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1. Voorwoord 
 
In 2021 hebben wij als Stichting ons zeer gefocust op het definiëren van een aantal 
langere termijn projecten voor het door ons gesteunde ziekenhuis City Garden Clinic in 
Makeni en de 5 basisscholen in Yele. Wij zullen deze samen met Wilde Ganzen in detail 
verder uitwerken en in de komende 3 jaar gaan implementeren. Daarnaast hebben wij ook 
besloten om met meer partijen te gaan samenwerken om zo ons netwerk te vergroten en 
mogelijk meer te kunnen betekenen in Sierra Leone.  
 
Waar wij in het verleden ook een ebola-weeshuis in Yele financieel ondersteuning gaven 
hebben wij gemerkt dat wij hier niet voldoende financiële middelen voor beschikbaar 
hadden en dat hun doelstellingen niet overeenkwamen met de onze. Vandaar dat wij 
begin 2021 hebben besloten om deze steun te stoppen. 
  
Twee jaar na het heengaan van onze mede-oprichter Erdi Huizenga wilden wij als 
stichting haar visie om zoveel mogelijk gezondheidswerkers op te leiden in ere herstellen. 
Waar Erdi ook werkte, de verplegers en verpleegsters werden beter in verpleging, de 
Clinical Health Officeras (CHO’s) werden betere clinici, ze leidde anesthesiologen, en  
operatieassistenten op en de lijst gaat maar door. Om deze visie te eren, hebben we het 
Erdi Huizenga Scholarship Fund (EHSF) in het leven geroepen. Het is een fonds om 
gezondheidswerkers in staat te stellen een opleiding te volgen in een bepaald medisch 
vakgebied, wat op termijn ten goede komt aan City Garden Clinic (CGC). Het geld wordt 
ingezameld bij sponsoren en particuliere donateurs 
 
Daarnaast was het een gezond financieel jaar waarbij we in totaal € 54.433,29 aan donatie 
hebben ontvangen en € 32.289,57 gespendeerd aan projecten. In het tweede gedeelte van 
2021 hebben we reeds meerdere donaties ontvangen voor de projecten in 2022.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gert Kroon 
 
Penningmeester en Secretaris 
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2. Uitgevoerde Projecten 2021 
 
We hebben een succesvol jaar gedraaid als Smarter Hospital. We hebben wederom veel 
kinderen en behoeftigen in de districten Makeni en Yele, in Sierra Leone kunnen helpen. 
Hier onder kunt u de individuele projecten lezen.  
 

2.1 Teach the Teacher (2021 - eerste halfjaar) 
De Stichting Smarter Hospital heeft tussen 2014-2016 samen met lokale bedrijven en 
sponsors vijf basisscholen in Yele gerenoveerd om goede en duurzame 
onderwijsfaciliteiten te creëren, zoals een goed schoolgebouw, voldoende hygiënische 
toiletten, schooluitrusting, waterputten, enz. voor de kinderen van Yele. Dit project, 
gestart in 2014, werd in mei 2016 afgerond met de formele heropening van de scholen. 
Aangezien een fysiek gebouw niet het enige deel van een goede opleiding is, was de 
logische volgende stap in dit programma om een vervolgproject uit te voeren om de 
onderwijsvaardigheden van de 50 leraren op deze 5 basisscholen te verbeteren. Dit komt 
direct ten goede aan de 2.100 schoolkinderen en indirect aan de toekomst van hun gezin. 
 
Samen met EducAid, een Britse geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die 
hoogkwalitatieve, holistische educatie promoot en aanbiedt aan de kansarme jongeren 
van Sierra Leone, hebben we het programma Teach-the-Teacher voortgezet, waar de 
inhoudelijk verbetering van educatie wordt geborgd. 
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Dit is in schooljaar 2020/2021 samen met Stichting Een Helpende Hand (SEHH) 
voortgezet en uitgebreid. De 5 basisscholen is uitgebreid met 1 middelbare school in Yele 
en hebben kunnen profiteren van het Quality Enhancement Program dat EducAid de 
afgelopen 3 jaar al heeft uitgevoerd. 
 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de docenten en de 
studenten dezelfde of betere resultaten zullen behalen dan in voorgaande jaren. 
 

● Betrokkenheid Bijeenkomsten met verschillende belanghebbenden en 
begunstigden over de belangrijkste ideeën en benaderingen gedurende twee dagen 
en inhaal training voor aankomende leraren. 

● Opfriscursus van het hele personeel elk semester gedurende 3 lange dagdelen 
(start na een korte schooldag) 

● Schoolleiders (directeur en vice & hoofd en plaatsvervanger) van alle scholen 
namen tweemaal per semester deel aan de vergaderingen van de hoofden van 
EducAid. 

● Een cluster mentor ter plaatse voor prestaties en betrokkenheid die permanente 
ondersteuning biedt bij de implementatie van nieuwe praktijken en contact heeft 
met EducAid HQ en de donor partners. 

● Toegang voor docenten tot de WhatsApp- en telefonische ondersteuningsgroepen 
van EducAid. 

 
We hadden ondanks alle COVID-19 maatregelen in Sierra Leone weer goede resultaten. 
We hebben een gedetailleerd rapport beschikbaar dat kan worden aangevraagd via 
info@smarter-hospital.com.  
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2.2 Digital Education Journey (2021 - tweede halfjaar) 
 

 
 
Dit project zal gedurende een volledig schooljaar worden uitgevoerd, om zodoende de 
resultaten optimaal te laten beklijven. De doelstelling zijn vertaald naar een 
multidisciplinaire aanpak met de onderstaande drie onderdelen. Onderdeel A en B zijn 
voltooid in 2021. Met onderdeel C is gestart door middel van een pilot bij één school en 
wordt verder uitgerold in 2022 voor de andere scholen. Onderdeel D, bijscholing van de 
docenten, zal het hele schooljaar doorgaan, dus tot september 2022. 
 
Daarnaast zal er van elke school één docent deelnemen aan de computertraining die 
onderdeel is van dit project. 
 

A. Aanleg van energievoorziening bij de SDA Secondary School op basis van 
zonnepanelen Hierdoor zal er een stabiele energievoorziening zijn voor het 
computerlokaal. 

 
B. Aanschaf van computerapparatuur en opleiding van leraren in ICT-gebruik in het 

onderwijs Op de SDA Secondary School is er slechts één leraar goed bekend met 
de werking van computers. Er is echter geen computerlokaal. Voor het geven van 
inhoudelijke lessen aan de leerlingen moeten meer leerkrachten over ICT-
vaardigheden beschikken en hierin les kunnen geven. Daarom is de SDA 
Secondary School voorzien worden van een degelijk computerlokaal, waar de 
basisscholen eveneens gebruik van kunnen maken. Het lokaal is voorzien van 10 
laptops voor onderwijs inclusief een beamer, printers en internetverbinding. In 
2022 zullen er nog eens 10 extra laptops worden aangeschaft. Van elke school zal 
dan ook één docent getraind worden in hardware en software.  
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C. Digitaal onderwijs aan de kinderen van de 5 basisscholen in Yele. Op basis van 

een mobiele computeroplossing met daarin zonnepanelen voor stroomvoorziening 
van laptop en projector. Op de laptop staat specifieke educatie software die 
gebruikt kan worden zonder dat er een continue internetverbinding aanwezig is. 

 
D. Bijscholing van docenten (‘Teach the teachers’) Gedurende één heel schooljaar 

zullen leerkrachten en vrijwillige schoolbegeleiders van de vijf basisscholen en de 
SDA middelbare school getraind worden in het Quality Educational Program 
(QEP) waarin pedagogische vorming voor effectiever en respectvoller onderwijs 
centraal staat. Eén van de aandachtspunten betreft het stimuleren van 
onderwijsdeelname en ontplooiing van de talenten van meisjes. Hiertoe werken 
we samen met EducAid, een Brits-Sierra Leoons onderwijsinstituut met een 
docent trainingsprogramma dat op nationaal niveau geïmplementeerd wordt. 
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2.3 City Garden Clinic  
 

 
 
We hebben in 2021 het renovatieproject voor City Garden Clinic afgerond die bestond uit 
de volgende onderdelen. 
 
Het oorspronkelijke projectvoorstel voor de renovatie van de oudste delen van het 
ziekenhuis is aangepast, ingediend bij Wilde Ganzen en goedgekeurd. Het afgesproken 
budget was bijna 43.000 € Smarter Hospital heeft haar deel van de financiering (28.650 
€) opgehaald, die de Wilde Ganzen heeft aangevuld tot het benodigde totale budget. De 
lokale aannemer Mosmed Construction and General Services is gecontracteerd voor de 
uitvoering van het project, dat in november 2020 is gestart. 
 
Het project bestond uit twee hoofdonderdelen: 
 
1. Bouw van een apart gebouw voor digitale röntgenapparatuur. 
Het is bedoeld om een digitale röntgenmachine, die inmiddels is aangeschaft, veilig te 
huisvesten en te gebruiken in het kader van het project uitbreiding diagnostiek en 
behandeling. Voor deze apparatuur moest een apart gebouw worden gebouwd. Aangezien 
Mosmed Construction aan de renovatie zou gaan werken, is vanuit Economy of Effort-
oogpunt besloten om dit gebouw tegelijkertijd te bouwen. 
 
2. Renovatie en groot onderhoud van de twee onderste verdiepingen van het 
ziekenhuis. 
Deze activiteiten omvatten onder meer: 

● Schilderen buitenmuren, deuren en metaalbewerking (hele ziekenhuis) 
● Binnen schilderen 
● Voorhek pleisteren en schilderen 
● Bepleistering van plafonds waar nodig 
● Alle binnendeuren vervangen 
● Begane grond opnieuw betegelen 
● Alle sanitaire ruimtes opnieuw betegelen 
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● Groot onderhoud van complete sanitair- en loodgieters installatie 
● Uitbreiding van laboratoriumruimte 

 

2.4 Erdi Huizenga Scholarships 
 

 
 
In 2011 is de Stichting Smarter Hospital (SSH) opgericht door Erdi Huizenga, Bouke van 
der Voet en Gert Kroon. De visie van SSH is dat we geloven in een wereld waarin 
bekwame mensen, andere mensen die nog niet in staat zijn zichzelf te helpen, kunnen 
helpen.  
 
De visie van dr. Erdi is altijd geweest om zoveel mogelijk gezondheidswerkers op te 
leiden. Waar ze ook werkte, de verplegers en verpleegsters werden beter in verpleging, de 
CHO’s werden betere clinici, ze leidde anesthesiologen en operatieassistenten op en de 
lijst gaat maar door. Waarschijnlijk is er niet één beroep in een ziekenhuis dat 
onaangetast is gebleven door Dr. Erdi. Ze wordt levendig herinnerd vanwege haar passie 
om de gezondheidszorg te verbeteren. 
 
Om deze deugd te eren, hebben we het Erdi Huizenga Scholarship Fund (EHSF) in het 
leven geroepen. Het is een fonds om gezondheidswerkers in staat te stellen een opleiding 
te volgen in een bepaald medisch vakgebied, wat op termijn ten goede komt aan City 
Garden Clinic (CGC). Het geld wordt ingezameld bij sponsoren en particuliere donateurs. 
 
Het fonds wil het collegegeld betalen en, afhankelijk van de studie, ook een kleine 
studietoelage voor de student. Het selecteren van studenten zal plaatsvinden in 2022 door 
Dr. ABD van City Garden Clinic en Dr. Anne Driessen, onze medische adviseur. 
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2.5 Website  
 
Met regelmaat zijn zowel de websites voor City Garden Clinic 
(www.citygardenclinic.com) en  Smarter Hospital (www.smarter-hospital.com) 
vernieuwd met alle laatste informatie. Einde 2021 is er een plan opgesteld door het 
bestuur om de Smarter Hospital website een nieuwe look & feel te geven. Dit zal begin 
2022 door de website designer verder worden uitgewerkt. 
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3. Organisatie 
Tijdens het bezoek in 2018 aan Sierra Leone heeft het bestuur gewerkt aan een 
vijfjarenplan en een nieuwe visie en missie. Met deze visie, missie en doelen hebben wij 
als team in 2021 verdere invulling gegeven aan de projecten.  

3.1 Visie 
Wij geloven in een wereld waarin bekwame mensen andere mensen kunnen helpen die 
nog niet in staat zijn zichzelf te helpen. Wij geloven door dit te tonen, dat we anderen 
inspireren om aan te sluiten bij deze overtuiging. 

 
In samenwerking met lokaal bestuur en lokale aanwezigheid, kunnen we de 
gezondheidszorg en de kinderopvang in Sierra Leone op een slimme en praktische manier 
verbeteren. Onze lange termijnvisie is het opzetten en ondersteunen van zelfvoorzienende 
gezondheidszorg en voorbeelden die gekopieerd kunnen worden door overheden en 
andere organisaties. 

 

3.2 Missie 
Onze missie is om binnen Sierra Leone een zorgstandaard te creëren die vergelijkbaar is 
met die van de westerse wereld om het lijden te verminderen en de kinderopvang te 
vergroten. 

 
Onze organisatie omvat verschillende talenten en vaardigheden, bijvoorbeeld 
gezondheidszorg, kinderopvang en IT-expertise. Hoewel ons team zijn wortels in 
Nederland heeft, hebben we nu een divers team met internationale ervaring. Deze 
diversiteit stelt ons in staat om (een weg) creatieve en praktische oplossingen te bedenken 
voor de verschillende uitdagingen op het Afrikaanse continent. 

 

3.3 Doelen 
De Stichting Smarter Hospital zonder winstoogmerk is een gezamenlijk initiatief van 
bevriende artsen met lokale aanwezigheid in Sierra Leone en een multidisciplinair team 
in Nederland dat samen projecten definieert ter ondersteuning en verbetering van lokale 
gezondheidszorg en onderwijs in Sierra Leone met de focus op Makeni en Yele. 

 
De Stichting Smarter Hospital heeft zichzelf de doelen gesteld om: 

● Zorg te verbeteren voor ziekenhuizen in Sierra Leone met artsen, medicijnen, 
medische apparatuur, infrastructuur, training, kennis en IT. 

● Het verbeter van het basisonderwijs in Sierra Leone door de infrastructuur en 
onderwijsmethoden te verbeteren. 
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3.4 Werkgebied 
 
Stichting Smarter Hospital is 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 20 jaar geleden met daarna de Ebola crisis van 2014/5.  
 
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 een stabiel elektriciteitsnet is er een 
groot gebrek aan goede behandel- en diagnostiek-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 de stad 
Makeni waar zich het City Garden Clinic ziekenhuis bevindt en op het dorp Yele waar 
diverse basis- en middelbare scholen zijn gevestigd. 
 
Stichting Smarter Hospital verricht haar activiteiten ter ondersteuning van de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties. De stichting Smarter Hospital focust 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 
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3.5 Bestuur en Stichting 
 
 
Het (onbezoldigde) bestuur van de stichting bestond in 2021 uit; 
 
 
Sander Maarleveld  Voorzitter 

Nevenactiviteiten;  
IT Manager DSG 
IT Manager Aidsfonds 

 
Gert Kroon   Penningmeester en Secretaris 

Nevenactiviteiten; 
Solution Project Leader NTTDATA EMEAL 
Eigenaar Bodrix 

 Penningmeester Natuurpark de Witte Bergen 
 
Ruurd van Rooijen  Eind 2021 heeft Ruurd aangegeven te stoppen als 
    bestuurslid voor de Stichting maar zal wel als adviseur 
    aanblijven. 
 
Anne Driessen   Medisch Adviseur  

ANIOS SEH (Arts Niet In Opleiding tot Specialist  
op Spoedeisende Eerste Hulp)  
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3.6 Vrijwilligers 
 
De volgende vrijwilligers zijn onbezoldigd actief in onze Stichting 
 
Wim van Rijssel  Accountant 
Gert-Jan Zandbergen  Advies op gebied van communicatie 
Monique Lelijveld.  Advies op gebied onderwijs 
Maarten van Dongen  Advies op bestuurlijk vlak 
Remi van Alkemade  IT Support 
 
 

3.7 Bezoek Sierra Leone 
 
Van 31 mei t/m 16 juni 2021 bezochten Ruurd en Gert Makeni en Yele om de lopende 
projecten door te nemen en met de stakeholders te praten over nieuwe toekomstige 
projecten. De reis was samen met Piet en Lydia Houtenbos van de Stichting een 
Helpende Hand. Het team verbleef in de appartementen in City Garden Clinic-ziekenhuis 
in Makeni en reisde van daaruit naar verschillende projecten in Yele, Porto Loko en 
Yonibana. In Yele hebben we alle basisscholen bezocht waar we het Teacher-the-Teacher 
project hebben geëvalueerd en met ouders, directeuren en leerkrachten besproken wat we 
de komende jaren gaan doen. In Makeni bespraken we met Dr. ABD en zijn staf de 
plannen voor de toekomst en hoe we het ziekenhuis kunnen ondersteunen bij het 
verbeteren en groeien voorde komende 5 jaar. In Porto Loko hadden we de kans om het 
EducAid-team te ontmoeten en hebben we de vorige projecten en de toekomst besproken. 
Samen met Stichting een Helpende Hand bezochten we een middelbare school in 
Yonibana en die in Yele en hebben we besloten tot verdere samenwerking tussen onze 2 
stichting, vooral in Yele om het digitale onderwijs in Yele voor de hele gemeenschap te 
verbeteren. Het was een geweldige reis met veel nieuwe projectideeën voor de toekomst. 
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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 City Garden Clinic  
http://www.citygardenclinic.com 

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 Partin  
https://partin.nl/organisatie/stichting-smarter-hospital 
 

4.5 Website Actions4School  
http://www.action4schools.gi/futureprojects/ 
 

4.6 Website CBF 
https://www.cbf.nl/organisatie/smarter-hospital 

4.7 Geef.nl 
https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-smarter-hospital/over-ons 
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4.8 Goede Doelen 
https://goededoelen.nl/doel/stichting-smarter-hospital 
https://smarterhospitalsierraleone.doelshop.nl/info 
 
 

4.9 Externe contacten 

 
 
Smarter Hospital werkt samen met de volgende organisaties; 
 
EducAid 
Een gecertificeerd opleidingsinstituut sinds 1995 in de UK, dat een programma levert 
lokaal in Sierra Leone door middel van het verbeteren van onderwijs via een “teach-the-
teacher” aanpak. 
www.educaid.org.uk 
 
Webdesigner Andre Schmitz 
www.and-design.com 
 
BIS 
Bureau Internationale Samenwerking is sinds 2002 hèt platform in Nederland voor 
stichtingen die werkzaam zijn in het veld van kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. 
www.bureauinternationalesamenwerking.nl 
 
Lokale aannemers 
Mosmed Construction & General Services, Makeni 
 
Stichting een Helpende Hand 
SEHH is een kleine organisatie van enthousiaste en kundige vrijwilligers. Goed 
onderwijs en goede gezondheidszorg doorbreken de armoede. Vanuit die gedachte 
werken wij nauw samen met hulpverleners en scholen in Sri Lanka en Sierra Leone. De 
contacten zijn rechtstreeks en vertrouwd. Veel vaste donoren zijn ons bekend. Daarom 
voeren wij als motto: ‘van hart tot hart, van hand tot hand’. 
 
Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst voor de Digitale Educatie Journey in 
Yele 
https://www.sehh.nl/  
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5. Financieel jaaroverzicht 
Dit jaar is de Stichting Smarter Hospital wederom CBF gecertificeerd en ons financieel 
jaaroverzicht is nu opgesteld conform de CBF Richtlijn 650 Fondsenwervende 
organisaties.  (Bedragen zijn in euro’s). De Stichting heeft tevens de ANBI status. 
 
 
 

5.1 Financiële rapportage 
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*1 In overleg met de bestuursleden is besloten om de vrijwilligersvergoeding niet uit te 
betalen maar te gebruiken als donatie aan de projecten. 
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5.2 Verklaring Accountant 
 
Verslag boekhouder/kascontrole 
 
Ondergetekende, W.D.J. van Rijssel, houder administratiekantoor WvR Administratie te 
Amerongen, is door het bestuur van Stichting Smarter Hospital verzocht om de financiële 
administratie van de stichting te controleren. 
Het betreft de periode van 01-01-2021 t/m 31-12-2021. 
Op basis van de aan mij verstrekte informatie, heb ik vastgesteld dat de Winst- en 
Verliesrekening en de Balans op de juiste wijze zijn samengesteld. Derhalve adviseer ik 
de vergadering om het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid 
over 2021. 
 
Aldus ondertekend te Amerongen 7 maart 2022  
 
Naam 

 
 
W.D.J. van Rijssel 
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Redactie – Vormgeving - Fotografie    Stichting Smarter Hospital 
   
 
Stichting Smarter Hospital 
p/a Frontinus 26, 3962 MB  
Wijk bij Duurstede  
Netherlands 
+31(0)6 83595519 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-certificaat en is onderdeel van 
Partin 


