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Jaarverslag 2020/2021 
Hamlin Fistula Nederland 

 
Inleiding  
Dit jaarverslag geeft weer hoe stichting Hamlin Fistula Nederland (verder: HFN) in de periode 1 
januari 2020 tot en met 30 juni 2021 heeft geacteerd, met welke geplande activiteiten en wat 
hiervan is gerealiseerd.  
 
Vanaf 1 januari 2020 hebben wij onze verslaglegging, zowel inhoudelijk als financieel, gelijkgesteld 
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 ook 
de verantwoording transparanter en meer vergelijkbaar. 
 
In deze verslagperiode hebben we met veel verdriet afscheid moeten nemen van Dr. Catherine 
Hamlin, mede-oprichter van Hamlin Fistula Ethiopia. Ze overleed op 18 maart 2020 vreedzaam 
thuis in Addis Ababa. Ze is 96 jaar geworden.  
 
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 Hamlin Fistula Ethiopia in Addis 
Abeba en de vijf aangesloten regionale ziekenhuizen.  
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 
fistelproblematiek in het algemeen’. In de statutenwijziging van 28 april 2020 is de doelstelling nog 
verder gepreciseerd in: Het financieel en materieel steunen van Hamlin Fistula Ethiopia 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. 
 
Hamlin Fistula Nederland 
Hamlin Fistula Nederland (verder: HFN) is in 1997 opgericht. De stichting heeft een ANBI-status en 
het CFB keurmerk. De statuten, de jaarstukken en de beleidsplannen zijn te vinden op de website: 
www.hamlinfistula.nl of zijn op te vragen bij één van de bestuursleden.  
 
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 of tegen enorm hoge prijzen.  
 
In de afgelopen periode is HFN er wederom in geslaagd om de aan HFE toegezegde verplichtingen 
na te komen. Zo hebben we o.a. zorg gedragen voor de levering van twee nieuwe operatietafels, 
urodynamische katheters en reagentia voor de blood gas analyzer. In juni 2021 zijn er door HFN 
twee anesthesieapparaten met bijbehorende monitoringapparatuur en een autoclaaf besteld. 
Verder heeft HFN een grote bijdrage gekregen om de komende 4 jaar de studie van 10 studentes 
verloskunde te kunnen bekostigen. 
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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 percentage aan inkomen te genereren uit de pool van goede 
doeleninstellingen, -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 periode van 1 januari 2020 
t/m 30 juni 2020 in totaal 555 operaties uitgevoerd. (Bron: HFE Annual Performance Report). In 
bijgaand overzicht is het effect van de COVID-19 uitbraak goed te zien. 
 

 



	
	

 3 

In de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 heeft het Hamlin’s chirurgisch team 1,508 
vrouwen geopereerd. Iets om erg trots op te zijn, zeker gezien de impact van COVID-19 op de 
toestroom van patiënten (bron: Catherine Hamlin Fistula Foundation).  
 
Het patiëntenidentificatieprogramma van Hamlin om vrouwen met fistelverwondingen te vinden, is 
namelijk eind januari 2021 hervat en als gevolg daarvan nam het aantal operaties weer toe.  
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Hamlin Internationaal  
HFN maakt deel uit van een samenwerking van internationale partners die de naam Hamlin mogen 
gebruiken. 
De Hamlin-organisaties in Amerika en Duitsland hebben in 2019 besloten een nieuw opgericht 
nieuw fistelziekenhuis in Oeganda te gaan ondersteunen. Zij zullen alleen nog op projectbasis 
(onderdelen) van HFE ondersteunen. 
Er heeft, vanwege de COVID-19 restricties, in de verslagperiode geen Partner International Meeting 
in Addis Abeba plaats gevonden 
De HFN-voorzitter en de penningmeester hebben in 2020 en 2021 wel regelmatig via Skype en 
Zoom digitaal contact gehad met Tesfaye Mamo, Chief Executive Officer van Hamlin Fistula Ethiopia 
over de gang van zaken in de klinieken Ethiopië. Het was helaas niet mogelijk om een bezoek te 
brengen aan de klinieken in Ethiopië vanwege de Covid-19 pandemie. 
 
Hamlin Fistula  Nederland 
In 2020 bestond het HFN-bestuur uit de volgende leden: 
Monique Rosbergen, voorzitter  
Hugo de Grootlaan 35, 3771 HK Barneveld 
E-mail: mrosbergen8@gmail.com 
Hans Vemer, penningmeester  
Koning Davidlaan 22 
6564 AD Heilig Landstichting 
Email: hansvemer@me.com  
Luciënne van Lievenoogen, secretaris 
Geiserwater 35, 3991 HK Houten  
E-mail: info@hamlinfistula.nl 
Karien de Bont, bestuurslid, tot eind 2020. 
 
Eind 2020 heeft Karien de Bont na ruim 6 jaar lidmaatschap het bestuur verlaten. Wij zijn dankbaar 
dat zij beschikbaar blijft voor de projecten en activiteiten van de ‘Hamlin Ladies’. 
 
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 2020 en 2021 tweemaal voltallig vergaderd. Uiteraard vindt daarnaast 
veelvuldig digitaal en telefonisch contact plaats. Aan de orde kwam een veelheid aan onderwerpen 
zoals de samenwerking tussen de internationale partners, de uitvoering en afwerking van de 
sponsoring en de donaties. Ook zijn enkele bestuursleden de motor van een activiteitenwerkgroep 
de ‘Hamlin Ladies’ in Barneveld, die in 2020 helaas geen activiteiten hebben kunnen organiseren 
vanwege de uitbraak van de Covid-19 pandemie. 
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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 zou afnemen en fistels niet 
of nauwelijks meer voor zouden komen als er wereldwijd meer aandacht (en geld) zou zijn voor 
veilig bevallen en family planning. De opleiding van verloskundigen in Ethiopië levert een grote 
bijdrage aan een gezonde zwangerschap en een veilige bevalling. 
 
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. 
 
Donateurs 
Het aantal donateurs is niet zo groot maar wel uitgebreid in 2020 en 2021 en trouw aan onze 
stichting. Mede dankzij hen was het wederom mogelijk om ook dit jaar een flinke donatie aan het 
ziekenhuis te doen. Ook van de mogelijkheid voor donoren om een (fiscale) schenking te doen werd 
dit jaar gebruikt gemaakt. 
 
Afgelopen zomer werden we benaderd door de Stichting De Waterlander met het verzoek  
of deze stichting iets voor Hamlin Fistula Nederland zouden kunnen betekenen. Stichting De 
Waterlander heeft als doelstelling om projecten van andere stichtingen te financieren op het 
gebied van Onderwijs & Wetenschap, Sport, Natuur, Milieu en Wildlife, Gezondheidszorg, Jeugd- en 
ouderenzorg en Dierenwelzijn. 
 
Naast de operatietafels was er ook dringend behoefte aan twee anesthesie-apparaten. Stichting De 
Waterlander heeft ons toegezegd de financiering van deze apparaten als ook de vierjarige opleiding 
van 10 studentes verloskunde voor hun rekening te willen nemen. 
 
Public Relations  
In de verslagperiode 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 gaven 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 worden verspreid. Alleen de donateurs die behoefte hebben aan een 
papieren versie zullen deze op die wijze blijven ontvangen. Ook kunnen de nieuwsbrieven via de 
website gelezen worden. 
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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 is er een aantal presentaties gegeven. Onze trouwe ambassadeur 
Barbara Kwast heeft vele inspanningen op dit gebied verricht zowel in Nederland als in het 
buitenland. Ook HFN-voorzitter Monique Rosbergen heeft in Nederland enkele presentaties 
gegeven onder meer voor 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. Helaas hebben er in 2020 geen activiteiten plaatsgevonden 
gezien de Covid-19 pandemie.  
 
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. De voorraad van onze artikelen 
en tevens een presentatie van de te verkopen artikelen is in de ‘De Ark’ aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 


