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Onze doelstellingen

Vijf
vragen
Gezondheid binnen het bereik van de meest kansarmen
brengen middels het opleiden en coachen van
aan
.....

De kernactiviteiten van HzG Nederland bestonden in
2006 uit:

de lokale hulpverleners.

Homeopathie implementeren in het bestaande
gezondheidszorgsysteem om dit te versterken.

Wouter van der Schaar

Homeopathie aanbieden in de vorm van opleiding van
hulpverleners en behandeling van slachtoffers in landen
die door oorlog of rampen worden getroffen.

Homeopathie
Homeopathie versterkt het immuunsysteem, waardoor
het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd en het
zelf ziektekiemen gaat elimineren.
Homeopathie werkt met zeer kleine doses van natuurlijke middelen zonder schadelijke bijwerking.
Homeopathie is gebaseerd op het principe van
gelijksoortigheid.
Dit houdt in dat een medicijn dat in staat is bij een
gezonde persoon bepaalde klachten teweeg te
brengen, óók in staat is een zieke persoon met
dezelfde klachten te genezen.

Homeopaten zonder Grenzen
Homeopaten zonder Grenzen is een humanitaire organisatie zonder winstbejag, die onafhankelijk is van
enige politieke, religieuze, ideologische of etnische
maatstaf.
Homeopaten zonder Grenzen zet zich in om de
homeopathie in de lokale gezondheidszorg te integreren. Zij leidt plaatselijke zorgverleners op, én behandelt, in landen die door armoede, oorlog of rampen worden getroffen.

Homeopaten zonder Grenzen
Postbus 357
3830 AK Leusden

T 033-4343002
E info@hzg.nl
I www.hzg.nl

·
·
·
·
·

opleiding
hulpverlening
informatievoorziening
toetsing van nieuwe hulpaanvragen
ontwikkelen van lesprogramma’s

De criteria die wij stellen aan onze activiteiten zijn:
·
·
·
·
·

duurzaamheid
snelle inzetbaarheid
effectiviteit door maatwerk
laag kostenprofiel
stimuleren van zelfstandigheid voor patiënten en
behandelaars

Het werk van Homeopaten zonder Grenzen is onderverdeeld in en wordt gerealiseerd door commissies en
werkgroepen. Deze commissies werken uitsluitend met
vrijwilligers en verzetten veel voorbereidend en ondersteunend werk, om de kwaliteit van de projecten te
waarborgen. De volgende commissies zijn actief:
·
·
·
·
·
·
·

Onderwijscommissie
commissie PR en Fondswerving
commissie Nieuwe projecten
Projectcommissies
commissie Onderzoek & Research
commissie Voor- en Nazorg
commissie Redactie

commissie Redactie
In 2006 verschijnt het blad HzG-Nieuws drie keer. Het
decemberblad komt, door technische problemen bij de
drukker, uit in januari 2007. Het blad heeft een oplage
van 1500 stuks, waarvan zo'n 650 naar onze abonnees
worden gestuurd. De overige bladen worden verspreid
over de praktijken van de HzG-leden en bij opleidingen
en beurzen, teneinde donateurs te werven.
Er is een nieuwe, enthousiaste hoofdredacteur aangetrokken, die zich ook heeft bezig gehouden met de
opzet van de vernieuwde website.
Naast HzG-Nieuws verzorgt de redactie de interne
nieuwsbrief van HzG, drukwerk en publicaties in andere
media.

nder grenzen
Onderwijscommissie

26.000 voor het project Georgië op.

In 2006 hebben we voornamelijk maatwerk voor ons
project in Benin geleverd. Er zijn materia medicasheets (geneesmiddelbeschrijvingen) in het Frans gemaakt en overzichten met kolommen om een makkelijke differentiatie te kunnen maken bij een bepaalde
klacht.
Ook zijn we bezig geweest met voorbereidingen voor
een HzG nascholing, welke gepland staat voor najaar
2007. We gaan starten met vier dagen en evalueren
daarna.
De bedoeling is hier geld voor HzG mee te genereren.
We hebben de dagen zo ingevuld dat wij denken dat ze
zich niet alleen onderscheiden van andere nascholingsdagen voor homeopaten, maar ook een heel eigen
HzG-signatuur hebben. Als het een succes wordt, kunnen we met die formule verder.

• September 2006: Het organiseren van de eerste
HzG dag voor vrijwilligers, donateurs en belangstellenden te Bloemendaal met als gastspreker Annemarie
Postma. Onderwerp: complementaire geneeswijzen en
projecten in het buitenland. Er is ruime bekendheid gegeven aan deze activiteit middels de verzending van
een persbericht aan landelijke media.

We hebben nog geen “lat” gelegd voor een minimaal
aantal deelnemers. We moeten onszelf ook de kans
geven een naam op te bouwen in het nascholingstraject.

• Oktober 2006: interview met Christine Zürcher in
het maandblad Homeopathie over de activiteiten in
derde wereldlanden en HzG doelstellingen in het algemeen.
• Oktober 2006: diverse gesprekken met vermogende Nederlanders om het project Georgië van HzG
financieel te steunen, hetgeen geresulteerd heeft in een
donatie voor Georgië van eur 25.000.

commissie PR en Fondswerving
In 2006 zijn de volgende PR en Fundraise activiteiten
ontwikkeld voor Homeopaten zonder Grenzen:
• Januari 2006: Het opstellen en uitvoeren van een
sponsorpakket voor organisaties en bedrijven die de
activiteiten van HzG ondersteunen; als Gouden Vriend
(eur 2.800 per jaar) of Vriend (eur 1.400) van HzG.
Inmiddels zijn er twee sponsoren van HZG: Koninklijke
Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN, circa 6.000
leden) en Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, circa 500 leden).
• Maart 2006: Er is een mailing verstuurd naar een
specifieke doelgroep van circa 40 bedrijven die op enigerlei wijze betrokkenheid hebben met homeopathie,
met als doel sponsorwerving.
• April 2006: Het geven van een presentatie op de
Algemene Leden Vergadering van de KVHN te Leusden
over activiteiten van HzG in het algemeen.
• April 2006: Dag van de Homeopathie. Mailing aan
1000 praktijken van homeopathische artsen en klassiek homeopaten met het verzoek om een deel van het
consult af te staan voor de activiteiten van HzG.
• Mei 2006: Verschijning van het HzG donateursblad
(oplage 5.000 stuks) met aandacht voor een projectaanvraag in Georgië. De NCDO (Nationale Commissie
voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) aanvraag wordt gehonoreerd en levert

• Oktober 2006: Verzending van de ‘Girobrief’; een
maling aan circa 6.000 personen (ledenbestand van
KVHN) met het verzoek om donateur te worden van
HzG en/of een donatie te schenken.
Er zijn zowel in Groningen als in Gelderland bijeenkomsten van het COS geweest waar HzG zich heeft gepresenteerd om mee te dingen naar “Goede Doelen club
van het jaar”.

• November 2006: een herinneringsmailing (250)
verstuurd aan bestaande donateurs en relaties van HzG
met het verzoek een donatie over te maken om zodoende het donateursblad ook in 2007 te kunnen blijven
ontvangen.

commissie Voor- en Nazorg
In 2006 hebben wij voor- en
nazorggesprekken en bloemen
(voor HzG medewerkers) verzorgd
bij de volgende uitzendingen:
•
•
•
•

Benin, in het voor- en najaar. Beide keren zijn
Christine en Serena uitgezonden.
Georgië, in het voor- en najaar. Beide keren i.v.m.
een verkennende missie van Ien en Wouter.
Kenia, in het najaar. Evelien en Ina zijn uitgezonden.
Een uitzending van zusterorganisatie Motherhood
naar Bosnië.

Hiernaast is in het voor- en najaar een commissiebijeenkomst in Amersfoort belegd.
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Bosnië

t/m 2005

2006

Totaal

totaal reiskosten
totaal verblijfkosten
totaal materiaalkosten
totaal ontwikkeling cursus
totaal inkomsten derving
totaal voorbereiding
totaal onvoorzien

30.370
24.320
9.010
3.635
0
5.850
3.248

250

30.370
24.320
9.010
3.635
0
5.850
3.498

Per jaar

76.433

250

76.683

Ghana

t/m 2005

totaal reiskosten
totaal verblijfkosten
totaal materiaalkosten
totaal ontwikkeling cursus
totaal inkomsten derving
totaal voorbereiding
totaal onvoorzien

30.480
15.520
19.910
9.343
0
5.774
4.343

Per jaar

85.370

0

85.370

Benin

t/m 2005

2006

Totaal

totaal reiskosten
totaal verblijfkosten
totaal materiaalkosten
totaal ontwikkeling cursus
totaal inkomsten derving
totaal voorbereiding
totaal onvoorzien

9.683
1.601
1.476
31
0
69
64

8.277
1.387
6.644
273
0
224
892

17.960
2.988
8.120
304
0
293
956

Per jaar

12.924

17.697

30.621

2006

Totaal
30.480
15.520
19.910
9.343
0
5.774
4.343

Voorbereiding nieuwe projekten
(w.o. Georgië)
totaal reiskosten
totaal verblijfkosten
totaal materiaalkosten
totaal ontwikkeling cursus
totaal inkomsten derving
totaal voorbereiding
totaal onvoorzien

t/m 2005

2006

Totaal

4.390
500
260
0
0
0
0

1.801
474
0
0
0
0
0

6.191
974
260
0
0
0
0

Per jaar

5.150

2.275

7.425

DE CIJFERS
Inkomsten

2006

Uitgaven

2006

Donaties individueel
Donaties institutioneel
Actie Bijdrage uit consult
Subsidie algemeen
Donaties geoormerkt
Subsidie geoormerkt

23.998
1.500
1.465
10.000
27.898
22.500

Projecten
Administratieve kosten
Organisatorische kosten
Publicaties & DVD's
Internationale samenwerking

20.222
9.550
7.800
6.893
1.100

Inkomsten totaal

87.361

Uitgaven totaal

45.566

Waar ging uw gedoneerde geld naar toe?
Als vrijwilligersorganisatie mogen we rekenen op een aantal bevlogen medewerkers, die voor hun bijdrage in commissies, projecten en andere werkzaamheden, indien nodig, alleen een onkostenvergoeding krijgen.
Uw geld ging naar:

• Projectkosten, die bestaan o.a. uit de reis- en verblijfskosten van de docenten, het samenstellen van het benodigde lesmateriaal, naslagwerken en de homeopathische geneesmiddelenkits. Aan de studenten wordt een kleine
financiële bijdrage gevraagd voor de lessen en het lesmateriaal.

• PR-materiaal, in de vorm van folders en donateurskranten.
• De secretariaatswerkzaamheden, dit zijn de enige betaalde werkzaamheden. Een bureau dat voor meerdere
kleine organisaties werkt verzorgt ook ons secretariaat. De secretaris van HZG is een vrijwilliger.
Een overzicht van onze uitgaven vindt u in het hiernaast opgenomen financiële overzicht. In 2006 is
besloten geen enkel project meer op te starten voordat de financiën rond zijn.
De inkomsten zijn in 2006 fors toegenomen t.o.v. 2005, toen veel kosten uit reserves zijn gefinancierd. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven is in 2006 zeer positief. Veel inkomsten zijn geoormerkte schenkingen en de
gelden zijn daarom gereserveerd voor de projecten in Georgië en Benin.

Vrienden van HzG

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Koninklijke Vereniging
Homeopathie Nederland
www.kvhn.nl
eerste Gouden Vriend van HzG

Wij hopen ook in de toekomst
op u te mogen rekenen
om onze projecten voort te
kunnen zetten en uit te breiden.

Nederlandse Vereniging
van Klassiek Homeopaten
www.nvkh.nl
Vriend van HzG

Homeopaten

Homeopaten zon
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Kenia

In Juni waren wij aanwezig bij het afscheid van
Nicolien de Kroon van Motherhood.

In oktober 2006 zijn Ina van der Graaf en Evelien van
de Kamp met de stichting ‘St4Kenia’ naar Kenia gegaan voor een pilot homeopathie. ‘St4Kenia’ gaat een
permanente kliniek bouwen, die tevens opleidingsinstituut wordt. Deze pilot was bedoeld om te kijken of
er een plaats is voor homeopathie in Kenia. De resultaten zijn op alle fronten geweldig te noemen:

Tussendoor zijn met regelmaat gesprekken gevoerd
met medewerkers, op verzoek van het bestuur, op
eigen initiatief of op verzoek van medewerkers zelf.
Indien nodig is hierover aan het bestuur gerapporteerd
en/of geadviseerd.
De halfjaarlijkse bijeenkomst (belegd voor diegenen die
ongeveer een half jaar binnen HzG werkzaam zijn) begin van de zomer is niet doorgegaan omdat er geen
belangstelling voor was bij de betreffende medewerkers.
In het najaar is het er niet van gekomen. In 2007 staat
het weer op de agenda.

Lopende
projecten

in 2006

Benin

Er zijn ruim 300 patiënten behandeld met daaruit volgende follow-up. De resultaten waren buitengewoon
goed. De rij wachtenden was zo groot dat we niet iedereen konden behandelen in die korte tijd. Er is werkelijk
een nijpend tekort aan gezondheidszorg.
Ons werk en het initiatief van ‘St4Kenia’ zijn binnen het
Verkaart team (de counterpart van ‘St4Kenia’) zo goed
gevallen, dat ‘St4Kenia’ de grond voor de te bouwen
kliniek gekregen heeft! Er is een architect in het Verkaart team; de tekeningen zijn al gemaakt.
Concrete plannen

EHBO-opleiding
In 2006 is er twee keer
14 dagen les gegeven
in Boukombé. In april
heeft een eerste groep
EHBO-ers van 32
mensen hun opleiding
afgesloten.

Sinds het begin van hun opleiding in maart 2005 hebben zij ruim 5000(!) patiënten succesvol met homeopathie behandeld en geregistreerd. In november is een
tweede groep van 35 EHBO-ers van start gegaan met
hun opleiding.
Opleiding vroedvrouwen en verpleegkundigen
De 19 verpleegkundigen en vroedvrouwen hebben in
november hun programma afgerond. Zij zijn nu in staat
om de meest voorkomende ziektes met homeopathie
te behandelen.
In november hebben de nationale televisie en radio van
Benin opnames gemaakt van het werk van HzG en
interviews afgenomen met cursisten en de door hun
behandelde patiënten. In 2006 zijn de radioreportages
uitgezonden en begin 2007 kwam er een programma
van één uur op de televisie.
In Nederland concentreerden de activiteiten zich op het
ontwikkelen en vertalen van lesmateriaal en de algemene projectcoördinatie.

De plannen van ‘St4Kenia’ omvatten het volgende:
• een permanente kliniek gerund door
(arts)homeopaten met tropenervaring
• opleiden van weesmeisjes van het Verkaart weeshuis (HzG activiteit)
• het begeleiden van stagiaires uit de hele wereld.
Hier gaat het centrum een groot deel van zijn opbrengsten uit realiseren.
• het doen van onderzoek naar AIDS (Peter Chappell
heeft zijn middelen al toegezegd).
Op 12 maart 2007 werd de eerste steen gelegd van het
homeopathisch gezondheidscentrum en de officiële
opening is in oktober 2007 wanneer ‘St4Kenia’ de benodigde fondsen rond heeft. Het NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling) verdubbelt de zelf bijeen gebrachte fondsen.

zonder grenzen

nder grenzen

door, hadden in ieder geval tot resultaat dat de missie
uitzicht bood op concrete afspraken richting humanitaire zorg en met betrekking tot het fasciliteren van de
mogelijke implementatie van homeopathie op universitair nivo.

Georgië

De plannen voor het project in Georgië zijn ondertussen in een vergevorderd stadium. Hoe de missie van
start gaat kunt u lezen op onze site: www.hzg.nl

Nieuwe internationale federatie
Stuurgroep legt de laatste hand aan de nieuwe statuten:

Eerste verkennende missie Georgië
Zaterdag 3 december 2005 vertrokken Ien Brethouwer
en Wouter van der Schaar naar Tblisi in Georgië voor
een eerste oriënterende missie.
Deze missie was tot stand gekomen na contacten met
Sandra Roelofs, de Nederlandse presidentsvrouw, die
homeopathie een warm hart toedraagt.
De hulpvraag was: kan HZG ondersteuning bieden bij
het toegankelijk en betaalbaar maken van de gezondheidszorg voor de meest kansarmen. Roelofs had ook
gezorgd voor opvang door twee belangrijke homeopathische artsen die onze gastheren waren.
Bij onze eerste besprekingen zijn we uitgegaan van het
top-down model en hebben zo contact gehad met
de minister van gezondheid en zijn twee deputeeministers, de directeur en decaan van de State
Medical University, de humaniataire organisatie SOCO
van Sandra Roelofs, de Nederlandse ambassadeur en
andere belangrijke mensen in het werkveld van homeopathie. Ook hebben we een college gegeven voor
medische studenten en specialisten die geinteresseerd
waren in homeopathie, de titel was: ‘Homeopathie voor
iedereen’.
Behalve belangstelling voor ons project, werden we
ook gemengd in een onderlinge strijd tussen de
homeopaten m.b.t. wie zich de belangrijkste mocht
noemen in homeopathieland. Hier zaten ook allerlei
politieke intriges aan vast.
Voor de vertaling hadden wij de beschikking over een
Georgisch-Nederlandse verpleegkundige, Irina Popova,
die al 13 jaar in het Alkmaars Medisch Centrum werkt
en zonder wie wij niet zo ver gekomen zouden zijn.
Onze besprekingen en het laveren tussen alle ruzies

In mei en oktober kwam de Stuurgroep voor de nieuw
te vormen Internationale Federatie respectievelijk in
Parijs en Luzern bijeen, om de laatste hand te leggen
aan de statuten voor deze nieuwe vorm van samenwerking. Aanwezig waren afgevaardigden uit Frankrijk,
Duitsland, Zwitserland, Nederland en Madagascar.
Hoe lastig en moeizaam het proces van ontwikkeling
en groeien naar een nieuw samenwerkingsverband ook
geweest mag zijn, deze dagen stonden in het teken
van ‘En nu samen verder’. Respect voor ieders eigenheid, cultuur en wijze van werken heeft geleid tot consensus over de nieuwe statuten en de mogelijkheden
tot internationale samenwerking.
Na juridisch onderzoek op correctheid van de statuten
zal volgens het uitgestippelde tijdspad in november
2007 een nieuw Internationaal Samenwerkingsverband
worden gepresenteerd en is de nieuwe federatie een
feit.
De presentatie van de federatie zal plaatsvinden in
Den Haag, waar het nieuwe hoofdkwartier zich zal
gaan vestigen. In combinatie met de presentatie zal
een meerdaagse conferentie Homeopathie worden georganiseerd, waarbij ook kandidaat-lid organisaties zullen worden uitgenodigd.
Waarom deze nieuwe Internationale Federatie? Samen
kunnen we meer, samen zijn we sterker. Samen kunnen we beter en sneller ons doel bereiken: organiseren
van homeopathieopleiding en gezondheidszorg en
mede hierdoor ontwikkeling van de kansarme mensen.
Dit kan tot uiting komen door uitwisseling van
projectgegegevens, ervaring, lesmateriaal, samenwerking in projecten, gezamenlijke acties voor public
relations en fundraising op Europees en Wereldniveau.
De nieuwe federatie zal een transparante manier van
werken kennen, die vooral praktisch gericht is, met
een zo klein mogelijke, maar wel degelijke
organisatiestructuur.

