opgenomen onder het Engelse
vlaggetje	
  “Heart	
  for	
  a	
  Childsheart”.	
  Deze	
  site	
  is	
  belangrijk	
  voor	
  onze	
  
buitenlandse relaties. Regelmatig werd de website het afgelopen jaar, in
opdracht van het bestuur, bijgewerkt door	
  “Tomworks”	
  uit	
  Oosterbeek.	
  
Wij zijn	
  als	
  stichting,	
  “Tomworks”	
  erg	
  erkentelijk	
  voor	
  hun	
  expertise	
  en	
  
ondersteuning.
Overzicht financiën van de stichting
Financieel jaarverslag 2016
1: Het financiële jaarverslag 2016 is goedgekeurd door de kascommissie en
het bestuur.
2: Het financiële jaarverslag 2016 is gepubliceerd op de website van de
stichting.
3: Ten behoeve van de stichting HvKH heeft de Rotaryclub Oosterbeek uit
de fundraising die deze club heeft georganiseerd in 2013, 2014 en 2015, de
financiële ondersteuning gerealiseerd.
4: In mei 2016 heeft de stichting zowel het operatieprogramma als de
accommodatie kosten gefinancierd.
5: In december 2016 heeft de stichting alleen de accommodatie kosten
gefinancierd. De operatiekosten zijn uit Italiaanse fondsen betaald
Overzicht giften die wij mochten ontvangen in 2016
1. Giften van vele particulieren.
2. Giften via Omnikassa. Van deze donaties zijn de afzenders voor ons
onbekend waardoor wij, als stichting, hen niet persoonlijk kunnen
bedanken.
3. Gift van de afdeling Geestelijke verzorging van Ziekenhuis Rijnstate te
Velp
4. Gift van de Rotary Club in Noorwegen
5. Gift van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap te Renkum
6. Gift van de stichting Schoemantel
7. Gift van	
  scholengemeenschap	
  “Picasso” te Zoetermeer door een goede
doelen actie van alle tweedeklassers
Wij, als stichting, willen nogmaals alle gevers hartelijk danken voor hun
vertrouwen en voor hun bijdragen. Al deze gelden hebben er voor gezorgd
dat	
  wij	
  ons	
  werk	
  voor	
  “Hart	
  voor	
  een	
  Kinderhart”	
  kunnen	
  voortzetten en
kinderen met een hartafwijking in Kenia een nieuwe toekomst kunnen
geven.
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Verantwoording besteding giften in 2016:
1. Er hebben twee hartoperatie programma’s	
  in	
  het	
  Kenyatta	
  Hospital	
  in	
  
Nairobi plaatsgevonden: In april 2016 en in november/december 2016.
2. Er werden 21 kinderen met hartklepgebreken met succes geopereerd.
3. De stichting ondersteunde bij ieder operatieprogramma de
accommodatiekosten	
  in	
  “Flora	
  Hostel”	
  in	
  Nairobi.	
  
4. Financiële	
  ondersteuning	
  van	
  €	
  710	
  voor	
  de	
  vervolgopleiding van Abdi
Kinotti als echo laborant
Terugblik op het jaar 2016
Wanneer	
  wij	
  als	
  bestuur	
  van	
  de	
  stichting	
  “Hart	
  voor	
  een	
  Kinderhart”	
  
terugblikken op 2016 dan kunnen wij het volgende met veel dankbaarheid
constateren:
1. Wij zijn diep onder de indruk van de inzet en de giften van zoveel
mensen die onze stichting een warm hart toedragen. Een aantal
hartoperaties voor kinderen en jong volwassenen in Kenia en alle
bijkomende kosten daarom heen, zijn hierdoor mogelijk gemaakt .
2. In 2016 zijn er 21 kinderen met succes geopereerd aan uitgebreide
hartafwijkingen en ernstige hartklepgebreken.
3. De hartoperaties werden weer gratis uitgevoerd door Italiaanse
hartspecialisten in nauwe samenwerking met de Keniaanse
specialisten van het Kenyatta universiteits ziekenhuis in Nairobi.
4. Dr. Maina, kindercardioloog en Abdi Kinotti, coordinator en echo
laborant nemen een belangrijke plaats in
5. Dr. Pieter Stolwijk heeft uitgebreid meegedaan met de pre- en
postoperatieve controles. Door zijn reizen naar Kenia zijn wij als
stichting nauw betrokken bij onze projecten.
6. Abdi Kinotti is een betrouwbaar en verantwoordelijk persoon. Hij
groeit in zijn verantwoordelijkheden.
7. In 2016 hebben wij Abdi opnieuw de mogelijkheid geboden een
vervolgopleiding echo laborant te volgen. Hij heeft de opleiding met
succes afgerond. Volgend jaar hoopt hij de opleiding af te ronden met
een examen.
8. Er is gezocht naar uitbreiding locaties om controles te doen, waardoor
patienten minder ver hoeven te reizen. De volgende locaties zijn
gevonden: Naast Ndugu Zangu, nu ook in het kleine Milimani Hospital
in Meru en in Flora Hostel in Nairobi.
9. De post-operatieve support groepjes olv Abdi en Stella Waghari lopen
goed.
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10. Het is goed gegaan met onze financiën. Uitgewerkt in het financieel
jaaroverzicht 2016. Nieuwe mogelijkheden zijn aangeboord.
Bijv. de crowdfunding op de middelbare school in Zoetermeer
11. Wij kunnen met onze financiële middelen vooruit, maar moeten ons
wel beraden wat wij aan fondsenwerving verder gaan doen.
12. Het blijven actualiseren van de website is in 2016 prima verlopen. Dit
komt de transparantie van de stichting ten goede.
13. Wij hebben een zeer goede leesbare website dankzij de expertise en
inzet	
  van	
  “Tomworks”	
  uit	
  Oosterbeek	
  
Bij deze terugblik over het jaar 2016 kunnen wij als bestuur dankbaar
concluderen dat onze ambities, neergelegd in het beleidsplan 2016,
ruimschoots zijn gehaald.
Vooruitblik: Beleidsplan 2017
De plannen en activiteiten van onze stichting worden in het
beleidsplan 2017 duidelijk omschreven.
U vindt dit beleidsplan 2017 op onze website:
www.hartvooreenkinderhart.nl

9
Jaarverslag 2016
Stichting	
  “Hart	
  voor	
  een	
  Kinderhart”
Vastgesteld op 27 maart 2017

