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Gegevens Publicatieplicht ANBI-Status 

Naam van de instelling:     Stichting Volksgezondheid Nederland-Kenia 

Andere naam waaronder de stichting bekend is:  Dutch-Kenyan Health Foundation 

RSIN nummer:       858848041 

Contact gegevens:      Lage Gouwe 140  

       2801LL Gouda 

Doelstelling (zoals in de statuten(zie bijlage 1)):    “De Stichting heeft ten doel: 

Verbeteren van de Volksgezondheid in Kenia met speciale aandacht voor semi-nomadische bevolking 

in de provincies West-Pokot, Elgeyo-Marakwet en Baringo. De aandacht zal vooral uitgaan naar de 

karakteristieke gezondheidsproblemen, als gevolg van lokale gebuiken (zoals meisjes besnijdenis), 

leefwijzen en omgeving met de focus op de bestrijding van infectieziekten. De Stichting ondersteunt 

het Memorandum of Understanding tussen het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, en Moi 

University Eldoret, Kenya, dat gericht is op onderwijs (education), onderzoek (research), en 

bevordering van de volksgezondheid (public health practise).” 

Beleidsplan:       Zie bijlage 2 

Bestuurssamenstelling + namen bestuurders:   Paul Mertens – Voorzitter 

       Arjan Hoeflake –  Penningmeester 

       Jasmijn Tam – Secretaris intern 

       Thomas Reitsma – Secretaris Extern 

Beloningsbeleid (zoals in de statuten):     “De leden van het bestuur genieten geen 

beloning voor hun werkzaamheden  -- Zij hebben wel recht op vergoeding van de door het in 

uitoefening van hun functie gemaakte kosten” 

De stichting heeft verder geen personeel dat een beloning ontvangt.  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:   In 2017 is een missie bestaande uit Dr. Paul 

Mertens (voorzitter), Jasmijn Tam (secretaris intern), Thomas Reitsma (secretaris extern) en Ellen 

Stoberingh (raad van advies) naar de Keniaanse provincies West-Pokot, Elgeyo-Marakwet en Baringo 

afgereisd om te onderzoeken hoe ze de minister van Volksgezondheid kunnen ondersteunen in zijn 

werkzaamheden.  

Dit heeft geleid tot een plan van aanpak en de oprichting van de DKHF op 29 mei 2018.  

Sindsdien is het bestuur 5 keer samen gekomen om de voortgang te bespreken in een vergadering.  

Een van de eerste acties van het bestuur was het aanstellen van een Keniaanse tegenbestuur. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen. Bovendien geven zij adviezen aan DKHF omdat 
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zij kennis hebben over de lokale manier van werken. De Pokot Dutch Health Organisation (PDHO) is 

op 20 juni 2018 opgericht.   

In samenspraak met de PDHO is onderzocht hoe de eerste twee projecten op korte termijn kunnen 

starten.  

Financiële verantwoording:      

    1. Balans 

Balans  DKHF 29-8-2018 
 

    Activa   Passiva    

Cash  € 25.000,00 Eigen vermogen  
 € 
25.000,00  

 
  

          

Totaal € 25.000,00 
 

 € 
25.000,00  

    2. Staat van baten en lasten 

Staat van Baten en Lasten DKHF 

   Periode 31-5-2018 t/m 29-8-2018 

    Baten    
 Giften     € 25.000,00  

      

Lasten   
 Totale lasten  €                 -    

      

Resultaat     € 25.000,00  
 

3. Toelichting 

In juli heeft DKHF een gift ontvangen van mevrouw Ellen Stoberingh. Tot op heden zijn er verder 

geen verdere transacties geweest die invloed hebben op de balans en staat van baten en lasten.  
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Bijlage 1. Statuten 
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Bijlage 2. Beleidsplan 

 

Stichting Volksgezondheid Kenia (Dutch-Kenyan Health Foundation) 

Beleidsplan 2018-2019 

 

1. Zakelijke gegevens:  

Adres:     Lage Gouwe 140 

    2801 LL Gouda 

Telefoon nummer:   0642670970 

Email adres:    dkhf.info@gmail.com 

RSIN:     858848041 

Rekening nummer:  NL11 RABO 0331 0633 79 t.n.v. Stichting Volksgezondheid Nederland-

Kenia 

2. Bestuurssamenstelling: 

 

Paul Mertens – Voorzitter 

Arjan Hoeflake –  Penningmeester 

Jasmijn Tam – Secretaris intern 

Thomas Reitsma – Secretaris Extern 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door het in uitoefening van hun functie gemaakte kosten 

 

3. Beleidsplan 

Recent heeft de Stichting Medische Hulp Kenia (SMHK) zichzelf opgeheven. Na meer dan 35 jaar zich 

te hebben ingezet voor de Keniaanse provincie West-Pokot besloot het bestuur er mee te willen 

stoppen. Verschillende opgebouwde faciliteiten, zoals de tuberculose dorpen, gingen dicht na de 

opheffing. De regio West-Pokot en omringende provincies hebben onze hulp hard nodig wat betreft 

de verbetering van de Volksgezondheid. De minister van Volksgezondheid heeft Paul Mertens 

gevraagd om betrokken te blijven bij West-Pokot. Daarom heeft hij een nieuw bestuur bij elkaar 

gezocht en is de nieuwe Stichting Volksgezondheid Nederland-Kenia opgericht.  De Dutch-Kenyan 

Health Foundation heeft zich ten doel gesteld de Volksgezondheid in Kenya te verbeteren. De focus 

ligt op de seminomadische bevolking in de gebieden West-Pokot, Elgeyo-Marakwet en Baringo. De 

mailto:dkhf.info@gmail.com
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aandacht zal vooral uitgaan naar de karakteristieke gezondheidsproblemen, als gevolg van lokale 

gebuiken (zoals meisjes besnijdenis), leefwijzen en omgeving met de focus op de bestrijding van 

infectieziekten.  

Daarnaast, als tweede doel, ondersteunt de stichting het Memorandum of Understanding tussen het 

Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, en Moi University Eldoret, Kenya, dat gericht is op onderwijs 

(education), onderzoek (research), en bevordering van de volksgezondheid (public health practise). 

Om deze doelen te bereiken stelt DKHF middelen beschikbaar aan de Keniaanse tegenhanger van 

DKHF, de Pokot Dutch Health Organisation (PDHO),. Deze zorgt voor de uitvoering van onze 

projecten. Op dit moment zijn de projecten tuberculose dorpen (manyatta’s) en tuberculose 

voorlichting. Kenia is een van de 22 laatste “high burden” tuberculose landen. De prevalentie stijgt 

de laatste jaren weer en meerdere gevallen van Multi Drug Resistente bacteriën zijn geconstateerd. 

Om deze redenen heeft DKHF besloten voorlopig te focussen op de infectieziekte tuberculose.  

De twee tuberculose dorpen zijn al gebouwd door de Stichting Medische Hulp Kenia. Na de opheffing 

van deze stichting werden er geen tuberculose patiënten meer geholpen in deze dorpen. DKHF zal 

ervoor zorgen dat de dorpen ook open gaan en dus weer patiënten op zullen nemen. Hier is voor 

nodig dat de huisjes weer leefbaar gemaakt worden, laboratoria opnieuw worden ingericht, er 

eiwitrijk voedsel beschikbaar komt en medisch personeel weet wat het moet doen. 

Ten tweede is tuberculose voorlichting essentieel is de bestrijding van de ziekte. Goede voorlichting 

verhoogt de kennis over tuberculose. Dit zorgt ervoor dat patiënten sneller een dokter zoeken 

waardoor de kans verlaagt dat ze besmettelijk zijn voor anderen. Bovendien verhoogt tuberculose 

kennis de kans dat patiënten hun twee maanden durende kuur ook afmaken. Als patiënten hun kuur 

niet afmaken kunnen de bacteriën resistent. In samenspraak met PDHO en Ellen Stoberingh van de 

GGD Rotterdam,  zal DKHF een voorlichtingprogramma in de lokale taal opstellen. Denk aan flyers, 

posters en filmpjes die gedraaid kunnen worden in de manyatta’s, dispensaries en ziekenhuizen en in 

de communities.  

Om  deze projecten te bewerkstelligen heeft de stichting uiteraard geld nodig. De eerste gift van 

25.000 euro is ontvangen van menvrouw Stobberingh. Dit geld is bedoeld om de eerste twee 

projecten van de grond te krijgen. Verder zijn er al verschillende toezeggingen gedaan. Zo wil een 

aannemer uit Gouda de bouw van de manyatta’s sponsoren, bijvoorbeeld, en heeft notaris Wagener 

uit Gouda, tevens voorzitter van een fonds, verteld dat hij ons financieel wil en kan ondersteunen. 

Onze voorzitter dr. Paul Mertens was ook bestuurslid van Stichting Medische Hulp Kenia. Deze 

stichting heeft miljoenen euro’s verworven voor de hulp aan Kenia. Dr. Mertens is dus welbekend in 

deze wereld en heeft een groot netwerk. Zo zal contact op worden genomen met verschillende 

fondsen. Ook zullen regelmatig presentaties gegeven worden bij rotaries zoals de Lions.  

Het vermogen van DKHF  zal beheerd worden door penningmeester Arjan Hoeflake. Echter is hij niet 

in zijn eentje bevoegd om geld uit te geven vanaf de rekening. De Rabobank rekening is zo afgesloten 

dat ten alle tijden toestemming moet worden gegeven van zowel voorzitter Paul Mertens als 

penningmeester Arjan Hoeflake. Op deze manier kan een bestuurslid nooit beschikken over het 

vermogen van de instelling en dus geen doorslaggevende zeggenheid hebben over het vermogen van 

DKHF. Bovendien bestaat het bestuur uit 4 onafhankelijke personen. Als er een vacature is, zal deze 

ook binnen 3 maanden vervuld moeten zijn, zie statuten.  
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DKHF zal ondersteund worden door haar raad van advies. Deze raad moet gaan bestaan uit een 

groep van experts op het gebied van tuberculose, tuberculose diagnostiek en zaken doen in Afrika. 

Op deze manier kan er kennis ingewonnen worden om de plannen van DKHF te verbeteren. Ellen 

Stoberingh, expert op het gebied van infectieziekten en werkzaam op voor de GGD zal deze raad 

gaan leiden. Zij is ook verantwoordelijk dat de beschikbare posities gevuld worden.  

Begroting 

    Begroting  DKHF    Q4 2018 + 2019  2020 2021 

    Omschrijving  Bedrag (€)   Bedrag (€)   Bedrag (€)  

 Inkomsten        

Fondsen 10.000 65.000 110.000 

Giften 40.000 20.000 30.000 

Donaties 2.000 5.000 10.000 

  
   Uitgaven 
   

Stationary, bankkosten, lokale reiskosten, etc. 
                    
625,00  

                    
510,00  

                    
520,20  

Reiskosten bezoek Kenya 
                
3.600,00  

                
3.672,00  

                
3.745,44  

        

Kosten in Kenya Q4 2018 + 2019       

        

Salaris vaste werknemer 
                
5.250,00  

                
4.620,00  

                
5.082,00  

Motorfiets 
                
1.300,00      

Vaste kosten voor transport, airtime, stationary etc. 
                
5.000,00  

                
4.400,00  

                
4.840,00  

Voeding Sigor en Kacheliba TB Manyatta 
              
18.750,00  

              
16.500,00  

              
26.275,00  

Awareness programma 
                
1.000,00  

                
1.100,00  

                
1.210,00  

Renovatie bestaande Sigor TB Manyatta 
                
8.500,00      

Renovatie bestaande Kacheliba TB Manyatta 
                
1.700,00      

Uitbreiding Sigor TB Manyatta   
              
35.000,00    

Uitbreiding Kacheliba TB Manyatta     
              
35.000,00  

Inrichting laboratorium Sigor TB Manyatta   
              
12.000,00    

Inrichting laboratorium Kacheliba TB Manyatta     
              
12.000,00  

Opbouw manyatta in nieuwe area     
              
50.000,00  
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Totaal 
              
45.725,00  

              
77.802,00  

            
138.672,64  

 

 

 

 

 


