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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.
2
Jaarverslag 2017
Stichting	
  “Hart	
  voor	
  een	
  Kinderhart”
Vastgesteld op 01-03-2017

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 2017 van de stichting HvKH.
Bestuursvergaderingen van de stichting in 2017:
In 2017 heeft het bestuur 2 maal vergaderd op 27-03-2017 en 25-10-2017
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.
Hart voor een Kinderhart in 2017
Voor het bestuur is het een intensief jaar geweest met een aantal
onverwachte ontwikkelingen.
Het volgende heeft plaatsgevonden:
- In februari 2017 ontstond er verschil van mening tussen Dr. Federica
de Lezzi en haar team en het nieuwe bestuur van de organisatie Amici
de Ndugu Zangu over het te voeren beleid.
- Deze verschillen waren zo fundamenteel dat de Italiaanse chirurgen,
die de operaties uitvoerden, zich hebben teruggetrokken uit de
organisatie Amici de Ndugu Zangu, waarmee ook de operatie
programma’s	
  stop	
  gezet	
  werden.
- De nieuwe board van Ndugu Zangu heeft de keuze gemaakt om veel
meer aandacht te gaan geven aan het kindertehuis, het waterproject
en de polikliniek van Ndugu Zangu.
- Het cardiologie project binnen NZ is in zoverre veranderd dat er
momenteel alleen zorg gedragen wordt voor controle van patiëntjes
uit de regio en alle reeds eerder geopereerde patiënten.
- Wegens de politieke onrust in Kenya door de verkiezingen was het zo
wie zo onverstandig een hartoperatie programma in 2017 op te
stellen.
- Naast deze problemen was de hart-long machine in het Kenyatta
Hospital lange tijd buiten gebruik, waardoor er ook geen
hartoperaties konden plaatsvinden. Inmiddels is deze vervangen en
lijken er in 2018 weer hartoperaties plaats te kunnen vinden.
- Al deze bovenstaande punten hadden tot gevolg dat er in 2017 geen
hartoperaties hebben kunnen plaatsvinden.
- Een volgend hart-operatieprogramma zal daarom pas in 2018 weer
van start gaan.
- Dr Federica de Lezzi heeft inmiddels een eigen NGO opgericht en is
van plan om in samenwerking met het Kenyatta Hospital in de loop
van 2018 een eigen operatie programma te starten.
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Initiatieven van Dr. Pieter Stolwijk
Dr. Pieter Stolwijk heeft het afgelopen jaar, i.v.m. deze bestuurswisseling, en
de daardoor ontstane problemen, veel overleg gehad met zowel de
Keniaanse staf als met de Italiaanse chirurgen.
Hij is in mei 2017 in Kenia geweest voor zowel cardiale zorg als voor
overleg met de Keniaanse staf. In het najaar van 2017 is hij naar Milaan
geweest voor overleg met het nieuwe bestuur van Amici de Ndugu Zangu.
Via de mail is er veel contact geweest met Dr. Federica de Lezzi.
Resultaten van deze overleggen:
- Het overleg met de Keniaanse staf was erg waardevol. Het draagvlak
voor Dr. Stolwijk is bij de Keniaanse staf groot. De plaatselijke
contacten zijn goed en vertrouwd gebleven.
- Dr. Pieter Stolwijk heeft, in Milaan, gesproken met de nieuwe
voorzitter van Amici de Ndugu Zangu over de nieuw ontstane
situatie. Deze gesprekken waren verhelderend en bieden vertrouwen
voor de toekomst.
- Afspraak is dat Dr. Stolwijk 1 a 2 keer per jaar naar Kenia komt en
dan de cardiologische controles zal doen
- Ruimtelijk wordt binnen NZ nog wel gefaciliteerd voor hartpatiëntjes
uit de regio en eerder geopereerde patiëntjes
- Dr. Pieter Stolwijk heeft ook overleg gehad met Dr. Frederica de Lezzi.
Zij wil graag blijven samenwerken met Dr. Pieter Stolwijk en
doorgaan met het opereren van kinderen met een hartprobleem maar
nu via haar eigen NGO.
- Dr. Federica heeft aangegeven om hartpatiëntjes te blijven
controleren. Zij is een hartoperatie programma aan het
voorbereiden.
De vele overleggen hebben geresulteerd in het feit dat wij bij het afsluiten
van het jaar 2017 met vertrouwen kunnen zeggen dat wij, als bestuur,
goede contacten hebben kunnen blijven houden met allen die zich willen
inzetten voor het hartoperatie programma voor kinderen in Kenia.
Er is wederzijds vertrouwen. Iedereen waarmee Pieter heeft overlegd,
zowel van de Keniaanse staf als van de Italiaanse chirurgen, onderkent het
belang van de voortzetting van de hartoperaties
In	
  2018	
  kunnen	
  er	
  dan	
  ook	
  weer	
  1	
  a	
  2	
  hartoperatie	
  programma’s	
  gepland	
  
worden.
De stichting HvKH wil blijven participeren in de financiering daarvan.
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Reis Kenia van Dr. Pieter Stolwijk en overzicht cardiale zorg Kenia
- In mei 2017 heeft Dr. Pieter Stolwijk opnieuw Kenia bezocht. Hij heeft
zich gericht op de poliklinische cardiale controles en zorg voor de
vele hartpatiëntjes.
- Samen met Abdi Kinotti, onze coordinator/technicus en echo
cardiografist in opleiding, hebben zij deze controles gedaan.
- Het mobiele echo apparaat bleek bij deze controles van grote waarde.
- De nazorg van de al geopereerde patientjes heeft plaatsgevonden op
diverse plaatsen: In Ndugu Zangu, in Meru in het Milimani Hospital en
in Nairobi. Ook nieuwe hartpatientjes zijn gecontroleerd en
gescreend.
- De post-operatieve support groepjes onderleiding van Abdi en Stella
Wangari (ex-patiënt met een nieuwe hartklep) werken goed.
- Deze patiëntengroepjes whats-appen met elkaar, wisselen ervaringen
uit, stimuleren elkaar om medicijnen trouw in te nemen en
regelmatig op controle te komen om de stollingswaarde te laten
controleren. Zij hebben zelfs een eigen fundraising georganiseerd.
- Door deze geweldige inzet van Kenianen zelf, is er een betere followup van de geopereerde patiënten bereikt en nemen Kenianen zelf
verantwoordelijkheden over. Dit heeft tot gevolg dat Kenianen
minder afhankelijk blijven van buitenlandse hulp.
Overzicht werkzaamheden Abdi Kinotti uit Ndugu Zangu:
- Het afgelopen jaar heeft Abdi weer meer ervaring opgedaan in de
klinische cardiologie. Het is erg bemoedigend om te merken hoe Abdi
zich heeft ontwikkeld in	
  het	
  maken	
  en	
  beoordelen	
  van	
  echo’s. Hij is
een leergierig persoon en een goede teamleider.
- De nieuwe board van NZ is enthousiast over zijn vorderingen als
echocardiografist en wil Abdi ook blijven ondersteunen.
- Wanneer Dr. Pieter Stolwijk in Kenia is, trekken zij samen op om de
controles van de hartpatiëntjes te doen en nieuwe patientjes te
screenen. Abdi wordt op deze manier begeleid en getraind door Dr.
Stolwijk. Hij is gegroeid in zijn diverse verantwoordelijkheden.
- Abdi is van 13-23 november 2017 naar de hartafdeling van het
Ampath Ziekenhuis in Eldoret geweest voor training en scholing op
het gebied van het maken en beoordelen van ECG’s.	
  Daarnaast	
  heeft	
  
hij	
  zich	
  verder	
  bekwaamd	
  in	
  het	
  maken	
  en	
  beoordelen	
  van	
  2	
  D	
  echo’s	
  
en Doppler studies (olv Reuben Kiplagat, hoofd cardiac Diagnostics
Unit van het Ampath Ziekenhuis in Eldoret).
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- Abdi heeft geen examen gedaan in 2017. Het advies was om hem nog
een keer een laatste training in 2018 te geven, zodat hij nog breder
inzetbaar wordt.
- Dr. Mike Forster (cardioloog) uit Amerika zal de officiele examen
papieren meenemen voor het examen voor echo- cardiografist.
Dit examen zal in 2018 plaatsvinden.
- Wanneer Abdi zijn examen heeft gehaald, lijkt het ons als bestuur
terecht dat hij minstens 2 jaar op Ndugu Zangu blijft werken.
Overzicht publiciteit van de stichting
De stichting HvKH heeft zich in 2017 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 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.
- 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 is 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.
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Overzicht financiën van de stichting
1: De financiële jaarrekening 2017 is goedgekeurd door het bestuur en de
kascommissie.
2: De financiële jaarrekening 2017 is op de website van de stichting
geplaatst.
3: Het bestuur heeft in oktober 2017 besloten om Omnikassa op te heffen.
Het bestuur is tot deze besluitvorming gekomen door de hoge kosten en het
geringe gebruik van Omnikassa. Daarnaast speelde ook een rol, de
onmogelijkheid om de identiteit vasttestellen van de donateur waardoor
het bestuur geen bedankbriefkon kon sturen
4: De Rotaryclub Oosterbeek heeft in 2013, 2014 en 2015 een fundraising
georganiseerd voor HvKH. Uit deze fundraising zijn al hartoperaties
gefinancierd. Echter door alle ontwikkelingen in Kenia zijn er in het jaar
2017 geen hartoperaties uitgevoerd.
Overzicht giften die wij mochten ontvangen in 2017
1. Giften van vele particulieren.
2. Giften via Omnikassa.,
3. Giften van de afdeling Geestelijke verzorging Ziekenhuis Rijnstate te
Velp
4. Giften van de Vrijzinnige geloofsgemeenschap te Renkum
5. Giften van de Stichting Schoemantel
6. Inzamelingsactie lege flessen AH Doorn
Wij, als stichting “Hart	
  voor	
  een	
  Kinderhart”, willen nogmaals alle gevers
hartelijk danken voor hun vertrouwen en voor hun bijdragen. Al deze
gelden hebben er voor gezorgd dat wij ons werk kunnen voortzetten en
kinderen met een hartafwijking in Kenia een nieuwe toekomst kunnen
geven.
Verantwoording besteding giften in 2017:
1: Vervolgopleiding voor echo-cardiografist van Abdi Kinotti van	
  €	
  720.2: Reis en verblijf kosten Dr. Stolwijk in mei 2017.
De stichting Hart voor een Kinderhart streeft ernaar om in 2018 weer
1	
  a	
  2	
  hartoperatie	
  programma’s	
  te	
  realiseren.	
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Terugblik op het jaar 2017
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Wij zijn diep onder de indruk van de inzet en de giften van zoveel
mensen die onze stichting een warm hart toedragen.
Mede door de inzet van Dr. Pieter Stolwijk zijn, na de
bestuurswisselingen binnen Amici de Ndugu Zangu, de diverse
contacten goed gebleven.
Dr. Pieter Stolwijk heeft tijdens zijn verblijf in Kenia vele cardiale
controles op diverse plaatsten gedaan samen met Abdi Kinotti
Het mobiele echo apparaat is van grote waarde gebleken.
Abdi Kinotti heeft zich steeds meer ontwikkeld in het maken en
beoordelen	
  van	
  echo’s,	
  het	
  maken	
  en	
  beoordelen	
  van	
  ECG’s	
  en	
  zich	
  
verder	
  bekwaamd	
  in	
  het	
  maken	
  en	
  beoordelen	
  van	
  2	
  D	
  echo’s Hij heeft,
in het Ampath Hospital, verdere training en scholing gehad. Hij is
gegroeid in zijn verantwoordelijkheden.
De post-operatieve support groepjes olv Abdi Kinotti en Stella Waghari
werken heel goed. Er heerst grote onderlinge betrokkenheid en
verantwoordelijkheid onderling. De groepen hebben zelf een
fundraising georganiseerd
De langdurig kapotte hart-longmachine in het Kenyatta Hospital is
vervangen door een nieuwe hart-longmachine.
Het blijven actualiseren van de website is in 2017 prima verlopen. Dit
komt de transparantie van de stichting ten goede.
Wij hebben een zeer goede leesbare website dankzij de expertise en
inzet	
  van	
  “Tomworks”	
  uit	
  Oosterbeek	
  

Vooruitblik: Beleidsplan 2018
Als	
  bestuur	
  van	
  de	
  Stichting	
  “Hart	
  voor	
  een	
  Kinderhart”	
  zien	
  wij	
  met	
  
vertrouwen het jaar 2018 tegemoet. Er wordt een nieuwe start gemaakt
met Dr. Federica de Lezzi en de controles in Ndugu Zangu worden
voortgezet.
Als stichting willen wij financieel blijven participeren in het hart-operatie
programma.
De plannen en activiteiten van onze stichting worden in het
beleidsplan 2018 duidelijk omschreven.
U vindt dit beleidsplan 2018 op onze website:
www.hartvooreenkinderhart.nl
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