BENT U ONZE PARTNER OM
HZG PROJECTEN TE ADOPTEREN?

DE COMPLEMENTAIRE WIJZE VAN HULPVERLENING
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1.

Achtergrond en doelstellingen

Homeopaten zonder Grenzen (HZG) is een internationale federatie met 18 afdelingen in
landen uit Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De federatie werd in 1984 in Frankrijk
opgericht. Het doel van de internationale organisatie is ingegeven door het ideaal van de
World Health Organisation (WHO): "toegang tot gezondheidszorg voor iedereen".
De stichting Homeopaten Zonder Grenzen, als onderdeel van de internationale federatie,
bestaat uit samenwerkende en praktiserende homeopaten, artsen en therapeuten in
Nederland. In december 1991 is de stichting Homeopaten Zonder Grenzen Nederland
opgericht. Deze is inmiddels opgeheven en alle activiteiten zijn overgegaan in de nieuwe
stichting Homeopaten Zonder Grenzen, opgericht op 22 november 2006. Met deze
nieuwe stichting sluit HZG naadloos aan op de statuten van de internationale federatie.
Missie
HZG speelt in op hulpvragen van autoriteiten in (ontwikkelings)landen en biedt
homeopathische zorg ter aanvulling en versterking van de lokale gezondheidszorg
In samenwerking met lokale zorgverleners en overheden geeft HZG ook hulp aan
de bevolking van (ontwikkelings)landen en gebieden die zijn getroffen door
natuur- of oorlogsrampen
HZG leidt lokale artsen en paramedisch personeel op, zodat zij zelfstandig
homeopathische zorg kunnen bieden
HZG is met name betrokken in (ontwikkelings)landen waar reguliere gezondheidszorg de
lokale bevolking niet bereikt.
Toepassing van homeopathie in het buitenland is goedkoop en efficiënt en daarmee bij
uitstek geschikt voor landen met een beperkt financieel draagkracht. Daarnaast is
homeopathie eenvoudig inzetbaar en de benodigde kennis snel over te dragen.
HZG onderhoud contacten met de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de
overkoepelende organisatie van circa 850 praktiserende homeopaten en de Vereniging
Homeopathische Artsen Nederland, de beroepsgroep van circa 400 artsen met een
homeopathische praktijk.
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Organisatie

De activiteiten van HZG, ondergebracht in een Stichting, worden volledig uitgevoerd
door vrijwilligers. Het stichtingsbestuur1 is verantwoordelijk voor het beleid en de
operationele gang van zaken. Bestuursleden zijn belast met uiteenlopende portefeuilles,
zoals scholing eigen medewerkers, onderzoek, projecten (aanvragen uit het buitenland,
voor- en nazorg), communicatie en fondsenwerving. De portefeuillehouders sturen elk
afzonderlijk een commissie aan, waarvan de leden verantwoordelijk zijn voor de
feitelijke uitvoering.
HZG maakt gebruik van een groep van 40 à 50 vrijwilligers en professioneel geschoolde
homeopaten en artsen die inzet worden voor buitenlandse missies.
De activiteiten die HZG in het buitenland organiseert, worden bekostigd uit giften,
bijdragen van circa 300 donateurs en sponsoren die de doelstellingen van HZG
ondersteunen2.
HZG heeft twee ambassadeurs om de naamsbekendheid en doelstellingen te vergroten:
Ton aan de Stegge (ex CEO van Telfort en PCM): “Ik steun HZG van harte vanwege
mijn affiniteit met homeopathie en het verbeteren van de gezondheid door
complementaire geneeswijze voor minderbedeelden in de derde wereld.”

Annemarie Postma (schrijfster, journaliste)
“HZG doet fantastisch werk en ik wil graag hieraan een
bijdrage leveren door de doelstellingen mede helpen
uit te dragen.”

1
2

Appendix I Bestuursleden HZG
Appendix II Overzicht relaties en sponsoren HZG
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2.

Gerealiseerde projecten

In 1993 startte HZG haar eerste eigen missie in Ghana. Na behaalde successen volgde
een tweede project in 2000 in Bosnië Herzegovina en een derde project in 2004 in Benin.
Ghana
Op verzoek van haar Franse zusterorganisatie startte HZG in 1993 een opleidingsproject
in meerdere ziekenhuizen in Accra en
in een ziekenhuis in Kumasi te Ghana.
De betrokken deelnemers, waaronder
gezondheidsmedewerkers,
hebben
allen hun diploma behaald, waarmee
het doel van HZG grotendeels bereikt
is. De opgeleide groep krijgt een
aantal malen per jaar nascholing en
komt regelmatig bijeen om kennis uit
te wisselen, problemen op te lossen en
casuïstiek te bespreken.
HZG adviseert het Ghanese Ministerie
van Volksgezondheid t.a.v. de erkenning van de opleiding voor homeopathie. De
overheid werkt momenteel aan de wet legalisering complementaire geneeswijzen om de
status hiervan vast te leggen.
Bosnië Herzegovina
Naar aanleiding van een concrete hulpvraag van Vive Zene, een
opvangtehuis voor getraumatiseerde vrouwen en kinderen in Tuzla,
startte HZG in 2000 een project in Bosnië. Na de gewelddadigheden
in de jaren negentig is het gebied uit de (media)belangstelling
geraakt, echter de nood aan nazorg is juist in de naoorlogse periode
groter dan ooit. Onverwerkt oorlogstrauma blijkt in veel gevallen de
onderliggende oorzaak van veel voorkomende klachten als
slapeloosheid, hoge bloeddruk, angsten etc.
HZG startte in eerste instantie een basisprogramma ter herkenning en
behandeling van Post Traumatische Stress Disorder (PTSD). Deze
tweejarige opleiding richtte zich op familiedoctors, specialisten,
psychologen en psychotherapeuten.
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HZG stuurde elke maand twee homeopaten naar Tuzla. Zij gaven daar les en
behandelden vluchtelingen uit Srebrenica en hielpen daarmee de inwoners van Bosnië
hun klachten te overwinnen en levensmoed terug te vinden. Tevens werd een anderhalfjarige vervolgopleiding ontwikkeld in nauwe samenwerking met de poliklinieken, het
universitair ziekenhuis, het psychiatrisch ziekenhuis en de opvangcentra voor
psychosociale hulpverlening in Tuzla.
In 2002 werd de basisopleiding erkend door de artsenkamer en het kantonale ministerie
van gezondheid. In 2003 werd ook de vervolgopleiding erkend. Na vier jaar van
onderwijs door HZG werd het project afgerond met als eindresultaat een ervaren en
opgeleidde groep van lokale homeopaten. In de toekomst zal er nog tweemaal per jaar
een missie naar Tuzla gaan om voor nascholing te zorgen.
Benin
Het derde project van HZG is in 2004 ontstaan
vanuit de stedenband tussen de gemeente
Wisch in Nederland en Boukombé in Benin.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
ondersteunt vanuit deze contacten de
professionalisering van het lokaal bestuur en
daarmee ook de activiteiten van HZG. HZG
leidt in Boukombé een dertigtal studenten van
diverse
samenstelling
op
voor
een
homeopathische EHBO-cursus. In november
2005
gaat
daarnaast
een
driejarige
homeopathische opleiding van start voor circa
25 verpleegkundigen en vroedvrouwen.
Hiervoor wordt het model gebruikt zoals HZG dat in Bosnië heeft neergezet en is het
streven om met de Bèninese Homeopathes Sans Frontières in de komende jaren tot een
gezamenlijke opleiding te komen.
De kans op duurzaamheid en slagen van projecten in Benin is groter dan in andere
Afrikaanse landen omdat Benin na de onafhankelijkheid in 1960 geen (burger)oorlog
meer heeft gekend. De gezondheidszorg is slecht, met name in het noorden. De
levensverwachting is 50 jaar. Bij vrouwen en kinderen is veel achterstand op het gebied
van scholing en gezondheidszorg.
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3.

Ambitie

De positieve resultaten en successen van de gerealiseerde projecten in de afgelopen jaren
hebben een toename van het aantal hulpaanvragen tot gevolg gehad.
HZG zou graag al deze hulpaanvragen willen honoreren, echter hiervoor is extra
mankracht en financiële middelen noodzakelijk. Daarnaast vereist de gelijktijdige
uitvoering van meerdere projecten een bedrijfsmatige benadering. Met het huidig
bestand van louter vrijwilligers is de kwaliteit en duurzaamheid, zoals die momenteel
wordt nagestreefd en geëffectueerd, niet gewaarborgd ten behoeve van de gewenste
schaalvergroting.
Daarom heeft HZG zich ten doel gesteld om de volgende beleidspunten in de komende
periode te realiseren:
Het interesseren van instanties en bedrijven om nieuwe bij HZG aangemelde
hulpvragen van autoriteiten in (ontwikkelings)landen als project te adopteren
Het continueren en intensiveren van de relatie met de huidige stakeholders
(donateurs, sponsoren, etc.) om daarmee de lopende projecten uit te kunnen
blijven voeren
Het vergroten van de naamsbekendheid en het imago van HZG als ideële
organisatie op het gebied van aanvullende gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden
Het is de ambitie van HZG dat bij adaptatie van een hulpvraag door een bedrijf of
instelling (sponsor), de uitvoering hiervan op een projectmatige manier en zakelijke
grondslag zal uitgevoerd worden. Dit betekent dat van een sponsor wordt verwacht dat de
coördinatie van het project en de afgesproken werkzaamheden op locatie op basis van
kostprijs vergoed zullen worden. Een sponsor kan een financiële bijdrage aan het project
per jaar leveren of zich committeren aan de gehele looptijd.
De sponsor van een project zal nauwgezet worden geïnformeerd over de voortgang en
behaalde resultaten door vooraf overeengekomen outputcriteria. Deze rapportage kan
door de sponsor gebruikt worden om zich te profileren als donateur van een specifieke
hulpvraag en de ideële doelstellingen van HZG.
Als tegenprestatie verplicht HZG zich om de naam van de sponsor te vermelden in al
haar media-uitingen, zoals persberichten, website en nieuwsberichten. Over eventuele
commerciële activiteiten kunnen nadere afspraken worden gemaakt.
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4.

Lopend project (in samenwerking met het NCDO en Stichting
Structural Aid Fund)

Complementaire gezondheidszorg Georgië: 2007-2008
Achtergrond en probleemanalyse
Georgië heeft een redelijk goede reguliere medische infrastructuur, maar de gezondheidszorg is
voor een gedeelte van de bevolking onbetaalbaar. Dit geldt in het bijzonder voor de mensen die
het geweld in de buurlanden Armenië en Azerbeidzjan zijn ontvlucht en nu in
vluchtelingenkampen in Georgië leven. Daarnaast zijn veel mensen getraumatiseerd in de
periode van de zogenaamde ‘Rozenrevolutie’. De complementaire geneeskunde en in het
bijzonder de homeopathische behandeling van PTSD (Post Traumatische Stress Disorders) staat
nog in de kinderschoenen.
Homeopaten Zonder Grenzen heeft speciale expertise op het gebied van de homeopathische
behandeling van PTSD.
Samenwerking met lokale counterpart
De aanvraag voor dit project heeft HZG bereikt via het hoofd van de Artsenkamer van Georgië
en de decaan van de medische faculteit van de universiteit van Tblisi. Het project wordt opgezet
in samenwerking met de Ministeries van Gezondheid en Onderwijs in Georgië.
Sandra Roelofs, de Nederlandse echtgenote van de president van Georgië, Mikheil Saakashvili,
is een voorstandster van Homeopathie en ondersteunt dit project van HZG.

Doel
50 regulier geschoolde artsen krijgen een homeopathische opleiding, met o.a. speciale
aandacht voor PTSD (Post Traumatische Stress Disorder)
de lokale bevolking en bewoners van vluchtelingenkampen krijgen toegang tot een
effectieve en kostengunstige vorm van complementaire geneeskunde; zij kunnen
daar ook terecht voor traumabehandeling.
Programma
2 docenten van HZG geven 4x per jaar les gedurende 3 jaren:
- 6 lesdagen per keer, totaal 12 lesperiodes

Budget
Reiskosten
Verblijfkosten
Onderwijs en medicijnen
Personele inzet (verg. inkomstenderving)
Coördinatie en begeleiding
Onvoorzien

€ 5.000
€ 5.000
€ 20.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 5.000

Totaal

€ 50.000
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5. Sponsorvoorstel homeopatische post Kenia 2008-2009

Achtergrond en probleemanalyse
HZG is in het najaar van 2006 in contact gekomen met de ‘Stichting Verkaart helpt Kenia’.
Deze organisatie, welke jaarlijks gesteund wordt met forse financiële middelen van het NCDO,
heeft sinds 1990 ruim 72 lagere scholen, 1 gehandicapte school, 1 technische school en 4
middelbare scholen voor weeskinderen gebouwd en gaat zich nu ook meer bezighouden met de
gezondheidszorg (www.verkaarthelptkenia.nl).
In oktober 2006 zijn er twee homeopaten van HZG met de Stichting Verkaart meegereisd om
een pilot uit te voeren op twee van de Verkaart lagere scholen. Verkaart merkt dat veel kinderen
school verzuimen en één van de grootste reden is gezondheidsproblemen. Reguliere artsen zijn
er nauwelijks en bovendien kan de gemiddelde Keniaan zich geen medicijnen veroorloven.
Doelstelling van deze pilot was te onderzoeken of behandelen werkelijk zin zou hebben. Vraag
daarbij was: komen de mensen naar ons toe én verbetert er werkelijk wat aan hun gezondheid na
een homeopathische behandeling? Al de eerste dag bleek de eerste vraag positief beantwoord; er
stonden de eerste dag al enkele honderden mensen te wachten op hulp en deze stroom bleef
dagelijks aanhouden. Naderhand is van beide scholen ook bericht ontvangen m.b.t. het effect en
dat bleek zéér positief te zijn (zie bijlage).
Samenwerking met lokale counterpart
De Verkaart Stichting heeft zich bereid verklaard HZG op te nemen in haar pakket van
voorzieningen zoals die in Kenia sinds 1990 aangeboden worden. Voor de andere
samenwerkende partijen -en dus ook voor HZG- is de afspraak zelf voor sponsors te zorgen,
maar wel gebruik te kunnen maken van de uitgebreide infrastructuur van de Stichting. Zo
hebben Jan en Ans Verkaart in Ukunda, Kenia een vaste ruimte toegezegd om te werken en als
uitvalsbasis te gebruiken voor onze missies. Behalve telefoon, fax en internet wordt ook
opslagruimte aangeboden.

Doel
Het doel is nu, in de eerste plaats, het verlichten van de gezondheidsproblemen van de
schoolkinderen op de Verkaart scholen en weeshuizen, zodat de kinderen hun opleiding kunnen
blijven volgen en met goed gevolg kunnen afronden. Dat creëert in een land als Kenia enorm
veel kansen voor deze van oorsprong kansarme kinderen! Hiermee steunen wij het Verkaart
Development Team in zijn doelstellingen en onderstrepen wij de missie van HZG. In de tweede
plaats heeft een vaste homeopathische post een positieve uitstraling op zowel vrijwilligers van
HZG als voor potentiële sponsoren. HZG’ers kunnen op deze homeopathische post “training on
the job” krijgen, zodat ervaring in het buitenland opgedaan kan worden. In de derde plaats zal
onderzocht worden of er belangstelling is bij de plaatselijke gezondheidswerkers om opgeleid te
worden tot homeopaat, wat eveneens aansluit bij de doelen van HZG. Het project zal voor een
periode van twee jaar aangegaan worden. Niet uitgesloten wordt dat bij gebleken succes na 2009
de homeopathische post frequenter en intensiever bemand zal gaan worden.
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Programma
2 à 4 docenten van HZG behandelen 2 x per jaar, gedurende twee weken op twee scholen. Intussen
zal gekeken worden of er belangstelling is vanuit de plaatselijke communities om zelf homeopathie
opleidingen aan te bieden. In dat geval zal HZG ook zorgdragen voor de opleiding van de
belangstellenden.

Benodigd jaarlijks budget o.b.v. vier personen, twee maal per jaar
Voorbereidende missie (maart 2008)
Vervolgmissie (oktober 2008)
Verblijfkosten
Onderwijs, medicijnen & verbandmiddelen
Gebruik van accommodatie en faciliteiten
Coördinatie en begeleiding
Onvoorzien

€ 4.000
€ 4.000
€ 2.500
€ 4.500
€ 5.000
€ 2.500
€ 2.500
_______

Per jaar

€ 25.000

Totale projectkosten

€ 50.000
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Appendix I: samenstelling bestuur HZG 2008

Voorzitter
Ien Brethouwer, klassiek homeopaat

Secretaris
Nicolle Leijen

Penningmeester
Ing. Jan Vorstenbosch
oud-directeur uit food-, textiel en betonindustrie

Leden

Dr. Wouter van der Schaar, medisch psycholoog/psychotherapeut
(onderzoek, voor- en nazorg, werving en selectie)

Evelien van de Kamp, klassiek homeopaat en docente
(onderwijs, werving en selectie)

Drs. Paul Kotvis, directeur Kotvis Associates
(public relations en fondsenwerving)

Christine Zürcher, klassiek homeopaat
(lopende projecten en nieuwe aanvragen)
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Appendix II: Overzicht sponsoren en relaties

Gouden Vriend van HZG
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland

Vriend van HZG
Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten
Boekhandel Merlijn Haarlem
VSM Geneesmiddelen

Organisaties die HZG financieel steunen:
NCDO
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Stichting Familiefonds Wierda
Stichting Structural Aid Fund
Centaurea Homeopatische Artsenpraktijk

Secretariaat
Postbus 357
3830 AK Leusden
E info@hzg.nl I www.hzg.nl
T 033 4343002
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