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In Memoriam

2014 was een zwart jaar. Achttien van onze ziekenhuiscollega’s zijn slachtoffer geworden 
van het ebola-virus. Wij verliezen hiermee niet alleen goede collega’s maar ook dappere 
en bijzondere mensen. Hun strijd tegen het virus zal altijd onderdeel blijven van onze 
geschiedenis. 

Elvis Kamara     Schoonmaker   Ϯ 10 juni 2014

Fatmata Bangura    Verpleegkundig assistente  Ϯ 1 juli 2014

Isata Kanu     Verpleegkundig assistente  Ϯ 9 juli 2014

Dominic Kuyateh    Beveiliger   Ϯ 10 juli 2014

Broeder Patrick Nshamdze (52) Ziekenhuisdirecteur  Ϯ 2 augustus 2014

Aminata Kamara     Verpleegkundige   Ϯ 5 augustus 2014

Zuster Chantal Mutwameme (47)   Verpleegkundige   Ϯ 9 augustus 2014

Tete Dogba (42)    Maatschappelijk werker  Ϯ 10 augustus 2014

Laurene Togba (34)   Senior verpleegkundige  Ϯ 10 augustus 2014

Broeder George Combey (47) Verpleegkundige   Ϯ 11 augustus 2014

Broeder Miguel Pajares (75) Priester/verpleegkundige  Ϯ 12 augustus 2014

Richard Kollie (56)   Medewerker radiologie  Ϯ 14 augustus 2014

Layson Wilson (33)   Verpleegkundige ECG   Ϯ 16 augustus 2014

Michaella Conteh    Verpleegkundige OK  Ϯ 16 augustus 2014

Dominic Wesseh   Medewerker laboratorium  Ϯ 26 augustus 2014

Umar Kanu    Verpleegkundige   Ϯ 31 augustus 2014

Sylvester Conteh   Medewerker wasserij  Ϯ 15 september 2014

Broeder Manuel Garcia Viejo Medisch directeur  Ϯ 25 september 2014



Voorwoord01

Roerig jaar
2014 was een roerig jaar in de geschiedenis van onze organisatie. Het ebolavirus maakte 
achttien slachtoffers onder ons eigen personeel in Sierra Leone en Liberia. In Monrovia 
stierven alle leden van het managementteam, waardoor er een leiderschapsvacuüm 
ontstond in een tijd van grote crisis. Ziekenhuizen waren niet voorbereid op dit virus, 
dat voor de eerste keer in West-Afrika toesloeg. De eerste maanden lieten daarom ook 
een exponentiële groei zien van het aantal besmettingen. Na drie maanden -en nadat 
we achttien mensen van ons eigen personeel hadden verloren- kregen onze broeders 
langzaam grip op het aantal besmettingen. Procedures werden aangescherpt, regels 
nageleefd. Het personeel dat in de eerste maand nadat het virus uitbrak het werk 
verliet uit angst om ook besmet te raken, keerde terug omdat ze beseften dat deze 
crisis alleen met een gezamenlijke inspanning bestreden kon worden. 

Vanuit Nederland, en dan vooral vanuit onze eigen achterban, werd massaal 
gehoor gegeven aan onze oproep om snel in actie te komen en geld te geven. In de 
zomermaanden waren we soms in staat om binnen vier of vijf werkdagen te voldoen 
aan de urgente oproep om geld te sturen voor pakken, materialen etc. 

‘In tijden van crisis leer je je echte vrienden kennen’ wordt er wel eens gezegd. En zo 
voelde dat ook. Meningsverschillen over te voeren beleid werden opzij gezet, prioriteiten 
werden onderkend. Nooit eerder werkten we effectiever en beter samen dan in deze 
periode: Afrikaanse broeders en Nederlandse staf. En door het uitmuntende werk van 
onze mensen in Sierra Leone draaide het ziekenhuis weer binnen een paar weken, 
was er een holding centre gebouwd en werd er lokaal, nationaal en internationaal 
samengewerkt.

Het  verdriet van de mensen in Liberia en Sierra Leone moet onmetelijk zijn. Zelf ervoer 
ik het verlies van onze broeder Manuel Viejo als een enorme slag. Ik heb hem ettelijke 
keren ontmoet en had enorme bewondering voor zijn werkethos maar vooral voor zijn 
compassie met zijn medemens. Een voorbeeld voor velen en een enorm gemis. Maar 
dat geldt natuurlijk ook voor al die andere slachtoffers …

En hoewel het verdriet over het verlies aan mensenlevens niet wegebt en Sierra Leone 
in 2015 nog lang niet ebolavrij is, zijn we beretrots. Trots op die mannen en vrouwen van 
stavast die onder de meest verschrikkelijke omstandigheden onze twee ziekenhuizen 
toch weer draaiende kregen. Trots dat we voor deze unieke organisatie mogen werken 
met een bijna 500 jaar oude traditie.

In dit jaarverslag leest u meer over bovengenoemde strijd. Maar er waren gelukkig ook 
nog veel positieve dingen te melden. We hebben naar onze eigen mening een beknopt
en lezenswaardig jaarverslag voor uw samengesteld. Heeft u vragen of opmerkingen 
dan weet u ons te vinden. Dank voor uw steun!

David Heyer
Manager HospitaalBroeders Nederland
david@hospitaalbroeders.nl 
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Wat doen wij in Afrika?02

Klein in Nederland, groots in Afrika
We zijn klein in Nederland, maar groots in Afrika.
Al eeuwenlang bieden we zorg en aandacht voor degenen 
die dat het hardste nodig hebben. Vaak zijn dat degenen die 
uitgestoten zijn door de gemeenschap: mensen en kinderen 
met een verstandelijke of psychische beperking, moeders en 
Hiv-geïnfecteerden. Al die mensen helpen we in één van onze 
achttien ziekenhuizen en klinieken die we runnen door heel 
Afrika.
In 2014 konden we bijdragen aan veel duurzame en kansrijke 
projecten. Die projecten vinden vaak plaats rondom onze 
ziekenhuizen en klinieken. Gezondheidszorg is immers onze 
core business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen 
solide gemeenschappen. Daarom  investeren wij juist ook in 
onderwijs, schoon drinkwater en voedselzekerheid.

Ebola

2014 was het jaar van de ebola-epidemie in West-Afrika. Onze 
ziekenhuizen in Liberia en Sierra Leone liggen midden in het 
door ebola-getroffen gebied. Het was een zwaar jaar, omdat 
we achttien van onze eigen mensen verloren. Maar we hebben 
gelukkig ook veel kunnen bereiken in de strijd tegen ebola. 
Onze ziekenhuizen richtten zich vooral op preventie: op mensen 
die geen ebola hebben. Daarnaast zijn er veel activiteiten op 
het gebied van outreach, preventie, voorlichting, training en 
opsporing verricht.

In het voedselpakket voor een 
quarantaine gezin zit onder 
andere zeep, 150 kg rijst en 15 
kg vis.

Deze korte animatie maakt helder duidelijk waar 
HospitaalBroeders voor staat. 

Broeder Michael Koroma is onze directeur van het 
ziekenhuis in Sierra Leone: ‘Als er bij iemand in een gezin 
ebola is geconstateerd, dan moet het gezin in quarantaine. 
Dit is vreselijk voor deze mensen, maar alleen zo kan het 
virus gestopt worden. Onze outreach teams bezoeken deze 
gezinnen,  checken hun gezondheid en geven hen eerste 
levensbehoeften zoals voedsel. Het voedselpakket moet 
een gezin door de 21 dagen durende quarantaine helpen, 
tenslotte kunnen de familieleden het huis (vaak hut) niet uit.

Samen met de Ierse 
moederorganisatie 
besteedde 
HospitaalBroeders:
€ 263.121,-

Ook directeur Michael Koroma wordt iedere keer 
gecontroleerd bij het betreden van het ziekenhuis. 

€ 60.415,-

Besteed 
bedrag:
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Beroepsopleiding voor jongeren met
een beperking
In Malawi leiden we jongeren met een beperking op 
tot tuinman, timmerman, kleermaker, huishoudster of 
metselaar. In 2014 hebben 200 jongeren deel kunnen nemen 
aan deze Vocational Training. 

Malawi

College for Mental Health
In Mzuzu, Malawi is HospitaalBroeders vier jaar geleden het 
College for Mental Health gestart. Dit omdat we constateerden 
dat er een gebrek aan gespecialiseerd personeel is. In 2014 
zijn er 66 studenten afgestudeerd aan ons College for Mental 
Health. Vijf van hen dankzij de studiebeurs die we in het 
leven hebben geroepen voor talentvolle studenten die niet 
de middelen hebben om de studie te bekostigen. Ze zijn 
allemaal geslaagd!

Als jong kind werd Tiwonge (16) erg ziek waardoor één 
kant van haar lichaam helemaal verlamd is geraakt. Toen 
haar moeder een aantal jaren geleden haar en haar drie 
broertjes en zusjes verliet, ging zij voor het gezin zorgen. 
Nu neemt Tiwonge deel aan onze Vocational Training. En ze 
doet het heel erg goed op de opleiding! Ze zorgt nog steeds 
voor de rest van het gezin; na schooltijd staat ze op de markt 
om eten te verkopen. Naast de opleiding wordt ze thuis 
opgezocht door onze maatschappelijk werker om haar bij 
te staan. Tiwonge kijkt vol goede moed naar de toekomst. 
Als we haar vragen wat ze in de toekomst wil doen 
antwoordt ze zonder twijfel: “Ik wil graag zaken gaan doen, 
ik wil een eigen restaurant openen.”  Wij zijn blij dat wij een 
bijdrage mogen leveren aan haar droom!

€ 169.765,-

Besteed 
bedrag:

Naomi Bowa en Miriam Chauluka hebben 
hun Bachelor’s Degree gehaald.
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18.276 Outreach Consulten 

Bouw nieuw centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg
In Mzuzu in het noorden van Malawi, runnen we een 
uitgebreid centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Met 
daarbij een diversiteit aan projecten, zoals bijvoorbeeld de 
Elvira school voor jonge kinderen met een beperking, het 
straatkinderenproject Umoza en het Outreach Programma 
waarin mensen met een psychische aandoening thuis 
worden bezocht.  En in de hoofdstad Lilongwe hebben we 
een vleugel van het Likuni ziekenhuis in bruikleen om mensen 
in geestelijke nood te helpen. Dat is echter niet genoeg om 
de enorme toeloop van patiënten op te kunnen vangen. In 
de komende jaren gaan we dan ook in Lilongwe een nieuw 
centrum bouwen met hetzelfde hoge kwaliteitsniveau dat 
we hanteren in ons centrum in Mzuzu. 

Bekijk hier de aangrijpende documentaire ‘Vimbuza’ 
die we maakten over geestelijke gezondheidszorg in 
Malawi.

Sella is 39 jaar oud, getrouwd en heeft vier kinderen. Haar 
diagnose is schizofrenie. In 2012 kreeg ze waanbeelden 
en hoorde ze stemmen. In haar omgeving werd het gedrag 
van Sella niet begrepen en mensen keerden zich van haar 
af: “Mensen begrepen het niet. Mijn gezin en ik werden 
gediscrimineerd.” Sella heeft haar dorp moeten verlaten 
omdat dorpsbewoners dachten dat ze behekst was. Ze 
heeft met haar gezin nu een hutje van klei gebouwd op het 
land van haar grootouders. Ze is onder behandeling in ons 
centrum in Mzuzu.

Senegal

Bouw watersysteem
Nadat we in 2013 zonnepanelen op onze psychiatrische 
kliniek in Fatick hebben geplaatst, hebben we ook een 
duurzame oplossing voor het waterprobleem gevonden. 
Het aanleggen van een waterput was te kostbaar, maar we 
hebben nu een systeem aangelegd, waarbij we regenwater 
opvangen in ondergrondse tanks waarna het water wordt 
gezuiverd, gefilterd en gebruikt in de kliniek. Slechts een 
derde van de 150.000 liter water die we naar schatting per 
jaar zullen opvangen en zuiveren, hebben we nodig voor 
onze instelling. De rest wordt verkocht, zodat ons ziekenhuis 
extra inkomsten heeft. 

€ 46.663,-

Besteed 
bedrag:
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587 patiënten bereikt met het 
Outreach Programma

”Ik kijk niet alleen terug met veel genoegen, maar heb er 
ook vertrouwen in dat het Rain Cap project in Fatick ( Dalal 
Xel) langdurig goed en voldoende  betaalbaar drinkwater 
kan produceren. Het was plezierig om de werkzaamheden 
samen  met de lokale bevolking te voltooien waardoor tevens 
de kwaliteit van dit project is geborgd. Geweldig om te zien 
hoe direct na het in bedrijf stellen, de eerste ‘klanten’ in 
de rij stonden om hun plastic fles te vullen met gezuiverd 
drinkwater vanuit het dagreservoir.”

Theo van der Kuijl, AAWS coördinator waterproject 

Outreach project
Onze Outreach activiteiten blijken zeer succesvol. Vanuit onze 
ziekenhuizen en klinieken gaan we op bezoek bij de mensen 
die niet in staat zijn om naar ons ziekenhuis toe te komen. In 
Senegal verleenden we psycho-sociale hulp aan mensen in 
verafgelegen gebieden. De Nederlandse ambassade in Dakar 
was zo enthousiast over onze plannen dat ze dit project 
hebben gesteund met bijna € 20.000,-.

De Senegalese Angelique had last van depressies en werd 
opgenomen in onze kliniek in Fatick: “Sinds ik hier de 
behandeling volg en de medicijnen neem, gaat het gelukkig 
weer goed met me.”
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Sierra Leone

Outreach Programma
Onze outreach teams hebben gezinnen bezocht die in 
quarantaine moesten omdat bij één van de gezinsleden ebola 
was geconstateerd. Ze voorzagen in de eerste levensbehoeften 
van deze gezinnen zoals voedsel en water en hielden hun 
gezondheid in de gaten. Daarnaast hebben onze teams 
voorlichting gegeven over ebola-preventie aan politieagenten, 
leiders van Kerken, motorrijders en chauffeurs, marktvrouwen  
en traditionele genezers. Deze groepen staan midden in 
de samenleving en zij kunnen dienen als doorgeefluik van 
informatie over het virus naar andere groepen.

Nursing School                                                                   
De Nursing School in Lunsar is een drie jaar durende opleiding 
met een afsluitende stage. In totaal zijn er inmiddels 281 
studenten afgestudeerd. Afgelopen jaar is de opleiding door 
de ebola-epidemie stil komen te liggen. Zodra het mogelijk is, 
opent de Nursing School weer haar deuren.   

Zambia

Nieuw Child Development Center 
Met steun van onder andere onze donateurs is de laatste hand 
gelegd aan een nieuw Child Development Center in Zambia 
voor kinderen met een beperking. Deze krijgen in Zambia 
nauwelijks begeleiding. Vaak worden ze buitengesloten uit 
de gemeenschap. In het nieuwe centrum  dat we begin 2014 
openden, kregen 1201 kinderen fysiotherapie, orthopedische 
hulp en kunnen er naar school. Ook de ouders krijgen er de 
juiste begeleiding. Het nieuwe Child Development Center is 
feestelijk geopend.

1201 kinderen in het Child 
Development Center

€ 47.894,-

Besteed 
bedrag:

€ 8.134,-

Besteed 
bedrag:
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Inkomsten                                                                                  
HospitaalBroeders is van oudsher een echte donateurs-
organisatie. Vanaf 1994 zijn de giften van particulieren, van 
individuele donateurs, onze belangrijkste inkomstenbron. Veel 
donateurs geven structureel: 71% van onze inkomsten komt 
van deze machtigers. Daar spreekt een groot vertrouwen uit.

In 2014 groeiden de totale inkomsten met 4% van € 832.203 
naar € 867.079. De inkomsten van particuliere gevers bleven 
ongeveer gelijk maar de inkomsten van vermogensfondsen 
verdubbelden. Vermogensfondsen steunden specifieke pro-
jecten: we ontvingen steun van o.a. Haella Stichting, Marthe van 
Rijswijck Foundation en MIVA. Bijzonder was ook de steun van 
de Nederlandse ambassade in Senegal. Daarentegen vielen de 
inkomsten uit evenementen tegen. Grote bedrijven weten ons 
ook steeds beter te vinden: zo steunden medewerkers van Akzo 
Nobel en enkele kleine bedrijven ons met een kerstbijdrage. 
Sponsorbijdragen ontvingen we van Drive Yourself, Mailtraffic, 
Sandd, Bisnode, De Online Drogist en het Atrium Medisch 
Centrum in Kerkrade dat maar liefst 800 stuks dienskleding 
beschikbaar stelde voor onze Afrikaanse ziekenhuizen.

Onze middelen03

Macleana  is een 9-jarig gehandicapt meisje uit Monze, in 
het zuiden van Zambia. Zij heeft hersenverlamming en is 
erg afhankelijk van anderen. Zij is één van de kinderen die 
nu - sinds het nieuwe centrum haar deuren heeft geopend 
- frequenter behandeld kan worden. Haar moeder vindt 
het prettig dat ze nu positieve feedback van Macleana 
krijgt: ‘We zijn heel blij dat ze nu vaker kan komen. Ze 
boekt heel veel vooruitgang. Zo is ze nu in staat om zichzelf 
te beschermen als ze omrolt. En reageert ze op muziek; ze 
lacht als er muziek wordt gespeeld! Ook glimlacht ze bij een 
omhelzing.’ Allemaal vooruitgang die we sinds het nieuwe 
centrum waarnemen. En daarnaast kan moeder nu werken 
in de wetenschap dat Macleana in goede handen is.

De moeder van Macleana is blij met het nieuwe 
centrum.
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Uitgaven                                                                                   
In totaal besteedden we € 579.986,- oftewel 67% van onze 
totale inkomsten aan onze doelstellingen. Dat is een stijging 
van 21% ten opzichte van 2013. Aan fondsenwerving gaven 
we 25% uit. Op pagina 21 van de jaarrekening staat dit 
uitgewerkt.  Wij hebben de overtuiging dat goede gezondheid 
alleen aanwezig kan zijn in gezonde gemeenschappen. 
Daarom vinden wij preventie ook belangrijk. Dat betekent dat 
we niet alleen investeren in (geestelijke) gezondheidszorg, 
maar ook in zaken die elke gezonde samenleving nodig heeft 
en vooruit stuwt zoals scholing en schoon drinkwater.  73% 
van de uitgaven waren voor zorg; 14% voor onderwijs en 
13% voor watergerelateerde projecten.

Zorg Onderwijs Water Voedsel

73% 14% 13% 0%

Doelbesteding per segment

Ebola                                       
2014 stond voor HospitaalBroeders in het teken van ebola. 
De fondsenwerving voor ebola-bestrijding hebben we in 
samenwerking met onze Ierse collega’s opgepakt en samen 
hebben we € 263.121,- hiervoor ontvangen. Dit is besteed 
in Liberia en Sierra Leone. Onder ander aan beschermende 
kleding, een holding center en voedselpakketten voor gezinnen 
die in quarantaine moesten. 

Ghana Liberia Zambia Senegal

2% 6% 2%

Doelbesteding per land
Sierra Leone

28%

Malawi

49%13%
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Eerlijk?                                                                                  
De ebola ramp heeft ons overvallen. We waren niet goed 
voorbereid. We hebben hier veel van geleerd. In 2015 starten 
we een project waarin we onze ziekenhuizen die tot op heden 
niet getroffen zijn, voorbereiden op een dergelijke crisis. We 
leren het personeel om te gaan met dit soort rampen zodat ze 
altijd klaar zullen zijn, mocht het virus in een van onze andere 
ziekenhuizen uitbreken. 
 
Daarnaast moeten we eerlijk toegeven dat het 
projectmanagement van het waterproject in Senegal niet 
voldoende was. Het project is nu succesvol afgerond en het 
resultaat is buitengewoon. Maar de weg om tot dit resultaat 
te komen verliep moeizaam. We hebben het project met 
alle betrokkenen geëvalueerd en de belangrijkste conclusie 
die we hebben getrokken is dat de communicatie tussen de 
verschillende partijen vanaf de beginfase van het project beter 
had gemoeten. 

Doen we het goed?04

Sterk Zwak

Kans Bedreiging

Lange traditie
Flexibel
Specialist in zorg

Onbekend
Ouderwets imago

Menselijke projecten
Aandacht voor Afrika

Economische crisis
Afbrokkelende donateurstrouw

We hebben een lange traditie en veel ervaring in Afrika. 
Onze projecten worden gerund door eigen broeders; we 
hebben dus direct invloed en controle. We zijn een flexibele 
en slagvaardige organisatie met concrete en effectieve 
projecten. Maar we hebben ook zwakke plekken. Door onze 
lage naamsbekendheid bereiken we maar een fractie van 
onze potentiële donateurs. De naam HospitaalBroeders 
vinden veel mensen bovendien ouderwets. Kansen liggen er 
volop. We kunnen onze ‘menselijke’ projecten moeiteloos 
persoonlijk maken. Het continent Afrika staat bovendien 
behoorlijk in de aandacht. Donateurs zien de potentie van 
het continent, niet alleen de armoede. HospitaalBroeders 
heeft -net als andere goede doelen- wel te maken met een 
afbrokkelende donateurstrouw. De loyale donateur die een 
leven lang lid blijft, verdwijnt langzaam. Omdat we eerder 
een keuze hebben gemaakt voor straatwerving, komen er 
steeds meer jonge mensen in ons donateursbestand. Dit is 
een positieve ontwikkeling.  

Sterktes, zwaktes, kansen, 
bedreigingen  

Keurmerk en beloningen                                                                                
Onze organisatie is er trots op sinds 2010 het Keurmerk 
Goede Doelen te dragen. Dit geeft onze donateurs nog meer 
zekerheid dat we efficiënt en transparant werken. We werken 
in Nederland met slechts vier  personeelsleden (2,6 fte.), die 
een marktconform salaris krijgen.

Klachten                                                                      
Onderdeel van onze werkwijze is een klachtenregeling. In 2014 
hebben we zes klachten ontvangen en afgehandeld. Een aantal 
van deze klachten had betrekking op een dubbele incasso in 
de maand april. Dit had te maken met de overgang naar het 
Europese betalingssysteem SEPA. Onze databaseleverancier 
was niet op tijd klaar voor de overstap waardoor we bij 
donateurs twee keer incasseerden binnen tien dagen. Uiteraard 
hebben wij dit recht getrokken: de betroffen donateurs zijn een 
maand later niet geïncasseerd en hebben een welgemeende 
excuusbrief ontvangen. 

Jolly heeft het erg naar zijn zin op onze school 
voor kinderen met een beperking (Malawi)

12



Gedragscodes 
HospitaalBroeders is lid van het Instituut Fondsenwerving. 
We houden ons aan deze gedragscode ten aanzien van 
fondsenwerving. In deze gedragscode staan belangrijke 
principes en normen met betrekking tot de ethiek van het 
fondsenwerven. Daarnaast is manager David Heyer lid 
van de Ledenraad van het Instituut Fondsenwerving en 
vertegenwoordigt hij de sector Internationale Hulp. 

Ook vinden wij het uiterst belangrijk om de rechten van 
onze patiënten te respecteren en beschermen. Dit maken 
we duidelijk bij werving en selectie van medewerkers. Onze 
leidinggevenden in onze ziekenhuizen houden de respectvolle 
behandeling van patiënten goed in de gaten. Bijzondere 
aandacht hebben wij voor bescherming van de rechten van 
het kind. Alle ziekenhuizen en klinieken in Afrika die geld van 
ons ontvangen zijn dan ook verplicht om een Child Abuse 
Policy op te stellen en zich daaraan te houden.

Financiële controle                                                   
We hechten aan een goede controle op onze inkomsten en 
uitgaven. Wij dragen het Keurmerk Goede Doelen. Onze 
organisatie houdt zich strikt aan de gedragscode voor goede 
doelen. Arep Accountants uit Nieuwegein controleerde in 2014 
voor het zesde achtereenvolgende jaar de jaarrekening van 
HospitaalBroeders Nederland. De Belastingdienst heeft ons 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Evalueren en verbeteren                                                  
Om onze doelstellingen te halen, monitoren we regelmatig 
waar we staan ten opzichte van onze doelstellingen. We 
meten het effect van onze activiteiten, hier en in Afrika. Waar 
nodig passen we onze activiteiten aan om (opnieuw) optimaal 
effectief te zijn. Bij onze nieuwe activiteiten en programma’s 
leren we van lessen uit eerdere activiteiten of programma’s. Op 
deze manier kunnen we het functioneren van onze organisatie 
voortdurend verbeteren.

Marathon
Voor het vijfde jaar deed er een HospitaalBroeders-team 
mee aan de Marathon van Amsterdam. Een geweldige 
prestatie van onze deelnemers. Niet alleen op sportief vlak, 
maar ook op het vlak van communicatie en fondsenwerving. 
Met het geld dat hiermee is opgehaald kunnen studenten 
Verpleegkunde in Sierra Leone hun studie aan onze Nursing 
School volgen. 

Betrokken achterban05

Communicatie met het Nederlandse 
publiek 
In onze communicatie hebben we ons niet alleen op 
onze bestaande achterban gericht, maar ook op nieuwe 
geïnteresseerden. Dit is belangrijk omdat de naamsbekendheid 
van HospitaalBroeders laag is. We hebben dit met name 
via online middelen gedaan. Daarnaast hebben we ter 
draagvlakvergroting over het onderwerp ‘mental health 
in Afrika’ een documentaire gemaakt met een première-
evenement.  En zijn we in de media geweest: Radio 1, Parool, 
Volkskrant en de Limburger. Vooral op het gebied van de Ebola-
ramp. Voor 2015 hebben we onder andere een PR campagne 
in de planning staan.  

Luister het interview met David Heyer op 
Radio 1

In 2014 liepen 23 lopers 8 of 21 kilometer voor 
HospitaalBroeders.  
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Particuliere acties
Gelukkig zijn er veel mensen die zich op de een of andere 
manier willen inzetten voor onze organisatie. Dat kan zijn 
om onze organisatie bekendheid te geven of om geld op te 
halen. Zo heeft bijvoorbeeld een echtpaar met hun 50-jarig 
huwelijksfeest geld gevraagd voor onze Brothers & Sisters 
campagne. Of zijn we zichtbaar geweest tijdens het lichtjesfeest 
in Aalst. 

Nieuw leven voor dienstkleding 
We hebben ook partners die ons steunen. In november is 
er vanuit Atrium Medisch Centrum in Kerkrade een grote 
bus volgestouwd met 800 stuks dienstkleding naar Afrika 
vertrokken. Transportkosten naar Afrika zijn normaal 
gesproken erg hoog. Maar dankzij de genereuze hulp van een 
aantal sponsors is het gelukt dit transport geheel kosteloos te 
maken. Manager David Heyer reed de gesponsorde  bus naar 
Madrid, waar het kosteloos mee kon in een container.

Kaarten van donateurs
Nadat de ebola-epidemie in onze ziekenhuizen achttien 
slachtoffers had gemaakt,  ontvingen we enorm veel morele 
steun van onze donateurs in de vorm van kaartjes en 
telefoontjes. Hartverwarmend! Dat bracht ons op een idee. In 
december hebben we onze donateurs de mogelijkheid gegeven 
een nieuwjaarswens te schrijven naar de medewerkers in ons 
ziekenhuis in Sierra Leone. Daar is massaal gehoor aangegeven. 
500 kaarten hebben we gekregen, die we allemaal hebben 
doorgestuurd aan onze medewerkers in Sierra Leone. Het 
steekt ze een hart onder de riem.

David Heyer (l) van HospitaalBroeders enkele 
minuten voor dat hij de 800 uniformen zelf 
naar Madrid bracht, vanwaar het kosteloos op 
transport kon naar Afrika. 

Het voltallige personeel van het ziekenhuis 
in Lunsar was blij met het medeleven van 
Nederlandse donateurs. 
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Voortbouwen op stabiliteit
Onze aanpak blijkt al vijf eeuwen succesvol: we werken 
praktisch, duurzaam en efficiënt. In Nederland zijn we 
een kleine organisatie, maar we betekenen veel voor 
gemeenschappen in Afrika. Ook het komende jaar geven 
we daarom opnieuw concrete hulp, onderwijs en zorg 
aan de allerarmsten in Afrika. In tijden van politieke en 
economische onrust bieden wij zorg en stabiliteit in en rond 
onze ziekenhuizen, scholen en landbouwprojecten. Het 
donateursgeld in 2015 willen we dan ook gebruiken om onze 
ziekenhuizen en faciliteiten goed te onderhouden, zodat we 
goede zorg kunnen blijven garanderen. Daarnaast willen we 
meer bekendheid geven aan het succes van onze aanpak van 
armoede, ziekte en honger in Afrika. Op die manier kunnen 
we continuïteit bieden in zorg, educatie en voedsel aan hen 
die dat het allermeeste nodig hebben.

Waar willen we heen?06

Verantwoord vooruit
Hoewel we gedreven zijn, gaan we zeker bij nieuwe projecten 
doordacht te werk. We bouwen alleen voort op projecten die 
bewezen succesvol zijn. Ook in 2015 starten we alleen iets nieuws 
als we hebben kunnen vaststellen dat meer groepen mensen 
gaan profiteren van ons project. Daarom gaan we verder met het 
meten, transparant maken en controleren van onze activiteiten. 
Bovenal willen we dat ook onze toekomstige projecten blijvend 
bijdragen aan duurzame groei en ontwikkeling in Afrika. 

Vanwege de grote ambities van onze broeders in 
Kameroen staan zij hoog op ons prioriteitenlijstje 
in 2015. Ze hebben plannen om een Outreach 
project op te starten gemodelleerd naar onze 
programma’s in Sierra Leone, Malawi en Senegal. 
Vanuit het ziekenhuis in Batibo wordt de bevolking 
in verafgelegen dorpen bereikt en wordt zorg voor 
iedereen toegankelijk.

Het genereren van inkomen vinden we ook 
belangrijk: de ondersteuning door ons van een 
project dat op korte termijn zelf inkomen genereert 
voor het ziekenhuis is een win-win situatie. In 
dit geval willen de broeders goedkoop en goed 
drinkwater gaan verkopen vanuit het ziekenhuis: 
daar is grote vraag naar in Douala (Kameroen).

Op het gebied van kwaliteitsverbeteringen aan 
onze ziekenhuizen staan er projecten op stapel 
voor Kenia, Sierra Leone en Ghana. Denk aan 
nieuwe verbrandingsovens, microbiologische 
apparatuur voor onderzoek, verbouwingen aan 
operatiekamers. Verbeteringen die het peil van 
onze zorg nog verder opstuwt. 

Hopelijk is de Ebola-epidemie uitgeraasd in Sierra 
Leone en kunnen we overgaan tot de orde van de 
dag: voor 2014 was al gepland dat we een mobiele 
kliniek in het leven zouden roepen die in het verre 
achterland van Marampa jonge moeders en baby’s 
gaat helpen. Vanwege de uitbraak van Ebola ging 
dit niet door. Het tegengaan van kindersterfte staat 
voorop: één op de zes kinderen sterft hier voor het 
vijfde levensjaar. 

Óf Ebola wel of niet is bedwongen: we gaan 
uitgebreide voorlichtingscampagnes opstarten 
voor al onze ziekenhuizen, ook die ziekenhuizen die 
nu nog nooit te maken hebben gehad met ebola 
zoals in Malawi, Kameroen  en Kenia. 

Plannen 2015 
Onze plannen zijn ambitieus. Maar dat mag 
van ons verwacht worden: al decennialang 
leveren we kwaliteitszorg in elf Afrikaanse 
landen. Naast de lopende projecten, zullen we 
ook een aantal nieuwe projecten opstarten: 

Ambities, ambities! Die we gaan proberen waar te maken.
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Onze Aanpak07

Afrika

Zambia

Kenia

Malawi

Mozambique

Senegal

Sierra Leone

Liberia

Ghana

Kameroen

Hier werken we

Aanpak
Onze organisatie is praktisch en kleinschalig. We bouwen 
en runnen ziekenhuizen en scholen. We leiden artsen en 
verpleegkundigen op. Dorpsbewoners leren we om voedsel 
te verbouwen. Met microkredieten en  apparatuur kunnen 
dorpsfamilies zelfs een klein agrarisch bedrijf runnen. Ons 
werk doen we zakelijk, flexibel en efficiënt. We werken met 
gemotiveerde mensen in Nederland en even gemotiveerde 
Broeders in Afrika. We committeren ons net zolang tot de 
gemeenschap zelfredzaam is. We gaan uit van de kracht en 
wensen van de mensen zelf.

Visie                                                                          
HospitaalBroeders helpt kansarme mensen in Afrika om in 
hun levensonderhoud te voorzien. Het is ons doel ervoor 
te zorgen dat mensen de hoogste kwaliteit zorg, scholing of 
hulp krijgen - in overeenstemming met hun behoeften. De 
leden van onze Orde streven waarden na die passen bij het 
leven van Johannes de Deo: dienstbaarheid, vertrouwen, 
zorg, waardigheid en compassie. Daarbij helpen we iedereen, 
ongeacht iemands ras, sekse of godsdienst.

Togo

Benin
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Medewerkers                                           
De Nederlandse tak van HospitaalBroeders is een kleine en 
slagvaardige organisatie. In 2014 stonden er vier mensen op de 
loonlijst, in totaal 2,6 fte. Onze mensen hebben veel ervaring op 
het gebied van organisatie, communicatie en fondsenwerving. 
Al onze medewerkers voelen een nauwe betrokkenheid bij hun 
werk  in  Afrika, vanuit hun afkomst en/of loopbaan.

Wie was Johannes de Deo?             
Johannes de Deo (1495-1550) werd als João Cidade geboren 
in Portugal. Hij reisde als herder, soldaat en boekverkoper 
door Spanje en Noord-Afrika. Rond zijn veertigste jaar kreeg 
hij een zenuwinzinking. Hij werd echter opgesloten omdat 
men niet wist wat met hem aan te vangen. Vanwege het 
gebrek aan goede hulp besloot hij zelf iets te gaan doen 
aan het probleem. Na een succesvolle behandeling besloot 
hij om verpleegkundige en medische vaardigheden aan 
te leren. Tegelijkertijd verdiepte hij zijn spiritualiteit. In 
Granada, Zuid-Spanje, opende Johannes een opvanghuis 
voor zieken en armen. In 1540 stichtte hij een Orde, die later 
HospitaalBroeders werd. Tot op de dag van vandaag groeit 
het aantal ziekenhuizen van de Orde van Johannes de Deo en 
wordt hier gewerkt in de geest van deze illustere grondlegger.

Internationaal netwerk                                     
We zijn onderdeel van een internationale Katholieke 
organisatie: St. John of God Hospitaller Order. Onze Broeders 
werken wereldwijd. We runnen 356 ziekenhuizen in 54 
landen. De Nederlandse manager geeft leiding aan het team 
in Amsterdam. Het management in Nederland brengt verslag 
uit aan een Ierse directeur (HospitaalBroeders is groot in 
Ierland). De directeur legt verantwoording af aan een Iers-
Brits-Nederlands bestuur. De Ierse directeur wordt overigens 
volledig uit Ierse middelen betaald en niet uit Nederlandse.

Bestuur                                                    
Het bestuur van HospitaalBroeders bestond in 2014 uit 
zeven personen waarvan één Nederlander, Martijn Tamboer. 
Daarnaast zijn er vijf Broeders die voor de internationale 
Orde van St. John of God werken (vooral in Ierland), lid van 
het bestuur. Dit zijn Michael Kearns (voorzitter), Gregory 
McCrory (penningmeester), Michael Neild, John Lennon en 
William Brennan-Whitmore. Het zesde Ierse bestuurslid is 
John Pepper, hij is geen broeder. Het bestuur is vier keer bij 
elkaar gekomen. 
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