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BELEIDSPLAN juli 2021 – juni 2022 
stichting Hamlin Fistula Nederland  

 
 
 

Visie en Missie 
De visie is ‘het geven van hoop aan vrouwen met één of meerdere obstetrische fistels’.  
De missie ‘een onvoorwaardelijke toewijding aan en medeleven met vrouwen die lijden aan één 
of meer obstetrische fistels’. Hierbij behoort ook de financiële ondersteuning van preventieve 
maatregelen alsook behandeling en re- integratie van vrouwen met deze fistels.  
 
Doelstellingen  
De stichting heeft ten doel: het financieel en materieel steunen van Hamlin Fistula Ethopia en 
voorts al hetgeen met de Hamlin ziekenhuizen en het Hamlin College voor 
Verloskundigen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles 
in de ruimste zin van het woord. 
 
HFN heeft gekozen voor drie doelstellingen die grotendeels aansluiten bij de doelstellingen van 
het Hamlin Fistula Hospital in Addis Abeba: 
1. Een onafgebroken stroom van financiële bijdragen  
2. Het verhogen van het bewustzijn over de fistelproblematiek  
3. Het verder professionaliseren en uitbreiden van de HFN organisatie  
 
Ambitie 
De ambitie voor het verwerven van inkomsten in de volgende jaren is als volgt:  
Januari 2020  t/m juni 2021 105.000 euro 1 
Juli 2021  t/m juni 2022   70.000 euro 
Juli 2022  t/m juni 2023  70.000 euro 
Juli 2023 t/m juni 2024  70.000 euro 
Uitgangspunt is om de kosten van de stichting onder de 10% te houden.  

 
Strategie 
HFN voert de volgende strategie bij het behalen van de doelstellingen:  
• Het behouden en zo mogelijk verbreden van de donateursbasis 
• Verhogen van loyaliteit en betrokkenheid van de donateurs  
• Het verhogen en verbreden van de sponsoractiviteiten en daarmee van de opbrengsten  
• Het geven van voorlichting en presentaties over de fistelproblematiek  
• Het planmatig werken door het hanteren van een planning & control cyclus (activiteitenplan, 

jaarverslag, jaarrekening + accountantsverklaring).

 
1 Vanaf halverwege het jaar 2020 wordt de verslaglegging, zowel inhoudelijk als financieel, gelijkgesteld aan die van HFE en aan die 
van de andere Hamlin-partners. Dit om de vergelijking met en aansluiting op de andere partijen inzichtelijker te maken en de 
verantwoording transparanter en meer vergelijkbaar. 
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Wat wil de donateur?  
Uit onderzoek door CBF2 is gebleken dat donateurs de meeste waarde hechten aan de volgende 
drie stellingen:  
• Werkt aan de oplossing voor een probleem dat de mensen raakt (ziekte, hulp aan kinderen, 

menselijk leed etc.)  
• Laat duidelijk zien hoe het geld wordt besteed  
• Geeft duidelijk aan wat bereikt wordt met hulp.  
HFN conformeert zich aan bovenstaande drie stellingen en zal dit ook als uitgangspunt nemen 
voor de activiteiten in 2021 en 2022. 
 
Bestuur 
De samenstelling van het bestuur zal ook in deze beleidsperiode nog een aandachtspunt zijn. Het 
bestuur bestaat sinds eind 2020 uit 3 bestuursleden maar het gewenste aantal bestuursleden is 
minimaal 4 à 5 personen. Dit ook om de gestelde doelen te kunnen bereiken. De in 2020 ingezette 
koers om te werken met een of meer ‘werkgroepen’ die praktisch en concreet activiteiten 
oppakken of het bestuur gericht op diverse onderdelen ondersteunen zal worden voortgezet.  
 
Ook in deze periode zal het HFN-bestuur alert blijven op de behoeften van het Hamlin Fistula 
Ethiopia en haar activiteiten hierop zoveel mogelijk actief aanpassen. Uitgangspunt hierbij is dat 
de internationale samenwerking altijd in eerste instantie ten goede moet komen aan de 
fistelpatiënten in Ethiopië en indien mogelijk ook aan die van de daaraan omringende Afrikaanse 
landen.   

 
Algemeen HFN  
Ook deze beleidsperiode zal ingezet worden op het meer bestaansrecht geven van HFN. De 
naamsbekendheid is een belangrijk onderdeel daarvan.  
 
Uitgangspunt voor de inzet van HFN is datgene waar het Hamlin Fistula Ethiopia - en dan met 
name de Ethiopische patiënten - behoefte aan heeft/hebben. Wat missen zij om de vereiste zorg 
aan de fistelpatiënten te kunnen geven? Waar is behoefte aan en wat het meest dringend nodig?  
 
Aan hulp in curatieve zin zal ongetwijfeld de komende jaren nog behoefte bestaan. Het verrichten 
van operaties van Ethiopische fistelpatiënten is daarbij het meest concreet. Hoe kan zoveel 
mogelijk worden voorkomen dat vrouwen patiënt worden? En, hoe kan HFN een steentje 
bijdragen om de fistelproblematiek in Ethiopië te voorkomen. 
Maar ook belangrijk is te bezien en in te spelen op de preventieve kant. Hoe zorgen we dat er 
gewerkt wordt aan de preventie in de regio’s? Wat is daarvoor nodig? En, wat kunnen wij als HFN 
daaraan bijdragen? De opleiding van gediplomeerde verloskundigen, zoals gebeurt in de Hamlin 
School for Midwives, is wezenlijk in de preventie van obstetrische fistels, naast de verlaging van 
moeder- en kindersterfte.  
Als laatste is voor de inzet van HFN van belang te bezien hoe we in Nederland kunnen bijdragen 
aan de indirecte zorg van fistelpatiënten. Hierbij valt te denken aan het volgen van opleidingen, 
gerichte cursussen, presentaties en dergelijke.

 
2 Stichting HFN heeft het CBF Keurmerk 
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De ontwikkeling van het Addis Ababa Fistula Hospital naar ‘Centre of learning’ volgt het HFN op de 
voet. HFN vindt dit een goede ontwikkeling en zal hieraan, indien nodig, graag meewerken. Het 
bestuur volgt dan ook de fistelproblematiek van de aan Ethiopië omringende landen. Hoe kunnen 
we deze landen helpen om de problematiek aan te pakken en te verminderen? Hoe meer en hoe 
breder ingezet wordt om de fistelproblematiek te bestrijden hoe beter het HFN-bestuur dit vindt. 

 
Projectinzet 2021 en 2022 
Op verzoek van HFE kiest het HFN-bestuur ervoor om niet alleen de bedrijfsvoering van het Hamlin-
ziekenhuis geldelijk te ondersteunen maar ook om ‘on demand’ instrumenten en hulpmiddelen te 
leveren. Vele artikelen zijn niet in dan wel via Ethiopië verkrijgbaar of tegen enorm hoge prijzen. 
Bovendien is het in Ethiopië de regel dat men bij alle aankopen en investeringen moet aanbesteden 
binnen Ethiopië.  
 
Het is in Ethiopië moeilijk om aan buitenlandse valuta te komen om op de Europese of Amerikaanse 
markt producten voor het ziekenhuis te kopen. Vorengaande is dan ook de reden van het verzoek 
van HFE aan HFN om de producten in diens beheer aan te schaffen. 
 
Een omvangrijk project van HFE voor de komende jaren is om excellente Hamlin-verloskundigen    
een Master-opleiding aan te bieden. 
 
De Hamlin-verloskundigen werken op dit moment in regionale klinieken die allemaal in directe 
verbinding staan met de Hamlin-ziekenhuizen. In geval van een mogelijke obstructie kan een 
verloskundige de aanstaande moeder (voor een keizersnee) door verwijzen naar het Hamlin 
ziekenhuis. 
 
Onderdeel van het nieuwe curriculum van de Master-opleiding is dat de verloskundigen worden 
opgeleid om zelf een keizersnee te kunnen verrichten. Daarmee worden ze minder afhankelijk van 
de directe nabijheid van onze ziekenhuizen en kunnen ze in nog afgelegener gebieden 
(verloskundige) zorg bieden.  
 
Hamlin Fistula Nederland vindt dit een heel erg goed plan, maar we realiseren ons dat dit om 
investeringen en opleiding vraagt.  
 
Public Relations  
Uitgangspunt voor de public relations blijft: zoveel mogelijk bekendheid en PR genereren voor de 
fistelproblematiek in het algemeen en specifiek voor Hamlin Fistula Ethiopië.  
Hierbij behoort ook het vergroten van de naamsbekendheid van HFN door zoveel mogelijk 
presentaties en voorlichting te geven, door een actieve deelname aan activiteiten en aan eenmalige 
acties.  
 
Het HFN-bestuur zal ook dit jaar zoveel als in haar vermogen ligt maatschappelijke - en goede 
doelenorganisaties benaderen om hun medewerking te verkrijgen en/of een financiële bijdrage. 

 
De sponsoractiviteiten worden georganiseerd met hulp van een werkgroep, de ‘Hamlin Ladies’ 
genoemd. Zij hebben in 2020 en tot op heden (juli 2021) helaas geen activiteiten kunnen 
organiseren in verband met de wereldwijd uitgebroken Covid-19 pandemie. Grote en kleinschalige  
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activiteiten waren door de geldende maatregelen niet mogelijk. 
 

Het is daarom jammer dat de beoogde vijfde (!) Blote Voeten Tocht in de gemeente Barneveld in 
september 2020 niet door kon gaan. Ook deze zou worden ondersteund door en met medewerking 
van de ‘Hamlin Ladies’ en vele andere vrijwilligers. Zonder hen zou een dergelijke activiteit niet te 
verwezenlijken zijn. De Blote Voetentocht heeft als doel om enerzijds de algemene bekendheid 
over de fistelthematiek te vergroten en anderzijds om zoveel mogelijk sponsorgelden te genereren 
voor de fistelpatiënten in Ethiopië. Hopelijk is de vijfde Blote Voeten Tocht in het voorjaar of najaar 
van 2022 wel mogelijk.     
 
De organisatie van de sponsoractiviteiten zal ook dit jaar het grootste deel van de inzet en energie 
van het HFN-bestuur in beslag. 
 
Verkoop Ethiopische artikelen  
Het bestuur van HFN zal ook in 2021/2022 participeren in de werkgroep ontwikkelings-
samenwerking in de gemeente Barneveld. In het deel van de winkel, gevestigd in de Ark in het 
centrum van Barneveld, wordt aandacht besteed aan HFN en worden de Ethiopische artikelen van 
HFN verkocht aan geïnteresseerden.
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