Stichting Hart voor een Kinderhart
Jaarverslag 2020

Inhoudsopgave

Blz.

Algemene informatie over de stichting HvKH

2/3

Overzicht werkzaamheden stichting HvKH

4

Gevolgen wereldwijde pandemie Covid-19 voor HvKH

4

Aanschaf ex-demo portable echoapparaat voor Ndugu Zangu

5

Abdi Kinotti, echocardiografist en organisator in Ndugu Zangu

5

Nickolas Nickson, basisarts in Ndugu Zangu
Vertrek Nickolas Nickson naar ander ziekenhuis

5

Overzicht publiciteit van de stichting HvKH

6

Website van de stichting HvKH

6

Overzicht financiën van de stichting HvKH.

6

Afronden en opheffen van de stichting Hart voor een Kinderhart

7

Terugblik 2020 van de stichting HvKH
Vooruitblik op het jaar 2021

8

1
Jaarverslag 2020
Stichting “Hart voor een Kinderhart”
Vastgesteld op 08-03-2021

7/8

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 2020.
Bestuursvergaderingen van de stichting in 2020:
In 2020 heeft het bestuur 2 maal kunnen vergaderen: Op 02-03-2020 en
19-10-2020. Tussen de vergaderingen door hebben wij, als bestuur, indien
nodig, @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.
Gevolgen van de pandemie Covid-19 voor de Stichting Hart voor een
Kinderhart
Het jaar 2020 werd, tot onze grote spijt, volledig gekleurd door de
wereldwijde Covid-19 pandemie. De pandemie had voor ons werk in Kenia
verregaande gevolgen o.a. :
- Het hartoperatie programma kwam volledig stil te liggen,
- In Ndugu Zangu zelf werden strenge maatregelen genomen ter
voorkoming van besmettingen door corona. High school leerlingen en
thuiswonende leerlingen werden verplicht thuis gehouden
- Uitstel van geplande reizen van Italiaanse cardiologen waardoor ook geen
overdracht werkzaamheden van HvKH aan Keniaanse en Italiaanse
cardiologen,
- Uitstel van geplande reizen van Dr. Pieter Stolwijk naar Ndugu Zangu, dus
ook geen overdracht en instructie van het hier gekochte echoapparaat,
- Geen cardiologische scholing mogelijk van basisarts Nickolas Nickson
- Grote economische schade: Verlies van banen van bijv. Stella Whangari,
gezinnen die geen medicatie meer konden betalen, dreigend te kort aan
medicijnen en aan INR strips (meetmiddel controle bloedstolling).
- Een goede fondsenwerving in Nederland was niet mogelijk.
Het is ook goed om te melden dat er tot nu toe geen meldingen van corona
besmettingen zijn in NZ en ook niet bij de thuiswonende leerlingen. Wat op
zich een groot wonder is.
Met de kinderen op de wachtlijst voor een hartoperatie gaat het tot nu toe
nog steeds goed. Een patiënte met ernstige klachten kon extra medicatie
krijgen.
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Voortgang van de Stichting Hart voor een Kinderhart in 2020
Aanschaf van een tweedehands portable echoapparaat:
Het bestuur heeft in 2020 besloten om een goed tweedehands portable
echoapparaat aan te schaffen. Aanleiding was dat het oude Italiaanse echoapparaat kapot gegaan was en het eenvoudige mobiele Philips
echoapparaat te weinig functies had.
- Via het netwerk van Dr. Pieter Stolwijk en met medewerking van Philips
Healthcare Nederland hebben wij als bestuur uit de gelden van de stichting
HvKH, een CX Portable echoapparaat met transducer en transportkoffer
kunnen aanschaffen.
- Dr. Pieter St. heeft hiervoor een demonstratie van Philips bijgewoond en
zal, wanneer het weer mogelijk is om te reizen, dit nieuwe echoapparaat
naar Ndugu Zangu brengen. Hij zal persoonlijk dit echoapparaat instrueren
aan Abdi.
- Dr. Pieter St. zal dan ook contact opnemen met Dhr. Anari de Wet,
contactpersoon van Philips in Nairobi ivm het echoapparaat en aftersales.
Abdi Kinotti, echo-cardiografist en organisator in Ndugu Zangu:
- Het is voor het bestuur erg bemoedigend om, juist in deze tijden van
pandemie, Abdi Kinotti nog verder uit te zien groeien als een stabiele factor
in Ndugu Zangu. Hij is inmiddels een ervaren organisator en
echocardiografist, die zijn patiënten goed kent en medisch kan controleren.
- Via de what’s app heeft Abdi regelmatig contact gehouden met Dr. Pieter
Stolwijk voor advies,
- In het najaar 2020 ontving het bestuur een uitgebreide goed
onderbouwde mail van Abdi over de stand van zaken in NZ,
- Abdi en Stella Whangari volgen de nu thuiswonende leerlingen via social
media of via mobiel. Kinderen worden gestimuleerd hun medicijnen
regelmatig in te nemen. Meteen wordt er geïnformeerd naar de financiële
situatie van de gezinnen, zodat eventueel financiële ondersteuning gegeven
kan worden
- Het bestuur heeft ook in 2020 een extra arbeidsbeloning aan Abdi gegeven
voor al zijn werkzaamheden en grote inzet
Nickolas Nickson, fulltime basisarts in Ndugu Zangu
- Nickolas is in 2020 lange tijd beschikbaar geweest als basisarts in NZ
- Helaas is Nickolas, eind dit jaar, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.
- Dit houdt in dat er geen verdere cardiologische scholingen zullen
plaatsvinden.
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Overzicht publiciteit stichting Hart voor een Kinderhart in 2020
De stichting HvKH heeft zich in 2020 naar buiten kenbaar gemaakt door:
1. Het actualiseren/promoten website www.hartvooreenkinderhart.nl.
2. Nieuwsbrief, foto’s en alle andere relevante documenten over het
werk van HvKH te plaatsen op de website
3. Bedankbrief naar gever te versturen waarvan de naam bekend is bij
het bestuur.
Website stichting Hart voor een Kinderhart in 2020
- Op de website van de stichting staat alle relevante informatie: Foto’s,
nieuwsbrieven, algemene informatie over de stichting, jaarverslagen,
beleidsplannen, financieel jaarverslagen.
- In goed overleg met Tomworks heeft het bestuur besloten: de “kosten
onderhoud website” te verlagen. Dit houdt in:
Geen update Nederlandse versie en opheffen Engelse versie “Heart for a
Childsheart”
- Bovenstaand besluit is mede ingegeven door het feit dat de stichting in
2021 zal worden opgeheven
- De website is het afgelopen jaar, in opdracht van het bestuur, bijgewerkt
door Tomworks uit Oosterbeek.
De stichting is Tomworks bijzonder erkentelijk voor hun expertise en
ondersteuning.
Overzicht financiën 2020 stichting Hart voor een Kinderhart
1: Giften voor de stichting Hart voor een Kinderhart
2: Aankoop van CX Portable echocardiografisch systeem met S5-1
transducer en transportkoffer op 07-03-2020
3: De aankoop is deels betaald uit het nog uitstaande bedrag van de
fundraising Rotary Club Oosterbeek bestemd voor Hart voor een
Kinderhart,
4: Het overige bedrag voor bovenstaande aankoop is betaald uit het saldo
van de stichting ,
5: Abdi Kinotti heeft in december een extra arbeidsbeloning van €150
ontvangen voor al zijn werkzaamheden en grote inzet in 2020
6: De financiële jaarrekening 2020 is goedgekeurd door het bestuur en de
kascommissie.
7: De financiële jaarrekening 2020 is op de website van de stichting
geplaatst.
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Afronding en opheffen van de Stichting Hart voor een Kinderhart:
- De registratie als cardioloog van Dr. Pieter St. werd in 2019 beeindigd.
Om die reden besloot Dr. Pieter St. om ook zijn cardiologische activiteiten in
Kenia af te ronden. De overdracht van zijn verantwoordelijkheden in Kenia
was gepland in 2020.
- Door de wereldwijde pandemie heeft deze overdracht van
verantwoordelijkheden aan Keniaanse en Italiaanse cardiologen niet
kunnen plaatsvinden in 2020.
- Het bestuur heeft het voornemen om, zodra de pandemie achter de rug is
en reizen mogelijk is, te starten met de overdracht van
verantwoordelijkheden aan Keniaanse en Italiaanse cardiologen en met de
procedure rondom opheffen van onze Stichting Hart voor Kinderhart
Terugblik op het jaar 2020 van de stichting Hart voor een Kinderhart.
De wereldwijde pandemie Covid-19 had grote gevolgen voor de
werkzaamheden van de stichting in 2020.
Het hart-operatie programma lag volkomen stil, heel strenge corona
maatregelen in Ndugu Zangu, uitstel geplande reizen Italiaanse en
Keniaanse cardiologen, uitstel reis van Dr. Pieter St. waardoor geen
overdracht en instructie van nieuwe echoapparaat, geen overdracht van
werkzaamheden HvKH aan Keniaanse en Italiaanse cardiologen,
Echter:
- Abdi Kinotti bleef een groot steunpunt en stabiele factor in Ndugu Zangu.
Inmiddels uitgegroeid tot een ervaren organisator en echocardiografist, die
zijn patiënten goed kent en medisch kan controleren. Hij neemt het werk
van Dr. Pieter St. voor een deel over,
- Nickolas Nickson, Keniaan, in dienst van NZ, is permanent beschikbaar
geweest als basisarts voor controle en behandeling van patiënten op de poli
en in het ziekenhuis. Hij heeft de beschikking over het oude echoapparaat
van Dr. Pieter St.
- Tot nu toe zijn er geen corona besmettingen geconstateerd in NZ en bij de
thuisblijvende kinderen,
- Juist in deze pandemie zijn de post-operatieve support groepjes o.l.v.
Stella Waghari en Abdi Kinotti van zeer groot belang. Via social media
kunnen zij de kinderen niet alleen medisch in de gaten houden maar ook
het hele gezin,
- Kenianen gaan steeds meer het werk overnemen. Dit is van grote
betekenis en altijd een van de doelstellingen van de stichting geweest,
- De stichting kon voorjaar 2020 overgaan tot de aankoop van een portable
echoapparaat, gefinancierd uit het nog uitstaande bedrag van de
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fundraising van de Rotary Club Oosterbeek en aangevuld uit het saldo van
de stichting HvKH ,
- De stichting heeft een zeer goed leesbare website dankzij de expertise en
inzet van Tomworks uit Oosterbeek
Vooruitblik op het jaar 2021:
- Dr. Pieter Stolwijk wil, zo snel als verantwoord is, naar Ndugu Zangu
reizen om het echoapparaat te instrueren aan Abdi,
- Er zal overdracht van werkzaamheden aan Keniaanse en Italiaanse
cardiologen plaatsvinden,
- Het bestuur zal starten met de procedure “Opheffen Stichting Hart voor
een Kinderhart”
De uitgewerkte plannen en activiteiten van onze stichting worden in het
beleidsplan 2021 verder omschreven.
U vindt dit beleidsplan 2021 op onze website:
www.hartvooreenkinderhart.nl
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