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Dank voor de steun die wij in het afgelopen jaar hebben ontvangen van onze donateurs en spon-
sors. Zij maken niet alleen ons werk financieel mogelijk, maar stimuleren ons door te gaan met het 
onderwijs in de homeopathie in die landen waar nauwelijks gezondheidszorg voorhanden is. Dank 
ook aan onze medewerkers, die hun tijd en energie beschikbaar hebben gesteld om alle activiteiten 
uit te voeren.

Het afgelopen jaar was voor onze stichting financieel een heel lastig jaar. Ondermeer door de crisis was het 
moeilijk om nieuwe sponsors te werven en ook het aantal gouden vrienden nam af.
Wel zijn wij er in geslaagd om door een gerichte actie in de tweede helft van het jaar een groot aantal dona-
teurs te werven. Hierbij hebben wij gewerkt met een nieuwsbrief die ondermeer via de Hahnemannapotheek 
verspreid werd. Daarnaast hebben wij een belactie georganiseerd middels onze medewerkers.  In het totaal 
is ons bestand gegroeid met 180 nieuwe donateurs.
Daarnaast zijn wij erin geslaagd om in samenwerking met de KVHN, VSM en verschillende homeopathische 
beroepsverenigingen meer bekendheid te geven aan ons werk. Samen met deze organisaties nemen we deel 
in een pr-platform gericht op informatieverspreiding over homeopathie naar de mensen die positief staan ten 
opzichte van de homeopathische geneeskunde (in Nederland is dat meer dan 80% van de bevolking). 

De samenwerking op internationaal niveau binnen Homeopaths World Wide is voor HzG niet meer in te vul-
len. HWW hecht aan een zorgvuldige voorbereiding van de samenwerking tussen landen en wij hebben daar 
binnen HzG op dit moment geen menskracht voor. Wij blijven de organisatie financieel ondersteunen, hopen 
op een verbreding van het aantal deelnemende landen en op een praktische samenwerking tussen landen 
in de projecten.

Tenslotte hebben wij in 2011 het twintigjarig jubileum van Homeopaten zonder Grenzen kunnen vieren samen 
met alle medewerkers in een kleine sfeervolle bijeenkomst. Er is in al die jaren veel bereikt en ook ligt er nog 
veel werk voor ons. We hebben enthousiaste mensen om de projecten uit te voeren en kunnen de komende 
jaren vooruit: op naar een zilveren jubileum.

Het komende jaar richten wij ons zowel op een verdere intensivering van de samenwerking als op een ver-
dere versterking van het aantal donateurs en sponsors. Wij verwachten hierdoor te kunnen blijven reageren 
op de vragen uit ontwikkelingslanden en voor alle projecten voldoende dekking te kunnen genereren.

Namens het bestuur van Homeopaten zonder Grenzen
M. Jousma, voorzitter
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Voorwoord

Inhoud 
● HzG speelt in op hulpvragen van autoriteiten/ 
 organisaties in (ontwikkelings)landen en biedt op- 
 leiding in de homeopathische zorg ter aanvul- 
 ling en versterking van de lokale gezondheidszorg.
●  HzG leidt lokale artsen, verpleegkundigen en an- 
 dere zorgverleners op, zodat zij zelfstandig home- 
 opathische zorg kunnen bieden.
● 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 werkt vooral 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 beperkte financiële draagkracht. 
Daarnaast is homeopathie eenvoudig inzetbaar en is 
de benodigde kennis snel over te dragen.

HzG onderhoudt contacten met:
● de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek  
 Homeopaten), een overkoepelende organisatie  
 van praktiserende homeopaten. 
●  de VHAN (Vereniging Homeopathische Artsen  
 Nederland), de beroepsvereniging van artsen met  
 een homeopathische praktijk.
●  De KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie  
 Nederland), een patiënten- en belangenorganisatie.

Missie

Het doel van de internationale organisatie is ingege-
ven door het ideaal van de World Health Organisa-
tion (WHO):

In december 1991 is de stichting Homeopaten zonder 
Grenzen Nederland opgericht. Deze is inmiddels op-
geheven en alle activiteiten zijn overgegaan in een 
nieuwe stichting Homeopaten zonder Grenzen, op-
gericht op 22 november 2006. 

‘Toegang tot gezondheidszorg 
voor iedereen’.

Doelstelling
Homeopaten zonder Grenzen (HzG) is een stichting die eraan wil bijdragen dat gezondheidszorg bin-
nen het bereik van zoveel mogelijk mensen komt. Wij leiden artsen, therapeuten, verpleegkundigen 
en community health workers op in de homeopathie in landen waar gezondheidszorg schaars is.    
We werken daarbij samen met de lokale gezondheidszorg.
HzG leidt geselecteerde groepen mensen op in de homeopathische geneeswijze. Dit doet zij door het 
opzetten van onderwijsprojecten in samenwerking met de lokale gezondheidszorg en autoriteiten.   
De projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Leerlingen van de meisjesschool van URDT, Uganda
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Homeopaten zonder Grenzen maakt deel uit van de internationaal opererende organisatie Homeo-
paths World Wide (HWW), die in 2007 is opgericht. Het doel van dit internationale samenwerkings-
verband is om ervaringen en kennis uit te wisselen en gezamenlijk projecten op te pakken. 
Op deze manier wordt doorlopend gewerkt aan een verbetering en professionalisering van de 
aangesloten organisaties.

Homeopaths World Wide

Benin, leve de homeopathie

Extra lesweek
In overleg met HzG heeft de locale docente besloten 
in 2011 de nadruk te leggen op het consolideren van 
de bestaande groepen en de opleiding van de reste- 
rende 60 chw’s uit te stellen tot 2012. In de praktijk 
is namelijk gebleken dat de chw’s alleen de lesstof 
van de eerste lesmodule goed konden toepassen. 
Omdat er te weinig tijd tussen het eerste en tweede 
lesblok heeft gezeten, hadden de chw’s meer moeite 
met het toepassen in de praktijk van de stof uit het 
tweede lesblok.
Om die reden heeft de lokale docente de lesstof van 
de tweede module gesplitst en alle groepen een  
extra lesweek gegeven.

Ervaringen
Naarmate het homeopathische programma langer be-
staat gaan de ervaringen van de chw’s ook meer uiteen 
lopen. Hieronder een aantal ervaringen op een rij:
●  Over het algemeen blijft de bevolking de homeo- 
 pathische zorg waarderen.
● De reputatie van homeopathie gaat zelfs zo ver  
 dat een aantal chw’s patiënten ziet uit de 600 km  
 verderop gelegen hoofdstad!
●  Sommige chw’s zien minder patiënten door een  
 ‘verstorende’ factor die buiten hun invloed ligt.  
 De afgelopen 2-3 jaar is een grote Amerikaanse  

 organisatie steeds actiever in de gebied gewor- 
 den. Zij betalen – via de Beninse overheid – geld  
 aan ouders (!) als zij hun kinderen onder de vijf  
 jaar voor sommige aandoeningen naar een kli- 
 niek brengen. Het is een wankel evenwicht aan 
 gezien het om een tijdelijk programma gaat; bij  
 het schrijven van dit jaarverslag is nog niet bekend  
 hoe lang deze vergoedingen worden gehandhaafd  
 en wat de effecten zijn zodra dat financiële pro- 
 gramma stopt. In tegenstelling tot deze vergoe- 
 dingen moeten patiënten voor een homeopathi- 
 sche behandeling juist een kleine bijdrage betalen.
●  Andere chw’s rapporteren dat sinds de radiospot- 
 jes die door HzG in 2011 zijn uitgezonden de  
 patiënten iets meer bereid zijn een kleine vergoe- 
 ding te betalen voor de geleverde zorg. 

Microkrediet
In 2011 werd in twee gemeentes de mogelijkheid  
onderzocht om kleine lokale microkredieten voor 
groepjes van vijf chw’s aan te vragen om met de       
inkomsten het transport naar de omliggende dorpen 
en medicijnen te betalen. Voor de ene gemeente 
bleek deze mogelijkheid niet haalbaar; in de ge-
meente Boukombé hebben de chw’s een microkre-
diet aangevraagd om eind 2011 een klein handeltje in 
zaden en shea butter op te zetten.

Benin
HzG is sinds 2005 actief in Benin. In de eerste fase van het project zijn er 20 verpleegkundigen en 
vroedvrouwen, 75 community health workers (chw’s) en een locale docente opgeleid. Sindsdien 
heeft de locale docente Ghislaine de taak overgenomen en zelf nieuwe chw’s opgeleid. 
In 2011 lag de nadruk van haar werk op het superviseren en bijscholen van mensen die door haar 
zijn opgeleid.

Organisatie

Doelen in 2011

Gepland Bereikt 
●  Opleiden van de laatste 60 nieuwe chw’s  Uitgesteld tot 2012. Aanpassing van het programma:  
  consolidering van bestaande groepen d.m.v. extra  
  lesweken en supervisie
●  Opgeleide chw’s blijven homeopathische Geëffectueerd                                              
  zorg geven    
●  Uitzending radiospotjes Geëffectueerd. Gedeelte bevolking betaalt iets   
  gemakkelijker de kleine eigen bijdrage 
●  Onderzoeken mogelijkheid microkrediet Geëffectueerd. De chw’s van één gemeente gaan   
  ermee als pilot aan de slag
  

Dit jaar werden in het Zwitserse Zurich de jaarlijk-
se ledenvergadering en conferentie georganiseerd. 
Deelnemende landen waren Zwitserland, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland en Madagascar. Tijdens de  
ledenvergadering werd o.a. een nieuwe Code of 
Ethics vastgesteld.
Voor het publiek werd een avond georganiseerd met 
diverse presentaties door onder meer de voorzitters 
van HWW, HOG Duitsland en HOG Zwitserland. 

Een subsidietoekenning aan HWW door het Leo-
nardo da Vinci Life Long Learning Program maakte 
het mogelijk om in oktober 2011 een bijeenkomst te 
realiseren in de Duitse stad Hamburg. Tijdens deze 

bijeenkomst zijn de mogelijkheden besproken voor 
het uitwisselen en verder ontwikkelen van onder 
meer lesprogramma’s, richtlijnen voor interculturele 
samenwerking en projectmanagement. 
In het kader van de beperkte beschikbaarheid van 
vrijwilligers heeft het bestuur van HzG besloten dat 
de verdere uitwerking van deze onderwerpen door 
HzG vooral in de praktijk gedaan zal worden.
 
Het bestuur van HzG heeft Annemieke Boelsma, die 
HzG in het bestuur van HWW vertegenwoordigt, op-
dracht gegeven om enerzijds de onderlinge samen-
werking en anderzijds de toelating van nieuwe leden 
te stimuleren. Inmiddels heeft HWW Armenië mogen 
verwelkomen als nieuw lid.
HzG heeft besloten om zich bij het zoeken naar 
partners voor gezamenlijke projecten echter niet te 
beperken tot HWW. Dit is een praktische beslissing, 
omdat het aantal landen dat vooralsnog lid is van 
HWW beperkt is. 

De activiteiten van HzG, ondergebracht in een stich-
ting, worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers. 
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het 
beleid en de operationele gang van zaken.
Bestuursleden zijn belast met uiteenlopende por-
tefeuilles, zoals scholing eigen medewerkers, on-
derzoek, 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 ongeveer 
veertig vrijwilligers waaronder professioneel ge-
schoolde homeopaten en artsen die ingezet worden 
voor buitenlandse missies.
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HzG - docenten Kees en Tineke voor de klas

Mijlpaal voor de homeopathie
Op 1 juli 2011 is in Ghana de PISHAM (Premier In-
stitute of Homeopathy and Alternative Medicine) 
opgericht. Een belangrijke mijlpaal voor de home-
opathie in Ghana, waarbij ook de Ghanese minister 
van volksgezondheid aanwezig was. Homeopaten 
zonder Grenzen werd vertegenwoordigd door Hans 
Willem Steensma, die via Skype een bijdrage kon 
leveren. 
In het eerste jaar van de opleiding zitten op het ogen-
blik 18 studenten. De opleiding wordt verzorgd door 
Ghanese homeopaten, met hulp van Engelse home-
opaten die voor langere tijd in Ghana verblijven.
Het Contemporary College of Homeopathy uit UK  
functioneert als mentoring institute en zal de PIS-
HAM de komende vijf jaar begeleiden. Die vijf jaar 
zijn nodig om het curriculum verder te ontwikkelen 
en de kwaliteit te garanderen. Hierna kan accredi-
tatie door de PISHAM aangevraagd worden bij de 
Ghana National Accreditation Board.

In 2011 werd contact gelegd met een Mental Institute 
in Accra om onderzoek te kunnen doen naar de wer-
king van homeopathie bij mentaal-emotionele aan-
doeningen. Een groot project waarbij o.a. stagiaires 
van de PISHAM zullen worden betrokken.

Allerarmsten
Naast het werk aan de School in Accra en het Minis-
terie werden er opnieuw community health workers 
opgeleid in de regio van Mafi Seva. De homeopathie 
is op deze manier onderdeel van de gezondheids-
zorg voor de allerarmste mensen van Ghana. Een 
mooi resultaat.

Vanuit Engeland is er gedurende het afgelopen jaar 
een aantal keer voor langere tijd een homeopaat in 
Ghana geweest. Zo wordt het project op een gede-
gen manier begeleid en verder uitgebouwd. De con-
tinuïteit blijft op deze manier gewaarborgd.

Voor HzG waren er niet veel onkosten in 2011.  
Het meeste werk werd vanuit Nederland gedaan.  
De Homeopaten die uitgezonden werden, kwamen 
uit Engeland.
Voor Nederland is er een ondersteunende rol bij de 
projectcoördinatie voor de langere termijn, in de 
vorm van een maandelijks Skype-overleg.

Het bestuur van HzG zal in 2012 besluiten wat de 
verder input zal zijn in Ghana, mede gebaseerd op 
de vraag vanuit de Engelse groep homeopaten.

Ghana
HzG is sinds 1993 actief in Ghana en heeft daar met verschillende counterparts samengewerkt. 
Sinds 2007 werkt HzG samen met een Engelse groep homeopaten, verenigd in de Ghana Homeopathy 
Project, aan de verschillende projecten. 
Sinds dat jaar heeft HzG het Ministerie van Volksgezondheid geadviseerd in het opzetten van een 
registratieprocedure voor in Ghana werkende homeopaten. Hiermee wordt tegelijkertijd de imple-
mentatie van de Wet op de Natuurlijke Geneeswijzen verder gefundeerd.
 

Uganda
Na de verkennende missie in 2010 naar het Kibale district is de samenwerking met URDT, een 
Ugandese onderwijsinstelling, in januari 2011 van start gegaan. Twee docenten van HzG hebben   
een eerste lesperiode verzorgd voor zowel de staf van URDT en het lokale ziekenhuis als een    
eerste groep community health workers (chw’s).

De cursisten hebben kennis gemaakt met de basis-
principes van de homeopathie en hebben geleerd 
om de belangrijkste middelen toe te passen in de be-
handeling van ongelukken, koorts en diarree. Daarbij 
werd gebruik gemaakt van een speciale, door HzG 
ontwikkelde lesmethode.

Kleine kliniek
De praktijksituatie werd in een uitgebreid rollenspel 
geoefend en er werden patiënten ter demonstratie 
in de klas behandeld. URDT heeft een ruimte ter  
beschikking gesteld die als kleine kliniek kon die-
nen. De HzG-docenten hebben hier, naast het lespro-
gramma, een homeopathisch spreekuur gehouden. 

De cursisten kregen na afloop van de lesweek een 
doosje met de bijbehorende homeopathische mid-
delen mee. Hiermee kunnen zij in hun dorpen en 
op de campus van URDT patiënten gaan behandelen 
voor de aandoeningen die in de les besproken zijn.

Stafgroep
De stafgroep bestond uit 30 deelnemers uit de  
geledingen van URDT en het districtsziekenhuis: 
docenten van de het meisjes internaat, van de am-
bacht school, van de ‘African Rural University’, en 
programmacoördinatoren. Het ziekenhuis had één 

van de twee artsen afgevaardigd, de hoofdverpleeg-
kundige van de kinderafdeling en het hoofd van de 
afdeling besmettelijke ziektes. 

Community health workers 
De  tweede groep bestond uit 30 community health 
workers (chw’s) die uit de verschillende dorpen van 
het Kibale District afkomstig waren. Zij zijn door 
URDT geselecteerd. URDT is verantwoordelijk voor de 
supervisie van de  chw’s en de rapportage aan HzG. 

Het lesprogramma is zowel door URDT als de chw’s 
met veel enthousiasme ontvangen en voldoet dui-
delijk aan een behoefte. De arts van het districts-
ziekenhuis vatte na een paar lesdagen de kern van 
homeopathie samen: “Homeopathy supports the 
immune system and that’s exactly what we need.”

In 2011 kreeg ook HzG met maken met economisch 
moeilijkere tijden. Het bestuur heeft daarom moe-
ten besluiten het tweede, voor augustus geplande 
lesblok uit te stellen tot 2012. 

Doelen in 2011

Gepland 
●  Twee lesperiodes
●  Opleiden van twee groepen à 30 deelnemers
●  Cursisten beginnen met het behandelen van  
 patiënten
●  URDT rapporteert aan HzG

Bereikt
●  De eerste lesperiode is gerealiseerd, de tweede  
 moest om financiële redenen worden uitgesteld 
 tot 2012
●  De overige drie doelstellingen zijn gerealiseerd
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Verschuiving
De koerswijziging binnen ontwikkelingssamenwerking   
in Nederland betekent een grotere verantwoordelijk-
heid voor het projectland. Dit blijkt nog een te grote stap 
voor Georgië. Mogelijk is er meer tijd nodig voor het 
land om met een hulpvraag naar ons toe te komen. 
Daarnaast heeft  in het land  een grote politieke ver-
schuiving plaatsgevonden. Dat heeft tot gevolg dat 
contacten opnieuw moeten worden aangehaald. Dit 
is een voorwaarde om overheden en beleidsmakers 
te kunnen benaderen en om sponsorgelden aan te 
boren.

Initiatief
In Nederland is er in 2011 wel een initiatief ontstaan 
om het project in de toekomst mogelijk financieel te 
ondersteunen. Een in Nederland woonachtige Geor-
gische kunstenaar heeft in samenwerking met de 
Georgische Ambassadeur een sponsor expositie 
voorgesteld. Vanuit Georgië zelf zal er echter meer 
duidelijkheid moeten komen over de behoefte aan 
voortzetting. Tot die tijd blijft het project helaas ge-
parkeerd.

Meubelmakerij van URDT, Uganda

Fondsenwerving
In 2011 heeft zich de trend doorgezet dat grotere overheidsgerelateerde instanties en ook het be-
drijfsleven terughoudender zijn met donaties aan goede doelen.

Toename donateurs
De focus van fondsenwerving was in 2011 daarom ge-
richt op zowel het enthousiastmeren van bestaande 
donateurs als het aantrekken van nieuwe particulie-
ren die de werkzaamheden van HzG een warm hart 
toedragen. Door verschillende acties, waarvoor een 
aantal medewerkers van HzG zich bijzonder hebben 
ingezet, is het aantal betalende begunstigers in 2011 
gestegen naar ruim 400 donateurs.

Verder heeft de inzet van fondsenwering geresulteerd 
in een aantal giften voor een tweede missie naar 
Uganda, waaronder een grote anonieme particuliere 
bijdrage en een donatie van de Nunhems Founda-
tion. Voor dit project zijn in 2011 ook aanvragen inge-
diend bij de Wierda Stichting en het logistiek bedrijf 
Kuehne + Nagel. De Stichting Registratie Beroepsbe-
oefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG) is 
met een donatie Vriend van HzG geworden.

Georgië
In 2010 heeft het bestuur van HzG besloten om het project Georgië te parkeren. Een eventuele   
doorstart van het project zou afhangen van de samenwerking met de overheden, de participatie-
bereidheid van de counterparts en het vinden van sponsorgelden. In 2011 heeft het project Georgië 
geen voortgang geboekt. De beoogde doorstart van de tweede fase is niet gerealiseerd. 

Gouden Vrienden van HzG in 2011
●  Boekhandel Merlijn
●  Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten  
 (NVKH)
●  Radar Opus

Vrienden van HzG in 2011
●  Page Perfect
●  SRBag
●  VSM

Organisaties die HzG steunden in 2011
●  Hahnemann Apotheek
●  Holland Pharma
●  Stichting Familiefonds Wierda
●  Stichting Vrienden van Boukombé
●  Nunhems Foundation

Moeder met dochters, Uganda
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Bestuursverslag 2011 

Doelstellingen
●  Bijdragen tot toegang tot de gezondheidszorg voor  
 iedereen als omschreven door de WHO (wereld  
 gezondheid organisatie van de Verenigde Naties)   
 middels kennisoverdracht. 

●  Opzetten van onderwijsprojecten in de homeopa- 
 thische geneeswijze in ontwikkelingslanden in sa- 
 menwerking met lokale partners /projecteigenaren  
 in de gezondheidszorg. 
●  Opleiden van community health workers, verpleeg-  
 kundigen, vroedvrouwen en/of artsen. 
●  Opleiden van lokale docenten middels Training- 
 on-the Job. 

Mutaties
In 2011 is Nicolle Leijen is afgetreden als secretaris 
en is Vanja Wierenga benoemd tot secretaris. Verder 
is uit het bestuur getreden Wouter van der Schaar 
als portefeuille houder P&O en medische verant-
woording. Deze functie is vacant. Ook de functie 
voor de portefeuille onderwijs is nog vacant.

Bestuurslid functie portefeuille

Marinus Jousma Voorzitter DB

Vanja Wierenga Secretaris DB

Jan Vorstenbosch Penningmeester DB

Christine Zürcher Lid Projecten

Vacature Onderwijs

Annemieke Boelsma Lid Internationale samenwerking

Lilian Peters Lid Communicatie en PR

Paul Kotvis Lid Fondsenwerving

Vacature Medische verantwoording

Ultimo 2011 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

8

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in  2011 vier keer vergaderd. Daar-
naast is er een separate visiedag geweest waarvan 
hier de voornaamste thema’s worden genoemd: 

●  Samenwerking op gebied van PR met organisaties  
 zoals NVKH, KVHN, VHAN.
●  Vaststellen van de noodzaak om meer inkomsten  
 te genereren d.m.v. digitaal doneren, van het 
 belang van een systmatische benadering van orga-   
 nisaties, niet betalende donateurs en stichtingen.
●  Verbetering van informatie naar donateurs, vrien- 
 den en donerende instanties d.m.v. digitale nieuws-  
 brieven en projectverslagen. 
●  Streven om twee keer per jaar training- en team- 
 buildingdagen te organiseren voor degenen die  
 voor uitzending in aanmerking komen ten behoeve  

 van de kwaliteit van de projecten en de cohesie  
 van het team. 
●  Het opzetten en beheren van social media om HzG  
 meer bekendheid te geven.

Band met de medewerkers van HzG
Voor de versterking van de onderlinge band tussen 
medewerkers en bestuur van HzG werd in 2011 een 
viertal themadagen georganiseerd die gratis toe-
gankelijk waren voor HzG-medewerkers, en tegen 
betaling toegankelijk voor niet-medewerkers. Deze  
themadagen werden in de meeste gevallen geaccre-
diteerd door de beroepsvereniging NVKH. 

Verder is er een goed bezochte jubileumborrel ge-
weest om het 20-jarig bestaan van HzG te vieren. 
Hierbij waren ook oud-medewerkers aanwezig.

Straatbeeld in Kagadi, Uganda

Moeder en dochters, Uganda

Gesprek in het maïsveld, Benin
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Financiën
In 2011 heeft HzG zijn rekeningen bij de ING bank opgeheven en is volledig gaan bankieren bij de Triodos 
Bank wiens uitgangspunten beter aansluiten bij die van HzG 

Balans per 31 december 2011
Activa

31-12-2011 31-12-2010

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende 
activa (1)

996 4.378

Liquide middelen (2) 33.321 30.521

Totaal 34.317 34.899

Passiva
31-12-2011 31-12-2010

€ € € €

Continuïteitsreserve (3) 31.150 30.665

Kortlopende schulden

Overige schulden (4) 3.167 4.234

Totaal 34.317 34.899

HzG docenten Kees en Tineke en p.a. Vincent

Benin 
doelstelling
●  Opleiden van de laatste 60 chw’s
●  Consolidering en verduurzaming van het project

Realisatie
320 community health workers waren eind 2010 op-
geleid. Voor 2011 stond de opleiding van de laatste 60 
chw’s gepland. In overleg met de lokale docente is 
dit uitgesteld tot 2012. Wel is door medewerkers van 
HzG in samenwerking met de lokale counterpart een 
plan uitgewerkt voor supervisie en managementon-
dersteuning op afstand (Skype). Het bestuur is van 
mening dat Benin een zeer succesvol project is en 
moet worden gecontinueerd.

Bosnië 
Doelstelling
●  Organisatie van een masterclass op verzoek van  
 lokale counterpart.

Realisatie
In 2011 is er geen verzoek geweest. Wanneer er in 2012 
een verzoek komt, zal het bestuur dit honoreren.

Georgië 
Doelstelling
●  Complementaire Gezondheidszorg 2e fase in  
 Georgië 2010 – 2012 is dit jaar niet ingevuld. Oorzaak  
 hiervoor is de nasleep van de recente oorlogsomstan-  
 digheden, maar ook interne politieke veranderingen  
 in Georgië, die de contacten hebben verstoord. In  
 2012 wordt getracht de contacten te hernieuwen.

Realisatie
In 2011 is er geen gelegenheid geweest om de contac-
ten te hernieuwen.

Ghana 
Doelstelling
●  Het adviseren van de Engelse collega organisatie  
 “Ghana Homeopathy project” binnen het gemeen- 
 schappelijk project in Ghana, dat bestaat uit het  
 opleiden van locale community health workers en  
 het opzetten van een Ghanese school voor homeo- 
 pathie.

●  Adviseren van het Ghanese ministerie van gezond- 
 heid over de implementatie van wet op natuurlijke  
 geneeswijzen.

Realisatie
In 2011 heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden via 
Skype met de Engelse zuster organisatie. Hiermee 
zijn de  doelstellingen gerealiseerd.

Uganda 
Doelstelling
●  Opleiden van 400 community health workers en  
 studenten (jonge vrouwen) in samenwerking met  
 URDT over een periode van 5 jaar.
 Het bestuur van HzG heeft hoge verwachtingen  
 van de brede samenwerking die de basis vormt  
 voor dit project.

Realisatie
In 2011 is er een lesperiode geweest van twee weken 
waarin de doelstellingen van het opleiden van 30 
personen zijn gehaald. Een tweede lesperiode stond 
gepland voor augustus 2011, maar deze is verplaatst 
naar 2012. Er waren lokale en financiële omstandig-
heden die het project vertraagd hebben. Het bestuur 
beschouwt dit project als een project wat zich zeer 
succes vol zou kunnen ontwikkelen.  

HWW 
In 2011 is door de internationale federatie HWW, waar-
in ook HzG vertegenwoordigd is, een zogenaamde 
Code of Ethics ontwikkeld. Hierin zijn zaken om-
trent gedrag van de aangesloten organisaties en hun 
medewerkers geregeld. Het bestuur beschouwt het 
verdrag als een evenwichtig document en heeft zijn 
goedkeuring hieraan gegeven. Het verdrag is op de 
website van HzG te downloaden
Daarnaast heeft het bestuur erop aangedrongen dat 
het voor de toekomstige samenwerking met HWW van 
belang is dat HWW zich minder bureaucratisch ontwik-
kelt, waarbij het Engels als enige voertaal tijdens de 
internationale bijeenkomsten wordt gebruikt. Hiervoor  
zullen in 2012 stappen worden gezet.

Evaluatie projecten
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Gouden Vrienden
Boekhandel Merlijn, www.merlijnboekhandel.nl 
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, www.nvkh.nl  
Radar Opus, www.radaropus.com

Vrienden
Page Perfect, www.pageperfect.nl
SRBag, www.srbag.nl
VSM Geneesmiddelen, www.vsm.nl   

Daarnaast danken wij de onderstaande organisaties voor hun bijdrage:
Hahnemann Apotheek
Holland Pharma
Nunhems Foundation
Stichting Familiefonds Wierda 
Stichting Vrienden van Boukombé 
nr58 / Total communication

Zij hebben samen met onze particuliere donateurs gezorgd voor de giften die het werk van Homeopaten zonder Grenzen mogelijk maken. 
Wij hopen dat wij ook in 2012 weer op u mogen rekenen om onze projecten voort te zetten en uit te breiden.

De Vrienden van Homeopaten zonder Grenzen

Bestuursleden
Voorzitter 
 Marinus Jousma 
Penningmeester 
 Jan Vorstenbosch
Secretaris 
 Vanja Wierenga
Portefeuille Projecten    
 Christine Zürcher
Portefeuille Fondsenwerving  
 Paul Kotvis
Portefeuille Internationale samenwerking 
 Annemieke Boelsma
Portefeuille Communicatie en PR  
 Lilian Peters
Notuliste    
 Anneke Otten

Projectcoördinatoren 
Georgië 
 Ien Brethouwer
Benin en Uganda 
 Christine Zürcher
Ghana 
 Hans Willem Steensma

HWW 
Hans Willem Steensma
Annemieke Boelsma

Secretariaat 
Désirée Dirkzwager

Commissie Communicatie en PR
Lilian Peters (coördinator)
Marinus Jousma

Commissie Voor en Nazorg
Marguus Heemskerk (coordinator)
Karen van Leer
Joke Smith

Commissie onderwijs
Kees Dam (coördinator)
Ina van der Graaf
Irma Jansen
Evelien van de Kamp
Nicolle Leijen
Anneke Otten

Commissie werving en selectie
Marguus Heemskerk (coordinator)
Andries Keizer 
Wouter van der Schaar

Colofon
Dit jaarverslag kwam tot stand dankzij 
bijdragen van: 
Tineke Schaper, Vanja Wierenga,            
Christine Zürcher
Eindredactie: Lilian Peters
Vormgeving: nr58 / total communication

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

Medewerkers van Homeopaten zonder Grenzen

Staat van baten en lasten over 2011
 

2011 begroting 2010

€ € €

Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving 55.353 102.042 56.590

Subsidie van overheden - - -

Overige baten 5.200 7.500 5.800

Vrijval reserves 5.585 5.585

Som der baten 66.138 115.127 62.390

Lasten: Besteed aan doelstellingen

Bosnië - 2.524 -

Benin 5.258 10.685 17.293

Georgië - - 2.279

Ghana 529 411 615

Uganda 36.498 69.742 20.139

Totaal Lasten besteed aan doelstellingen 42.285 83.362 40.326

Werving baten

Kosten uit eigen fondsenwerving 4.326 6.832 1.721

Kosten verkrijging subsidies overheden - - -

Totaal kosten werving baten 4.326 6.832 1.721

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 13.457 19.326 12.046

13.457 19.326 12.046

Som der lasten 60.068 109.520 54.093

Saldo van baten lasten 6.070 5.607 8.297

Resultaatbestemming

Toevoegen c.q. onttrekken aan:

Continuïteitsreserve 6.070 5.607 8.297

Bestemmingsreserves - - -

6.070 5.607 8.297

Bijdragen HzG medewerkers
Bijna alle reis en verblijf kosten voor de commissies, 
werkgroepen en bestuur werden door de medewer-
kers zelf gedragen. Bij uitzendingen naar het bui-
tenland werden de kosten van het stilleggen van de 
praktijk door de homeopaten zelf gedragen. Zonder 
dit grootse gebaar zou HzG niet in staat zijn geweest 
haar werkzaamheden uit te voeren.

Toekomst 
Voor 2011 -2013 volgt het bestuur het beleidsplan.  
De doelstellingen blijven gehandhaafd en projecten 
zullen worden beoordeeld aan de hand van bestaan-
de criteria.
Ook zal het bestuur in 2012 plannen uitwerken om 
tot intensieve samenwerking te komen met de pa-
tiëntenvereniging KVHN.
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