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1. Voorwoord 
 

2017 was een jaar van verder uitbouwen van het educatie traject wat we in 2015 zijn gestart 

met het renoveren van de scholen en het opleiden van de leraren.   

 

We hebben een 1-jarig contract afgesloten met de Stichting EducAid dat in Mei 2017 met het 

traject Teach-de-teacher is gestart in de 5 gerenoveerde basisscholen in Yele. 

 

Aan het einde van 2017 heeft Erdi, een van onze bestuursleden besloten om het ziekenhuis in 

Yele te verlaten en aan de slag te gaan met een nieuw project in een ziekenhuis in Makeni. 

Dit betekent dat onze lokale vertegenwoordiger in Yele niet meer aanwezig is en dat wij 

begin 2018 gaan bepalen wat de impact is op de projecten die wij daar doen. Daarnaast is het 

Stichting bestuur in gesprek met Erdi voor vervolgprojecten, want ons uiteindelijke doel is 

om de ziekenhuizen en scholen naar een hoger niveau te brengen. 

 

Daarnaast is het kantoor verhuist van Amsterdam naar Wijk bij Duurstede. 

 

Omdat we het jaar begonnen met een goede balans en gedurende het jaar een aantal donaties 

hebben ontvangen van stichtingen en bedrijven was het mogelijk om het Teach-de-Teacher 

project te starten en zelf te voorzien van een extra kleine kapitaalinjectie. Dit jaar zijn er meer 

uitgaven geweest aan projecten dan er donatie zijn binnengekomen. 

 

Terugkijkend is 2017 wederom een succesvol jaar geweest. 

 

Gert Kroon 

Penningmeester en Secretaris 
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2. Uitgevoerde Projecten 

2.1 Teach-de-Teacher 

 

Na het succesvol afronden van het schoolgebouw renovatieproject van de 5 basisscholen in 

Yele, hebben wij in samenwerking met de lokale schoolhoofden besloten om een 

vervolgtraject op het zetten. Om de kinderen een betere kans te geven in de toekomst zal de 

kwaliteit van het onderwijs moeten worden verhoogd. Dit kan gedaan worden door het 

verbeteren van het onderwijsmateriaal, maar ook door het verbeteren van de vaardigheden 

van de leraren (51 in totaal). Het meest optimale is om deze vaardigheden in hun huidige 

omgeving te verbeteren zonder onderbreking van het leerproces van de schoolkinderen. In 

samenwerking met EducAid, een gecertificeerd opleidingsinstituut in de UK, zijn wij een 

programma gestart om de kwaliteit van lesgeven op de 5 scholen in Yele te verbeteren. Eind 

Maart is de overeenkomst met EducAid getekend is gestart met de eerste educatie sessies van 

2 weken in Mei.  

 

De feedback vanuit EducAid en de feedback van de op te leiden docenten was niet in lijn, 

waarbij de docenten vonden dat ze actief deelnamen en het geleerde in praktijk brachten had 

EducAid moeite met het motiveren van de docenten en de aanwezigheid garanderen. Daarom 

is er besloten om een aantal acties te ondernemen, het opzetten van een meeting met de lokale 

Paramount Chief (de burgemeester) en alle docenten om nogmaals uit te leggen wat het doel 

van dit project was en daarnaast 500€ extra te investeren voor 2 trips naar een andere school 

in Sierra Leone om de docenten te laten zien wat dit project voor een impact kan hebben op 

de lokale gemeenschap. Aan het einde van het jaar was dan ook zowel van de Docenten als 

EducAid dat men duidelijk actief aanwezig is en de opzet en uitvoering van het project beter 

begrijpt. 

 

 
 

http://www.educaid.org.uk/
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2.2 Verhuizing kantoor Stichting  

 

Omdat alle 3 de bestuursleden voor langere tijd buiten Nederland wonen is besloten om het 

kantoor van de stichting te verhuizen naar Wijk bij Duurstede in het kantoor van Sander 

Maarleveld, één van de projectleiders en drijvende krachten binnen de Stichting. 

 

   

3. Organisatie 

3.1 Missie 

De Stichting Smarter Hospital is een gezamenlijk initiatief van bevriende medici en IBM-

medewerkers. In samenwerking met de Lion Heart Foundation en IBM Nederland heeft de 

Stichting Smarter Hospital zich tot doel gesteld: 

 

• Het verwerven van fondsen om het ziekenhuis 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 

Stichting Smarter Hospital is onder andere actief in het Afrikaanse Sierra Leone, dat qua 

oppervlakte net zo groot is als Nederland en België. Het land is door de VN uitgeroepen tot 

één van de landen met de slechtste leef condities. 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, kwalitatief onder de 

maat en onderbemand. Mede door het gebrek aan goede elektriciteit 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 Stichting Smarter Hospital in Sierra Leone richten zich op het dorp 

Yele waar zowel een ziekenhuis als diverse basis en middelbare scholen zijn gevestigd. Het 
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dorp Yele bevindt zich in het Gbonkolenken Chiefdom in Tonkolili, één van de vijf armste 

districten in Sierra Leone. 

 

Stichting Smarter Hostpital verricht haar activiteiten ter ondersteuning van 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 

Nevenactiviteiten;  

IBM medewerker: TSM voor IBM West Africa 

 

Erdi Huizenga Chief Medical Officer 

Nevenactiviteiten; 

Tropenarts in het ziekenhuis in Yele  (SL) en per Oktober 2017 

Tropenarts in City Garden Clinic in Makenu 

 

Gert Kroon   Penningmeester en Secretaris 

Nevenactiviteiten; 

Eigenaar en CEO PranaGEO en 

Eigenaar Bodrix 

 

 

De vrijwilligers in de stichting: 

 

Sander Maarleveld  Project Educatie verbetering  
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4. Publiciteit 
 

4.1 Website Stichting Smarter Hospital 

www.smarter-hospital.com en www.smarter-hospital.nl 

De website wordt gehost en onderhouden door Gert Kroon.  

 

4.2 Website Lion Heart Foundation  

http://www.lion-heart.nl/  

 

4.3 Website IBM 100 jaar 

Cash? Maybe. Sustainable healthcare and education? Definitely 

 
http://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 Actions4School  
 

http://www.action4schools.gi/futureprojects/ 

  

http://www.smarter-hospital.com/
http://www.smarter-hospital.nl/
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html
http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-zomermaanden/
http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-zomermaanden/
http://www.action4schools.gi/futureprojects/
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4.6 Externe contacten 

 
 

Smarter Hospital werkt samen met de volgende organisaties; 

 

IBM Nederland B.V. 

Stichting 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.  

 

EducAid 

Een gecertificeerd opleidingsinstituut sinds 1995 in de UK, wat een programma levert lokaal 

in Sierra Leone door middel van het verbeteren van onderwijs via een “teach-de-teacher” 

aanpak.  
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5. Financieel jaaroverzicht 
Dit jaar is de Stichting Smarter Hospital CBF gecertificeerd en ons financieel jaaroverzicht is 

nu opgesteld conform de CBF Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.  

(Bedragen zijn in euro’s) 

 

 

5.1 Balans 

Per 31-12-2017 

 

Activa       Passiva 

Bestuur rekening        2.876,44  Bestemming Fondsen  16.505,70 

Bestuur Spaarrekening    13.981,81   Bestemming Administratie      165,00 

Vorderingen             19,60  Reserves                   207,15 

 

   

Totaal       16.877,85      16.877,85 

           

Balans 
         31 december 2017 

Activa 

Immateriële vaste activa       0,00 

Materiële vaste activa        0,00 

Financiële vaste activa       0,00 

 

Voorraden 

Vorderingen en overlopende activa                 19,60 

Effecten           0,00 

Liquide middelen          16.858,25 

 

Totaal            16.877,85 

 

PASSIVA        31 december 2017 

Reserves en fondsen 

Reserves                207,15 

Bestemmingsreserves               165,00 

Overige reserve        0,00 

 

Fondsen         

Bestemmingsfonds(en)         16.505,70 

 

Voorzieningen 

Langlopende schulden       0,00 

Kortlopende schulden        0,00 

 

Totaal            16.877,85
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5.2 Baten en Lasten 

 

Baten:           

- Baten van particulieren         0,00 

- Baten van bedrijven              1.900,00      

- Baten van loterijorganisaties         0,00 

- Baten van subsidies van overheden        0,00 

- Baten van verbonden (internationale) organisaties        0,00 

- Baten van andere organisaties zonder winststreven        15.500,00 

  ========+ 

Som van de geworven baten            17.400,00  

 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

- producten en/of diensten         0,00 

- Overige baten         28,63  

  ========+ 

Som van de baten             17.428,63 

 

Lasten:           

Besteed aan doelstellingen         

- Teach-de-Teacher Project          21.755,28 

   

Wervingskosten 

- Kosten beheer en administratie              328,25 

- Internet                 246,84 

- Foutief gebruik pas                  25,00 

  ========+ 

Som van de lasten             22.374.97 

 

 

Saldo voor financiële baten en lasten 

- Negatief saldo financiële baten en lasten       -  4.926.74 

     

 

Opmerking: 

Vanuit de reserves € 1.480.70 toegevoegd aan het bestemmingsfonds. 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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5.3 Verklaring Boekhouder/Kascommissie 

 

Het financieel jaaroverzicht is gecontroleerd en goedgekeurd door  

Wim van Rijssel, De Administratiecoach te Wijk bij Duurstede. 
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Redactie – Vormgeving - Fotografie    Stichtimg Smarter Hospital 

   

 

Stichting Smarter Hospital 

p/a Frontinus 26, 3962 MB  

Wijk bij Duurstede  

Netherlands 

+9(0)5415147017 of  +31(0)6 533 61040 

info@smarter-hospital.nl 

www.smarter-hospital.nl & www.smarter-hospital.com 

 

 

BIC nr:   ABNANL2A 

IBAN/SEPA nr:  NL09ABNA0552434507 

 

KvK    52872912 

RSIN    850641111 

De Stichting Smarter Hospital heeft de ANBI en CBF-status en is onderdeel van Partin 

mailto:info@smarter-hospital.nl
http://www.smarter-hospital.nl/
http://www.smarter-hospital.com/
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