
 

 
 

Jaarverslag 2015 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Smarter Hospital Foundation   Jaarverslag 2015 
2 

 

Inhoudsopgave 
 
Inhoudsopgave ..................................................................................................................... 2	
1. Voorwoord ....................................................................................................................... 3	
2. Uitgevoerde Projecten ..................................................................................................... 4	

2.1 Renovatie Scholen Yele ............................................................................................. 4	
3. Organisatie ....................................................................................................................... 6	

3.1 Missie ......................................................................................................................... 6	
3.2 Werkgebied ................................................................................................................ 6	
3.3 Bestuur en Stichting ................................................................................................... 7	

4. Publiciteit ......................................................................................................................... 8	
4.1 Website Smarter Hospital Foundation ....................................................................... 8	
4.2 Website Lion Heart Foundation ................................................................................ 8	
4.3 Website IBM 100 jaar ................................................................................................ 8	
4.4 Website onderweg Kerk Hoge Soeren ....................................................................... 8	
4.5 Website Wilde Ganzen .............................................................................................. 8	
4.6 Website Actions4School ............................................................................................ 8	
4.7 Externe contacten ...................................................................................................... 9	

5. Financieel jaaroverzicht ................................................................................................. 10	
5.1 Baten ........................................................................................................................ 10	
5.2 Lasten ....................................................................................................................... 10	
5.3 Balans ...................................................................................................................... 10	

 
 



 

Smarter Hospital Foundation   Jaarverslag 2015 
3 

 
 
 

1. Voorwoord 
 
Een grote mijlpaal in 2015 was de afronding van 3 fases van het scholenrenovatie project 
wat in 2014 is gestart. In samenwerking met Lion Heart, Action4Schools en diverse grote 
en kleinere donateurs hebben we voor een totaal bedrag van €144.000 5 scholen volledig 
kunnen renoveren, voorzien van toiletgebouwen en riolering. Daarnaast is er geïnvesteerd 
in nieuw schoolmeubilair. Al deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale 
ondernemers waardoor niet alleen de scholen, de kinderen maar ook de lokale bevolking 
hun steen heeft kunnen bijdragen. En daarnaast hebben diverse lokale ondernemers een 
jaar inkomsten gehad, wat natuurlijk uitstraalt naar hun gezinnen. In 2016 worden de 
laatste zaken afgerond en half juni zal er een officieel overdracht gedaan worden van het 
project aan scholen.  
 
Een nieuw project is inmiddels opgestart waarbij het doel is door middel van een Teach-
the-Teacher programma het onderwijsniveau in Yele op een hoger plan te brengen. 
 
Ik mag wel zeggen zowel op het gebied van donatieverwerving en projectuitvoering een 
zeer succesvol jaar. 
 
Gert Kroon 
Penningmeester en Secretaris 
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2. Uitgevoerde Projecten 

2.1 Renovatie Scholen Yele 
 

Tijdens een bezoek in 2012 van de bestuursleden van de Stichting Smarter Hospital 
Foundation (SHF) aan de verschillende projecten van de Lion Heart Foundation (LHF) en 
in het bijzonder de Lion Heart Medical Centre (LHMC) in Yele, Tonkolili District Sierra 
Leone, is het idee geboren om de vijf basisscholen in Yele renoveren. Het project groeide 
uit en in juli 2014 is een Project Brief voor de renovatie Yele Primary School afgerond. 
Een Project Aanvraagformulier voor het project, samen met de Project Brief werd naar 
Wilde Ganzen gestuurd op 13 september 2014 en de goedkeuring van het project 
ingediend werd ontvangen op 2 oktober 2014. 

 
 
Na het verkrijgen van de benodigde bouwmaterialen de eerste fase van het project begon 
in alle ernst begin januari 2015. De dijk muur en goten, zijn gebouwd in de Ahmadiyya 
School, het dak gehaald van het lage gebouw aan de SDA school, terwijl 
scheidingswanden in het eerste gebouw van de Rooms-katholieke School, waar gebouwd 
en het oude venster baluster blokken verwijderd.  
 
Op 17 maart werden de renovatiewerken aan SDA, RC en Ahmadiyya scholen afgerond 
naar tevredenheid. Het werk aan de SLMB School is eind mei ook afgerond 
Tegen het einde van juni zijn de toiletten voor de verschillende scholen geplaatst naar 
tevredenheid en het herstel van de SDA hoofdgebouw was begonnen. Ook vijf 
wegwijzers zijn opgezet bij op de scholen met de logo's van de Wilde Ganzen en de 
verschillende donoren die dit project mogelijk hebben gemaakt. 
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In september de scholen in Sierra Leone weer geopend na te zijn gesloten voor een jaar 
als gevolg van het Ebola-uitbraak. Het was goed om de kinderen terug te keren naar 
nieuwe school weer te zien. 
 

 
 
Fase 4 van het project zal worden uitgevoerd begin 2016, dit is war alle 5 scholen krijgen 
nieuwe schoolmeubilair en educatiemateriaal. Medio juni 2016 zal het project officieel 
overdracht aan de lokale gemeenschap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Smarter Hospital Foundation   Jaarverslag 2015 
6 

3. Organisatie 

3.1 Missie 
De Stichting Smarter Hospital is een gezamenlijk initiatief van bevriende medici en IBM 
medewerkers. 
Samen met de Lion Heart Foundation en IBM Nederland heeft de Stichting Smarter 
Hospital zich tot doel gesteld: 
 

• Het verwerven van fondsen om de ziekenhuizen Yele in Sierra Leone te voorzien 
van medicijnen en medische uitrustingen. 

• Het verbeteren van educatie mogelijkheden in Yele in Sierra Leone 
• Het opzetten van computer educatie mogelijkheden voor scholen in Yele 

 
 

 
 
 

3.2 Werkgebied 
Smarter Hospital is onder andere actief in het Afrikaanse Sierra Leone, dat qua 
oppervlakte net zo groot is als Nederland en Belgie. Het land is door de VN uitgeroepen 
tot één van de landen met de slechtste leefcondities. Alles moet opnieuw worden 
opgebouwd na een gruwelijke burgeroorlog 11 jaar geleden.  
 
Met name de medische voorzieningen zijn vooral in de landelijke gebieden erg slecht. 
Ziekenhuizen en andere medische voorzieningen zijn slecht bereikbaar, kwalitief onder 
de maat en onderbemand. Mede door het gebrek aan goede electriciteits voorzieningen is 
er een groot gebrek aan goede behandel- en diagnostisch-apparatuur. Daarnaast is er een 
groot tekort aan medicijnen van goede kwaliteit.   
 
Een groot gedeelte (60%) van de inwoners in Sierra Leone is analfabeet en ondanks dat 
het basisonderwijs gratis is, hebben de meeste ouders geen geld voor de aanschaf van 
schooluniformen en schoolbenodigdheden. 
 
De activiteiten van de Smarter Hospital Foundation in Sierra Leone richten zich op het 
dorp Yele waar zowel een ziekenhuis als diverse basis en middelbare scholen zijn 
gevestigd. Het dorp Yele bevindt zich in het Gbonkolenken Chiefdom in Tonkolili, één 
van de vijf armste districten in Sierra Leone. 
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Smarter Hostpital Foudation verricht haar activiteiten ter ondersteuning van de de 
millennium doelstellingen van de Verenigde Naties. De stichting Smarter Hospitaal 
focussed zich op de volgende doelstellingen:  

• Het bereiken van een universele basiseducatie 
• Het verminderen van kindersterfte 
• Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten 
• Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling 

 
 
 
 

3.3 Bestuur en Stichting 

 
Het bestuur van de stichting bestaat uit; 

 
 
Bouke van der Voet  Voorzitter 
 
Erdi Huizinga   Tropenarts in het ziekenhuis in Yele – Sierra Leone 
 
Gert Kroon   Penningmeester en Secretaris 
 
 
 
De vrijwilligers in de stichting: 
 
Sander Maarleveld  Project Educatie verbetering  
 
Monique Lelijveld  Project Educatie verbetering 
 
Peter den Hertog  Web Moderator 
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4. Publiciteit 
 

4.1 Website Smarter Hospital Foundation  
www.smarter-hospital.com en www.smarter-hospital.nl 
De website wordt gehost en onderhouden door Peter den Hertog van Marantin Website 
B.V.  
 

4.2 Website Lion Heart Foundation  
www.lionheart.nl  
 

4.3 Website IBM 100 jaar 
Cash? Maybe. Sustainable healthcare and education? Definitely 

 
www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html 
 

4.4 Website onderweg Kerk Hoge Soeren 
http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-
zomermaanden/ 
 

4.5 Website Wilde Ganzen  
https://www.wildeganzen.nl/  
 

4.6 Website Actions4School  
 
http://www.action4schools.gi/futureprojects/ 
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4.7 Externe contacten 

 
Smarter Hospital werkt samen met de volgende organisatie; 

 
 
IBM Nederland B.V. 
Smarter Hospital neemt deel aan de programma “On Demand Community” Het IBM's On 
Demand Community programma is een wereldwijd initiatief om medewerkers die zich 
inzetten voor een maatschappelijk doel, te ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. Het 
programma is gericht op onderwijs en not-for-profit organisaties, zoals peuterzalen, 
basisscholen en humanitaire stichtingen. Het Celebration of Services is een initiatief naar 
aanleiding van het 100 jarig bestaan van IBM en om vrijwilligerswerk extra te 
ondersteunen 
 
Lion Heart Foundation 
Werkt in Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame gezondheidszorg, onderwijs, 
economische activiteiten en kennisoverdracht, met als doel de lokale bevolking en 
economie te helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Onze missie is geslaagd als wij 
onszelf op den duur overbodig weten te maken 
 
Actions4school 
Deze stichting werkt mee aan de wederopbouw van Sierra Leone doet vele kleine lokale 
projecten voor de verbetering van infrastructuur en educatie faciliteiten.  
 
Mirantin B.V.  
Ontwikkeld, host en onderhoud websites  van stichtingen en bedrijven 
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5. Financieel jaaroverzicht 
 

 

 
 

5.1 Baten        
Donaties en giften     € 19.226,60   
Overige inkomsten     €        33,00 
 
 

5.2 Lasten 
Besteed aan doelstellingen    € 16.359,60   
Kosten van beheer en administratie   (2%) 
 
 

5.3 Balans 
 
Per 31-12-2015 
 
Activa      Passiva 
Liquide middelen  € 6.768,51  Bestemming fondsen     € 6.768,51 
   
   
 
Totaal   € 6.768,51     €   6.768,51 
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Redactie – Vormgeving - Fotografie    Smarter Hospital Foundation 
   
 
 
Stichting Smarter Hospital 
p/a Jesse Owenshof 62 
1034 WT Amsterdam 
Netherlands 
+31(0)620541986 of  +31(0)6 533 61040 
info@smarter-hospital.com 
www.smarter-hospital.com 

 
BIC nr:   ABNANL2A 
IBAN/SEPA nr:  NL09ABNA0552434507 

 
KvK 52872912 
RSIN 850641111 
De Smarter Hospital Foundation heeft de ANBI status 


