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    Jaarverslag 2019 
Hamlin Fistula Nederland 

 
 
 

Inleiding  
Dit jaarverslag geeft weer hoe stichting Hamlin Fistula Nederland (verder: HFN) in 2019 
heeft geacteerd, met welke activiteiten en wat hiervan is gerealiseerd.  
 
Vanaf halverwege het jaar 2020 zullen wij onze verslaglegging, zowel inhoudelijk als 
financieel, gelijkstellen aan die van Hamlin Fistula Ethiopië en aan die van de andere 
Hamlin-partners in de wereld. Dit om de vergelijking met en aansluiting op andere 
internationale partijen inzichtelijker te maken en de verantwoording transparanter en 
meer vergelijkbaar. 
 
Historisch perspectief  
Hamlin Fistula Nederland (tot 2011 Vrienden van het Fistula Hospital in Addis Abeba) is in 
1997 opgericht. Doel is het materieel en financieel ondersteunen van het Fistula Hospital.  
Na een bestuurswisseling in 2004 is de doelstelling aangescherpt, waarbij aan de 
oorspronkelijke doelstelling van fondsenwerving werd toegevoegd ‘het vergroten van de 
bekendheid van de fistula problematiek in het algemeen’.  
 
Hamlin Fistula Nederland 
HFN is in 1997 opgericht. De stichting heeft een ANBI-status en heeft het goede doelen 
keurmerk. De gedragscode voor het bestuur, de statuten, de jaarstukken en de 
beleidsplannen zijn te vinden op de website: www.fistulahospital.nl of zijn op te vragen bij 
één van de bestuursleden.  
 
Conform de statuten is het doel van HFN ‘het materieel en financieel ondersteunen van het 
Hamlin Fistula Hospital (en de vijf regionale ziekenhuizen) in Ethiopië en het vergroten van 
de bekendheid van de fistelproblematiek in het algemeen’.  
 
In Ethiopië is het de regel dat alle aankopen/investeringen aanbesteed moeten worden 
binnen Ethiopië. Maar iedere keer blijkt dit weer een probleem te zijn. Ofwel de artikelen zijn 
niet in dan wel via Ethiopië verkrijgbaar te zijn of tegen enorm hoge prijzen.  

 
In onderhavige periode is HFN er wederom in geslaagd om de aan HFE toegezegde financiële 
verplichting na te komen. Er was in het ziekenhuis grote behoefte aan een nieuwe 
bloedgasmeter (Blood Gas Analyzer ofwel BGA) voor de operaties van de fistelpatiënten in 
het ziekenhuis. En tevens een enorme en toenemende behoefte aan urodynamische 
katheters. Dit door o.a. het toenemende aantal patiënten met urine-incontinentie.  
Het HFN-bestuur heeft dan ook besloten om over te gaan tot de aanschaf van de BGA en 
voor een tegemoetkoming in de kosten voor de katheters.  
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Doelgroepen fondsenwerving  
HFN heeft bij de fondsenwerving de volgende hoofddoelgroepen vastgesteld:  
- Particulieren  
- Bedrijven  
- Overheden en subsidiegevers. 

 
De stichting richt zich op particulieren door activiteiten te organiseren die aansluiten bij de 
thematiek, bij de doelgroep en bij de interesse van de doelgroep.  
 
Bij de fondsenwerving van bedrijven richt HFN zich met name op organisaties die een 
voorbeeldfunctie hebben op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Deze organisaties verstrekken vele subsidies aan goede doelen stichtingen.  

 
HFN tracht ook een bescheiden percentage aan inkomen te genereren uit de pool van 
goede doelen instellingen, -instanties en subsidies.  
 
Hamlin Fistula Ethiopië  
Zoals de Ethiopische regering in 2016 heeft verordend bestaat het management van Hamlin 
Fistula Ethiopië (verder: HFE) sinds dat jaar alleen nog uit Ethiopische deskundigen. 
Duidelijk te merken is dat de professionalisering in de Hamlin-ziekenhuizen/buitenposten 
zich ook in afgelopen jaar verder heeft doorgezet.  
 
Het Hamlin-ziekenhuis en de 5 regionale ‘buitenposten’ hebben in de tweede helft van 
2018 (1 juli-31 december 2018) meer dan 3.000 patiënten geholpen: 414 met een fistel 
tussen blaas en vagina en/of een fistel tussen endeldarm en vagina, 2211 patiënten die een 
fistel gelieerde behandeling behoefden en 1052 patiënten die een nadere opname in een 
van de ziekenhuizen nodig hadden.  
 
In 2019 is de prenatale screening en -zorg in de ziekenhuizen aanzienlijk verbeterd. 
Vandaar ook de positieve resultaten. 
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Ook de cijfers en feiten van 1 juli 2019 t/m 31 december 2019 wat betreft de operatieve 
ingrepen zijn bekend: 
 

 

 
 

Bron: Six months performances Hamlin Fistula Ethiop 
 
Hamlin Fistula International en International Federation Alliantie  
HFN maakt deel uit van de samenwerking in Hamlin Fistula International (verder: HFI), 
waarin acht andere internationale partners en HFE) participeren. De internationale 
samenwerking van de Hamlin organisaties hebben zich daarnaast in 2017 verenigd in het 
International Federation Alliantie (verder: IFA). Dit werd indertijd bevestigd door de 
ondertekening van het Memorandum van Understanding (MOU). Ook HFN geeft zich hierbij 
aangesloten en de MOU ondertekend, echter zonder dat dit financiële consequenties met 
zich mee zou brengen. 

De HFN-voorzitter heeft 26 en 27 januari 2019 de eerste IFA-meeting in Berlijn bijgewoond. 
Op de agenda stond o.m. de verdere internationale afstemming van de diverse 
internationale partijen. Voor het HFN-bestuur zou deze bijeenkomst bepalend zijn voor de 
beslissing of de samenwerking van voldoende toegevoegde waarde voor deelname aan het 
IFA was. Dit bleek voor onze stichting niet het geval te zijn en daarom heeft het HFN-
bestuur laten weten niet langer te willen participeren in het IFA. Dit laat onverlet dat HFN 
nauw blijft samenwerken met alle Hamlin-partners en zeker ook haar steun en 
samenwerking blijft geven aan HFE. 

In het laatste weekend van mei/begin juni 2019 heeft wederom een PIM, een internationaal 
overleg met alle HFE-partners, in Addis Abeba plaatsgevonden. Onze voorzitter heeft hieraan 
deelgenomen. Daar werd ook herdacht/gevierd dat Catharine en Reginald Hamlin 60 jaar 
geleden naar Ethiopië zijn vertrokken om aldaar het Hamlin-ziekenhuis op te richten. Tijdens 
de PIM stond men de eerste dag uitgebreid stil bij de viering van het 60-jarig Ethiopisch 
jubileum van Catharine Hamlin.  
 
De Hamlin-organisaties in Amerika en Duitsland hebben dit jaar besloten het ziekenhuis in 
Oeganda (ook gespecialiseerd in fistelproblematiek) te gaan ondersteunen. Zij hebben 
daarom te kennen gegeven de samenwerking in de HFE te willen beëindigen.  
 
 
 
 

Uitgevoerde operaties per ziekenhuis in de periode 1 juli  2019 t/m 31 december 2019

Indicators Addis Bahir Dar Mekelle Yirgalem Harar Metu Total 
# of New Fistula cases seen at OPD 98 64 34 71 36 40 343
Major Fistula Surgeries 138 40 38 58 26 49 349
Major fistula related 62 14 38 11 5 4 134
Pelvic Organ Prolapse surgeries 22 39 101 73 34 44 313
Ceasarean section 16 9 12 10 0 2 49
Minor procedures 77 0 28 6 4 27 142
Total Procedures conducted 299 95 105 148 69 124 840
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Hamlin Fistula  Nederland 
In 2019 bestond het HFN-bestuur uit de volgende leden: 

• Monique Rosbergen, voorzitter  
Hugo de Grootlaan 35, 3771 HK Barneveld 
E-mail: mrosbergen8@gmail.com 

• Luciënne van Lievenoogen, secretaris 
Geiserwater 35, 3991 HK Houten  
E-mail: secretariaat@fistulahospital.nl 

• Karien de Bont, bestuurslid 
Lange Zuiderweg 3, 3781 PJ Voorthuizen 
E-mail: kariendebont@icloud.com 

 
Het bestuur heeft afgelopen jaar diverse activiteiten ontplooid om het aantal bestuursleden 
uit te breiden. Ervaring, deskundigheid, bestuurlijke ervaring en affiniteit met de thematiek 
zijn hierbij de leidraad.  
Eind 2019 is het bestuur uitgebreid met de heer Hans Vemer. Hans is gynaecoloog en heeft 
zijn sporen verdiend als CMO en CEO in de academische wereld èn in het bedrijfsleven. 
Hans kent het werk van Catherine Hamlin en is zeer onder de indruk van de visie en missie 
van de Hamlins en van hetgeen zij in de afgelopen decennia tot stand hebben gebracht.  
Hans is in de bestuursvergadering van 8 oktober 2019 officieel toegetreden tot het HFN-
bestuur. 
 
De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij verrichten hun activiteiten op onbetaalde basis.  
De bestuursleden van HFN zijn enorm gemotiveerd en zetten zich belangeloos in voor de 
fistelpatiënten in Ethiopië. Dit ook omdat ze geraakt zijn door het lot van vrouwen met een 
fistel die vanwege incontinentie alleen nog als outcast in Ethiopië kunnen leven. Een 
operatie geeft deze vrouwen weer toekomst. 
 
Het HFN-bestuur heeft in 2019 tweemaal voltallig vergaderd. Uiteraard vindt daarnaast 
veelvuldig digitaal en telefonisch contact plaats. Aan de orde kwam een veelheid aan 
onderwerpen maar vooral de samenwerking tussen de internationale partners, de 
uitvoering en afwerking van de sponsoring en de donaties aan het ziekenhuis in Ethiopië. 
Ook zijn enkele bestuursleden de motor van een activiteitenwerkgroep in Barneveld, die in 
2019 enkele goede doelen activiteiten hebben georganiseerd. 

 
Motivatie 
Motivatie van het HFN-bestuur om zich in te zetten voor onderhavig doel is: 
 

“Iedere twee minuten sterft er een vrouw als gevolg van zwangerschap en bevalling.  
Dat zou niet gebeuren, als deze vrouwen toegang hadden gekregen tot goede 
verloskundige zorg”.  

 
Het HFN-bestuur is ervan overtuigd dat moeder- en babysterfte enorm zouden afnemen en 
dat fistels niet of nauwelijks meer voor zouden komen als er wereldwijd meer aandacht (en 
geld) zou zijn voor veilig bevallen en anticonceptie. 
 
Ook ziet het HFN-bestuur dat door de enorme motivatie en inzet van alle stakeholders en 
internationale partners de eliminatie van obstetrische fistels uit Ethiopië langzaam 
dichterbij komt. 
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Donateurs 
Het aantal donateurs is niet zo groot maar wel trouw aan onze stichting. Ook mede dankzij 
hen was het wederom mogelijk om ook dit jaar de flinke donatie aan het ziekenhuis te 
doen. Ook van de mogelijkheid van een (fiscale) schenking werd dit jaar gebruikt gemaakt. 
 
Public Relations  
In 2019 is veel energie gestoken om zoveel mogelijk bekendheid en PR te genereren voor 
de stichting HFN in het algemeen en specifiek voor de (noodzakelijke operaties van) 
Ethiopische patiënten.  
 
Geïnteresseerden werden op digitale wijze met regelmaat en gestructureerd geïnformeerd 
over het wel en wel van de Ethiopische patiënten, over de ziekenhuizen in Ethiopië en over 
onze stichting. De met enige regelmaat uitkomende nieuwsbrieven met actuele informatie 
gaf een goed beeld van de voortgang van de projecten aldaar. De nieuwsbrieven zijn in deze 
periode driemaal verschenen en aan donateurs verstuurd.  
 
Nieuw beleid is dat de nieuwsbrieven vanaf 2019 digitaal uitkomen en onder de groep van 
enkele honderden belangstellenden wordt verspreid. Alleen de donateurs die behoefte 
hebben aan een papieren versie zullen deze op deze wijze blijven ontvangen. Ook kunnen 
de nieuwsbrieven via de website gelezen worden. 
 
In 2019 is de website geheel naar onze wens ingericht en aangepast door ProComm uit 
Barneveld. Het bestuur staat nu voor de uitdaging om deze site inhoudelijk zo goed en 
actueel mogelijk gevuld te krijgen en te houden. 
 
In afgelopen anderhalf jaar zijn diverse presentaties gegeven. Onze trouwe ambassadeur 
Barbara Kwast, heeft vele inspanningen op dit gebied verricht, zowel in Nederland als in het 
buitenland. Zij is dit jaar ook enkele malen naar Addis Abeba afgereisd. Ook HFN-voorzitter 
Monique Rosbergen heeft in Nederland diverse presentaties gegeven onder meer voor 
enkele serviceclubs en kerkelijke organisaties. 
 
Sponsoractiviteiten 
De sponsoractiviteiten worden bedacht en ook uitgevoerd door een speciale ‘werkgroep’ de 
zogeheten ‘Hamlin-Ladies’ genaamd. De ‘Hamlin-ladies’ is een groep van 6 vrouwen, waarvan 
enkele bestuursleden deel uitmaken. Zij zijn dit jaar vier maal formeel in vergadering bijeen 
geweest onder andere voor de te organiseren Hamlin-tour.  
 
13 april 2019 Hamlin Ladies Tour  
Op zaterdag 13 april organiseerden de ‘Hamlin Ladies’ een autopuzzelrit van ongeveer 50 
kilometer door het prachtige landschap van de Veluwe. Het was een rally georganiseerd door 
vrouwen voor vrouwen. Veel bijzondere en/of mooi ‘uitgedoste’ auto’s en enkele fietsen 
deden mee. De gehele rit duurde ongeveer 3 uur, inclusief de stops voor koffie, lunch e.d. 
Mede dankzij enkele sponsoren was de rit tegen een redelijke prijs te organiseren waardoor 
een positief sponsorbedrag beschikbaar was voor HFE. Of een dergelijke Ladies Tour ook 
daadwerkelijk voor herhaling vatbaar is, zal het bestuur nog bezien. Er is veel moeite en 
inspanning geleverd om de tour te organiseren en te laten plaatsvinden. Daarentegen viel de 
opbrengst tegen en was ook aanzienlijk minder dan die van een Blote Voeten Tocht.  
 
In het najaar van 2019 hebben werkneemsters van hotel Hilton Rotterdam een maand lang 
panty's voor HFE ingezameld en gewassen. De panty’s zijn een gift voor het ziekenhuis in 
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Addis Abeba. Aldaar worden deze panty’s voor allerlei doeleinden gebruikt: de broekjes voor 
stomapatiëntes en van de benen worden kussens en matjes gemaakt. Deze praktische gift 
beantwoordt aan een grote behoefte van de patiënten in het Hamlin-ziekenhuis.  
 

Verkoop Ethiopische artikelen  
Het bestuur van HFN participeert in de werkgroep ontwikkelingssamenwerking in 
Barneveld. Deze werkgroep houdt met steun van gemeente Barneveld de winkel ‘De Ark’ in 
het centrum van de gemeente Barneveld in stand. De daarin gevestigde 11 goede doelen 
organisaties zetten zich met vele vrijwilligers in voor projecten in diverse 
ontwikkelingslanden.  
 
Eind 2017 heeft het bestuur besloten om met het verkooppunt in de Ark te zullen stoppen. 
In verhouding tot de opbrengst kostten de werkzaamheden te veel energie en tijd van het 
bestuur. Het is wèl de inzet om de winkelactiviteiten vanuit de (web)winkel voort te zetten. 
De voorraad van onze artikelen en tevens een presentatie van de te verkopen artikelen 
blijft in de ‘De Ark’ aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 


