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Voor HzG was 2014 een goed en ook een heel bewogen jaar. Het is goed te constateren dat de organisatie 
ieder jaar opnieuw kan rekenen op een trouwe kern van enthousiaste mensen die zich vrijwillig inzet voor 
het vele werk binnen onze organisatie, zowel in Nederland als internationaal.

In Kroatië werkt de organisatie, samen met homeopaten uit die regio, mee aan de opzet van een project voor 
oorlogsslachtoffers en heeft zij de supervisie bij de formatie van een nieuwe organisatie voor nationale en 
internationale hulpverlening.

In Uganda draait een succesvol project, binnen de URDT (Uganda Rural Development and Training center - 
een organisatie die zich richt op middelbaar en universitair onderwijs voor jonge vrouwen). In 2014 reisden 
onze docenten opnieuw naar het land om er les te geven in homeopathie voor moeder en pasgeboren kind.

In Gambia is met het ministerie en de lokale overheid een overeenkomst gesloten voor een nieuw project in 
het zuiden. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om  de uitvoering van het project vanwege de ebola-
epidemie door te schuiven naar het komende jaar.

Intern hebben bestuur en vrijwilligers zich dit jaar beraden op de koers en werkwijze van de organisatie.  
Nu het plan in grote lijnen vorm heeft gekregen, kan het bestuur haar taken overdragen en de uitwerking 
aan een nieuw bestuurlijk team overlaten, dat in het voorjaar van 2015 zal aantreden. Het nieuwe bestuur 
zal met fris elan het belangrijke werk van HzG in de komende jaren uitdragen. Wij wensen het nieuwe team 
heel veel succes in hun missie.

Namens het bestuur van Homeopaten zonder Grenzen,

Marinus Jousma
Voorzitter
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●    HzG speelt in op hulpvragen van autoriteiten/
organisaties in (ontwikkelings)landen en leidt  
men sen op in basis homeopathische zorg ter aan-
vulling en versterking van de lokale gezondheids-
zorg.

●   HzG leidt lokale artsen, verpleegkundigen en  
andere zorgverleners op, zodat zij zelfstandig  
homeopathische zorg kunnen bieden.

●   HzG leidt trainers op zodat op termijn de kennis van 
de basis homeopathie kan worden door ge geven.

HzG werkt vooral in (ontwikkelings)landen waar  
reguliere gezondheidszorg de lokale bevolking niet  
bereikt. Toepassing van homeopathie in het buiten-
land 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.

Missie

Doelstelling
Homeopaten zonder Grenzen (HzG) maakt deel 
uit van de internationaal opererende organisatie  
Homeopaths World Wide (HWW) die in 2007 is 
opgericht. Het doel van dit internationale samen-
werkingsverband is om ervaringen en kennis uit te 
wisselen en gezamenlijk projecten op te pakken. Op 
deze manier wordt doorlopend gewerkt aan een ver-
betering en professionalisering van de aangesloten 
organisaties.

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. 
Het doel van de internationale organisatie is ingegeven 
door het ideaal van de World Health Organisation 
(WHO):

‘Toegang tot gezondheidszorg  
voor iedereen’.

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



In april 2014 is de jaarlijkse vergadering gehouden van Homeopaths World Wide, deze keer op uitnodi
ging van Frankrijk in Marokko. Alle deelnemende organisaties waren vertegenwoordigd: Frankrijk, 
Duitsland, Zwitserland, Armenië, Madagaskar en Nederland. In totaal wordt er door de zes in HWW 
participerende landen succesvol gewerkt in een achttiental projecten, voornamelijk in Afrika.
Het voorstel vanuit Nederland om bij uitbreiding van het aantal deelnemende landen de structuur en 
werkwijze van HWW te vereenvoudigen is overgenomen.

Homeopaths World Wide

Organisatie
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. Bestuurs-
leden zijn belast met uiteenlopende portefeuilles,  
zo als scholing eigen medewerkers, onderzoek, projec-
ten (aanvragen uit het buitenland, voor- en nazorg), 

communicatie en fondsenwerving. De portefeuille-
houders sturen elk afzonderlijk een commissie  
aan, waarvan de leden verantwoordelijk zijn voor  
de feitelijke uitvoering. HzG maakt gebruik van een 
groep van ongeveer vijfentwintig vrijwilligers waaron-
der professioneel geschoolde homeopaten en artsen 
die ingezet worden voor buitenlandse missies. 
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Naast de gebruikelijke agenda en de officiële General 
Assemblee was er tijd voor een discussie over de  
taken/doelen van HWW. Deze resulteerde in een  
gezamenlijke conclusie betreffende de volgende  
taken/doelen:
1)  uitwisseling van ervaring tussen deelnemende 

landen
2)  support van nieuwe deelnemers uit andere landen
3)  parapluorganisatie voor de afstemming van  

gezamenlijke activiteiten van meerdere landen 
4)  herkenbaarheid voor andere internationale organi-

saties (bv. Rode Kruis/Artsen zonder Grenzen)
5)  databank voor informatie over projecten (wie werkt 

waar en wie doet wat)
6)  een platform en netwerk bieden voor andere  

homeopathische organisaties
7)  een representatieve homeopathische beweging 

zijn voor al degenen die werkzaam zijn 

Ten slotte was er een bijzonder intermezzo van een 
Marokkaanse agro-engineer, die een foto presentatie 
gaf van succesvolle homeopathische experimenten 
bij zieke gewassen (ondermeer bij palmbomen).

In het najaar bleek dat de inzet van de deelnemende 
landen binnen HWW nog steeds te wensen overlaat 
(drukke nationale agenda’s) en dat nagedacht moet 
worden over de wijze van organiseren. Aan de deel-
nemers uit Zwitserland, Frankrijk en Nederland  
(Renata Hanselmann, Fred Rerolle en Marinus Jousma) 
is gevraagd een voorstel hiervoor uit te werken.

Ten slotte heeft onze voorzitter Elisabeth von Wedel 
helaas moeten besluiten haar voorzitterschap,  
zowel binnen HWW, als in Duitsland, ter beschik-
king te stellen. 

Studeren in het mais, Benin
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Uitgangssituatie
Eind 2013 hebben de lokale coördinatrice en een kern 
van zeer actieve ‘community health workers’ een  
regionale associatie Homeopaten zonder Grenzen  
opgericht met de volgende doelstellingen:

●   stroomlijnen van de rapportage van de individuele 
community health workers over hun behande-
lingen en de behaalde resultaten

●   daarmee beter overzicht krijgen over de verstrekte 
middelen en voorraden aan homeopathische  
middelen per dorp

●   daardoor de bevoorrading met middelen efficiënter 
kunnen organiseren

●   een duidelijke gesprekspartner zijn voor de lokale 
autoriteiten

Terugkomdagen en supervisie
Door een totaal onverwacht overlijden van haar 
echtgenoot moest de lokale docente/coördinatrice 
haar werk een aantal maanden stilleggen.
 
Zij heeft in elk van de 6 arrondissementen 2 supervi-
siebezoeken en trainingsweken kunnen organiseren. 
Daar heeft de harde kern van 150 zeer actieve en 
in wisselende samenstelling nog een groep van 100 
minder actieve community health workers aan deel 
genomen die samen ruim 5000 patiënten hebben 
behandeld.

Naast het superviseren van de behandeling van  
patiënten lag de nadruk dit jaar op het samen  
ontwikkelen van een in de praktijk hanteerbaar  
rapportage-systeem per community health worker. 
Pas door het inzicht dat een systematischere  
rapportage ook in hun voordeel is (betere bevoorra-
ding met middelen door overzicht van de voorraden 
per dorp) kunnen zij hiertoe ook op langere termijn 
gemotiveerd blijven.
 
Dit jaar heeft de coördinatrice een pilot van 6 
maanden georganiseerd voor de behandeling van 
malaria-achtige koortsende ziektes. 32 community 

health workers uit 5 arrondissementen hebben 
hieraan deelgenomen. Zij hebben 160 kinderen 
(0-8 jaar) behandeld die geen toegang hadden tot 
de reguliere gezondheidszorg. Zij hebben gebruik 
gemaakt van het nieuwe registratiesysteem waaruit 
samenvattend de volgende resultaten naar voren 
zijn gekomen:

  Aantal %
Totaal behandelde kinderen 160
Nog steeds gezond na 6 maanden: 116 73 %
Ziek binnen eerste 3 maanden 15 9 %
Ziek binnen tweede 3 maanden 29 18 %

Op grond van deze goede resultaten gaat de coördi-
natrice de pilot komend jaar uitbreiden. 
In 2016 hopen wij de vruchten van dit nieuwe  
regi stra tiesysteem te plukken ook voor alle andere  
behandelingen.

Plannen voor 2015
In 2015 vieren de community health workers van 
Boukombé het 10-jarig lustrum. In die 10 jaar zijn 
ruim 400 mensen getraind om in hun dorpen  
homeopathische zorg te geven, in eerste instantie 
opgeleid door twee HzG-docenten, later door een 
lokale coördinatrice die is opgeleid door HzG. Een 
kern van 150 mensen is heel actief, en groep van 
een extra 100 community health workers behandelt 
mensen af en toe. Na 10 jaar werk is homeopathie 
geworteld in de dorpen van de regio.

November 2015 zal dit lustrum extra aandacht  
krijgen gedurende het tweejaarlijkse supervisie-
bezoek vanuit Nederland. 

Aandachtspunten voor 2015 zijn
●   a.h.v. het gestandaardiseerde rapportageformulier 

per individuele community health worker zicht  
te krijgen over de exacte aantallen behandelde 
patiënten en resultaten.

●   Iets meer eigen inkomsten proberen te genereren. 
De mogelijkheden daartoe blijven zeer beperkt.

Benin
HzG heeft sinds 2005 community health workers (chw’s) en een lokale docente/coördinatrice opgeleid 
in Benin. De lokale docente heeft op haar beurt 400 nieuwe chw’s getraind. 
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Korte voorgeschiedenis
In 2010 stonden we aan de wieg van de samen-
werking tussen URDT en HzG. Tijdens een eerste 
bezoek aan Kagadi werd de basis gelegd voor 
een gezamenlijk project, waarbij HzG het verzoek 
kreeg om jaarlijks, indien mogelijk, twee keer naar 
Uganda te komen om community health workers 
(chw’s) en ARU studenten te trainen in het behan-
delen van acute klachten met homeopathie. Om zo 
de mensen in de afgelegen dorpjes toegang te geven 
tot homeopathische gezondheidszorg.
Na de eerste missie in januari 2011 viel het project 
stil. Reden hiervoor was dat onze samenwerkings-
partner URDT zich door de crisis noodgedwongen 
op haar kernactiviteiten moest concentreren en 
een ingrijpende reorganisatie op organisatorisch, 
financieel en personeel vlak moest doorvoeren. In 
overleg is toen besloten om het homeopathische 
onderwijsproject in 2013 weer op te pakken. Nadat 
HzG in 2013 twee keer voor een lesperiode naar 
Kagadi heeft kunnen gaan, moesten we in 2014 
een stapje terugdoen. I.v.m. teruglopende fondsen 
was het in 2014 slechts haalbaar om één keer naar 
Uganda te reizen.

Moeder en kind module
In oktober 2014 gingen HzG docenten Lilian Peters en 
Tineke Schaper naar Kagadi. Door persoonlijke om-
standigheden moest het vertrek drie dagen worden 
uitgesteld waardoor de eerste lesweek op woensdag 
van start ging i.p.v. op maandag.
Voor deze lesperiode ontwikkelden zij speciaal voor 
de groep gevorderde studenten een zogenaamde 
Moeder en Kind Module, waarin geleerd wordt hoe 
men aankomende moeders tijdens zwangerschap 
en bevalling kan ondersteunen met homeopathie.
In het achterland van Kagadi, ver van ziekenhuizen 
en klinieken, zijn zwangere vrouwen vooral op zich-
zelf aangewezen. Homeopathie is zeer effectief bij 
problemen tijdens zwangerschap en bevalling.  
Kennis van de toepassing ervan bij moeder en kind 
kan in de afgelegen dorpjes soms het verschil 
beteke nen tussen leven en dood.

Eerste lesweek 
De groep studenten, die voor 80% bestaat uit jonge 
vrouwen, en die inmiddels voor de 4e keer les  
kregen van het HzG team, was zeer enthousiast over 
de lesstof. Het onderwerp leeft, zeker in dit land 
waar vrouwen gemiddeld zes kinderen krijgen.  

Onze toekomstige docenten, Uganda

Uganda
Sinds 2013 is het onderwijsproject in Uganda in samenwerking met de lokale organisatie URDT (Uganda 
Rural Development and Training) weer volop gaan draaien. Doel was om in 2014 in ieder geval één les
periode van twee weken te verzorgen voor enerzijds de groep gevorderde studenten en daarnaast te 
starten met een nieuwe groep. Tijdens de training van de nieuwe groep werd beoogd een begin te maken 
met het opleiden van lokale docenten d.m.v. de Training of Trainers. 
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Dat is veel, maar kinderen worden hier gezien als 
een voorziening voor de oude dag. Bovendien sterft 
in Uganda nog altijd een groot deel van de kinderen 
voor het vijfde levensjaar. 
Tijdens de lesweek, die korter was dan gepland,  
is de module voor een groot deel behandeld.  
Het ontbre kende deel (o.a. zorg voor het pasgeboren 
kind) moest echter worden uitgesteld tot een volgende 
lesperiode.

Tweede lesweek
De tweede lesweek startten we met een nieuwe 
groep, die bestond uit 2e en 3e jaarstudenten van 
de ARU (African Rural University). We begonnen op-
nieuw met het doceren van de basisbeginselen van 
homeopathie. Weer heel leuk om te doen.
Tegelijkertijd liepen drie studenten uit onze gevor-
derdengroep mee in de Training of Trainers.  
We gaven instructie vooraf, droegen gedeelten van 
de lesstof over aan de toekomstige docenten, en 
evalueerden na afloop. Het was mooi om de zien 

hoe onze Afrikaanse studenten op hun geheel eigen 
manier lesgaven. Met veel expressie en humor;  
er werd veel gelachen.

Coördinator
De lesperiode in Kagadi is dit jaar goed verlopen. 
Mede dankzij de ondersteuning ter plaatse van de 
lokale coördinator Christine Nyakaisiki, die URDT 
na de eerste lesperiode voor het homeopathie  
project heeft aangesteld. De aanstelling van een 
lokale coördinator is belangrijk omdat hiermee de 
continuïteit van het project beter gewaarborgd is.

Christine is naast coördinator ook docent op de URDT 
High School for Girls. Zij organiseert bijeenkomsten 
voor de cursisten om ervaringen te delen en kennis 
uit te wisselen. Ook verzamelt zij de gegevens van alle 
behandelingen die de chw’s uitvoeren en verwerkt 
deze in een rapport. Zij is ook vanuit Nederland een 
belangrijk aanspreekpunt waar het gaat om prakti-
sche en organisatorische zaken rondom het project.

Moeder en kind module, 
Uganda

Doelen in 2014 

Moeder en kind module 

voor groep gevorderde studenten (25 deelnemers) 3,5 lesdagen gegeven i.p.v. 5

Start training nieuwe groep ARU studenten (12 deelnemers) Gerealiseerd

Training of Trainers aan 3 toekomstige docenten Gerealiseerd

Vervolg Moeder en kind module Gepland najaar 2015

Opleiding nieuwe groep (week 2) Gepland najaar 2015

Training of trainers (week 2) Gepland najaar 2015
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Gambia
HzG is door de Nederlandse Stichting ‘Hand to Hand’ – sinds 2001 werkzaam in Gambia op het gebied 
van onderwijs – en het Ministerie van Gezondheid van Gambia gevraagd een homeopathisch  
trainingsprogramma op te zetten, vergelijkbaar met de opleidingen in Benin en Uganda. De Minister 
van Gezondheid was jarenlang bestuurslid van ‘Hand to Hand’.

Verkennende missie
In maart 2014 reisden drie HzG medewerkers naar 
Gambia voor een Verkennende Missie.
Op voorspraak van de Nederlandse Stichting  
‘Hand to Hand’ – sinds 2001 werkzaam in Gambia 
– nodigde het Ministry of Health and Social Welfare 
HzG uit voor een oriënterend bezoek. In een eer-
ste gesprek met een medewerker van de Minister 
laat het Ministerie weten dat het district Lower River  
Region (LRR) is aangewezen voor de HzG training. 

Enige feiten
De republiek Gambia heeft een populatie van  
ca. 1.900.000. De Gambiaanse economie, hoewel 
groeiend, behoort tot de zwakste ter wereld en is 
voornamelijk een agrarische, met een vrij wankele 
basis door monoculturen en de klimaatextremen. 
Door de relatieve politieke en economische stabi-
liteit, de vele zonne-uren en de ligging aan zee is 
toerisme de tweede pijler van de economie. Gambia 
kent een droge periode van eind oktober tot begin 
juni. Het regenseizoen loopt van eind juni tot begin 
oktober. Dit is ook het malariaseizoen.

De verschillende stammen hebben elk een eigen cul-
tuur en taal: tolerantie tussen de stammen is goed. 
90% van de bevolking is moslim. Engels wordt goed 
tot redelijk gesproken in de dichter bevolkte gebieden, 
minder goed in de dorpen. 

40% van de bevolking leeft op of onder de armoede-
grens. Werkloosheid is groot, vooral onder jongeren 
in het landelijk gebied. In deze gebieden komt  
ondervoeding voor, vooral bij kinderen. Het vaak 
eenzijdige dieet veroorzaakt een slechte gezond-
heid, versterkt door slechte hygiëne en gebrek aan 
schoon drinkwater. Lower River Region is een van 
deze arme regio’s.

Malaria is de voornaamste doodsoorzaak in  
Gambia, vooral bij kinderen onder de 5 jaar. Malaria 
in de zwangerschap veroorzaakt bloedarmoede bij 
de vrouw en een laag geboortegewicht. Ziektes als 
hepatitis A en tyfus, veroorzaakt door het drinken 
van vervuild water, is de 2e doodsoorzaak bij kinde-
ren onder de 5 jaar.

6

Tijdens de les, Gambia
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Sinds de eerste diagnose van HIV in Gambia in mei 
1986, is de ziekte nu relatief stabiel. 
In 2014 was er sprake van ebola in West Afrika. 
Gambia is, door verstandig optreden van de autori-
teiten, niet getroffen door deze vreselijke ziekte.  
In Senegal, het buurland van Gambia, bleef ebola 
beperkt tot 2 gevallen.

De regering wil het sterftecijfer van moeder en kind 
tijdens de bevalling terugdringen. Kindersterfte onder 
de 5 jaar loopt terug (van ruim 13% in 2005 naar 5,4 % 
in 2013). Family planning is hier van belang. Vanuit 
traditie en religie zijn hier nog bezwaren te overwin-
nen, vooral op het platteland. Het HzG lesblok  
‘Moeder en Kind’, voor klachten rond zwangerschap, 
bevalling en bij zuigelingen zal in de 2e of 3e missie 
behandeld worden. 

Lower River Region
Soma ligt 180 km de hoofdstad Banyul en beschikt 
over een nieuw ziekenhuis (2013) met verpleeg-
opleiding. De HzG’ers verblijven 3 dagen in Soma 
en gaan in gesprek met de betrokken partijen  
Gouverneur, notabelen van Soma, burgemeesters van 
ca. 30 dorpen, betrokkenen in de gezondheidszorg).  
Er vinden 4 clinics plaats (behandeling van ca. 80 
personen).

De huidige Gouverneur, Salieu Puye, van LRR is  
tevens ervaren herbalist en schrijver/docent op dit 
gebied. Door de traditie in het toepassen van  
kruidengeneeskunde is er in Gambia veel interesse 
in homeopathie: er is van oudsher vertrouwen in 
niet-chemische middelen. In veel dorpen van LRR 
ontbreekt het aan voldoende c.q. adequate verpleeg-
kundige hulp. Afgezien hiervan gaan bewoners bij 

(acute) ziekte niet of te laat naar een deskundige 
vanwege gebrek aan geld voor transport of reguliere 
medicijnen, en door slecht begaanbare wegen in 
het regenseizoen. De autoriteiten zien de training 
door HzG van vrijwilligers dan ook als een manier om 
primaire gezondheidszorg in de dorpen te verbeteren. 

NGO’s 
Ook voeren de HzG medewerkers in Gambia 
gesprek ken met NGO’s die al langer humanitaire 
projecten (bege)leiden. Op grond van deze gesprek-
ken en onze ervaring in andere Afrikaanse landen 
concludeert HzG, dat een project de meeste kans 
van slagen heeft als de autoriteiten een project 
meefinancieren en de buitenlandse partij vooral  
investeert met kennis en daadkracht. Van een derge-
lijk project is in dit voorstel sprake.

Conclusie
Op grond van bovenstaande besluiten het Ministerie, 
het bestuur van LRR, en het HzG bestuur tot 4  
trainingsmissies van twee weken t/m 2016. HzG zal 
twee groepen van elk ca. 20 tot 30 verpleegkun-
digen en vrijwilligers uit de dorpen trainen volgens 
de beproefde HzG aanpak: een bij de groep passend 
niveau, rollenspellen, life cases, toets na elke  
lesweek. Elke student ontvangt de behandelde  
middelen en een syllabus. In de periode tussen de 
missies zal HzG een coördinator in LRR op afstand 
ondersteunen per telefoon en email. Het Ministerie 
van Gezondheid en Sociaal Welzijn en de autoritei-
ten in LRR selecteren studenten volgens afgesproken 
criteria en verzorgen vervoer en verblijf van de 
HzG’ers en studenten.

Bereikte doelen in 2014 / Gepland

Bezoek, uitwerken opzet en afspraken met lokale partijen in Gambia Geëffectueerd

Opstellen en ondertekenen overeenkomst Geëffectueerd

1e Missie trainingsvoorjaar 2015, verzorgen 2 lesperiodes Gepland maart 2015

Selectie en aanstelling lokale coördinator Gepland maart 2015

Behandelen patiënten ter plaatse Gepland maart 2015

Opzet Rapportage van behandelresultaten aan HzG Gepland



Kroatië
Van 4 – 8 april 2014 hebben Wouter van der Schaar en Ien Brethouwer op uitnodiging van collega
organisatie Homeopaths without Borders Croatia (HwBCr.) een bezoek gebracht aan Zagreb.

Doel van deze missie was tweeledig:
●   Het verzorgen van een workshop projectmanage-

ment voor bestuur van HwB-Cr.
●   Het geven van een seminar over psychotrauma 

voor belangstellenden uit de grotere regio, samen 
met Ina Rahmanovic uit Tuzla.

HwB-Cr. is in het leven geroepen na de verkennende 
missie van HzG in Vukovar maart 2012. De toen aan-
wezige homeopaten uit Kroatië waren zo gegrepen 
door de problematiek die zij aantroffen in Vukovar, 
dat ze krachten hebben gebundeld en een organisatie 
in het leven hebben geroepen. Het plan om een  
project in Vukovar met oorlogsveteranen op te starten 
heeft nog steeds de volle aandacht. Tot op heden  
ontbreken daarvoor echter de benodigde financiële 
middelen.

Wel heeft HwB-Cr. een lopend project op de grens 
met Bosnië. Daar behandelen ze, in samenspraak 
met docenten van de lokale school, kinderen en  
ouders die geen adequate hulp ontvangen voor hun 
psychotrauma.
Dit project hebben we als uitgangspunt genomen 
voor de workshop projectmanagement.

Via de zogenaamde SWOT-analyse verkregen we 
een goede inkijk in de positie van het project en de 
benodigde stappen die nog nodig zijn om het een 
duurzaam project te laten worden.

Seminar Post Traumatische Stress  
Problematiek
Dit seminar was door het bestuur van HwB-Cr. geor-
ganiseerd en toegankelijk voor zowel homeopaten 
als anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

De 36 deelnemers waren afkomstig uit de grotere 
regio. Het was tevens een goede kick-off voor het 
bestuur HwB-Cr. om aandacht voor hun organisatie 
te verwerven.

Inhoudelijk is in twee dagen enorm veel praktijk/
casuïstiek en theorie de revue gepasseerd. Er was 
een grote betrokkenheid en participatie vanuit de 
deelnemers.

Ina Rahmanovic heeft aan de hand van een lang-
lopende casus inzage gegeven in de wijze waarop 
zij homeopathie en psychotherapie vervlecht in 
haar behandeling van psychotrauma. Een zeer boei-
ende en leerzame presentatie.

Wouter van der Schaar is als medisch psycholoog 
en traumatoloog al vele jaren verbonden aan HzG. 
Hij heeft vanuit deze ervaring de theoretische onder-
bouwing van PTSS gepresenteerd.
Ien Brethouwer heeft een aantal casussen uit  
projecten van HzG en uit haar homeopathiepraktijk 
voor het voetlicht gebracht. De deelnemers waren 
zeer interactief betrokken en spraken de wens uit 
voor een vervolgseminar.

Voor HzG is de samenwerking met het bestuur van 
HwB-Cr. en vooral ook door de samenwerking met 
Ina Rahmanovic uit Tuzla een mooie stap in het ver-
duurzamen en verstevigen van de samenwerkings-
verbanden.

HzG heeft vele jaren geïnvesteerd in de regio via het 
Bosnië-project in Tuzla. De mede door HzG opge-
leide Ina Rahmanovic kan zelf weer anderen in de 
regio opleiden en superviseren. En de organisatie 
in Zagreb kan het stokje in de regio van HzG over-
nemen. Op verzoek kan HzG bijdrage leveren aan  
seminars, workshops of supervisie, maar het initiatief 
ligt nu bij HwB-Cr.

Een heel verdrietige en ironische samenloop tijdens 
het seminar was het plotselinge overlijden van de 
echtgenoot van de voorzitster. Het was een enorme 
domper op het enthousiasme dat er heersde.  
Ondanks dit gebeuren hebben de medebestuurs-
leden de voortgang gerealiseerd en het seminar zeer 
kundig afgerond.

Dit gebeuren heeft wel een tijdelijk stop op de ver-
der contacten gezet. Wij zijn in afwachting hoe de 
voortgang gecontinueerd zal worden. Het initiatief 
ligt nu bij HwB-Cr.
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Commissie Voor- en nazorg

Doelstelling
De doelstelling van deze commissie, die bestaat uit 
Marguus Heemskerk, Karen van Leer en Joke Smith  
is het begeleiden van medewerkers van HzG die uit-
gezonden worden, om er zorg voor te dragen dat 
eventuele, tijdens een uitzending opgedane trauma-
tische ervaringen, direct na thuiskomst onderkend 
en verwerkt kunnen worden. Daarnaast is er gelei-
delijk aan de taak bijgekomen om medewerkers, 
die op de een of andere manier vastlopen door/of 
in het werk voor HzG te begeleiden ook als dat niet 
met een uitzending te maken heeft. 

Activiteiten
Telefonische contacten met de medewerkers voor 
en na een uitzending, en in gevallen zoals hierboven 
genoemd. Indien nodig wordt er een afspraak voor 
een mondeling gesprek gemaakt. Daarnaast het ver-
zorgen van een bos bloemen voor de uitgezonden 
medewerkers bij thuiskomst, in geval van ziekte, bij 
afscheid etc. Een paar medewerkers heeft aangege-
ven deze gesprekken niet nodig te hebben, maar dat 
zij ons zullen bellen indien nodig. 
De commissie komt één keer per jaar bijeen voor 
een specifieke commissievergadering.

Resultaten
We hebben in 2014 de verkennende missie naar 
Gambia begeleid van Lous Wijnkoop, Christine  
Zürcher en Wouter van der Schaar en de missie naar 
Uganda van Lilian Peters en Tineke Schaper.

Werkwijze
Er wordt gewerkt aan de hand van een “debriefings-
protocol” opgesteld door Wouter van der Schaar.

Plannen
Er zijn geen andere plannen dan op deze voet door 
te gaan. 

Kosten
De kosten die de commissie tot op heden maakt, 
zijn de kosten voor de bloemboeketten. Het is mo-
gelijk dat in de toekomst commissieleden wel hun 
telefonische kosten en eventuele reiskosten gaan 
declareren waardoor het kostenplaatje er anders uit 
kan zien. 
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Commissie Werving en selectie

Activiteiten
De belangrijkste activiteit van deze commissie, die 
bestaat uit Marguus Heemskerk, Andries Keizer en 
Wouter van der Schaar, is het telefonisch benaderen 
van mensen die zich aangemeld hebben als vrij-
williger bij HzG om hen te laten weten welke  
vacatures/functies open staan. Indien zij hier  
belangstelling voor hebben, nodigen wij hen uit om 
op een medewerkerbijeenkomst kennis maken met 
de relevante mensen. Zodra iemand geschikt lijkt 
volgt een gesprek met de commissie Werving en  
selectie aan de hand van een inge vuld sollicitatie-
formulier en het CV. We proberen de gesprekken in 
Driebergen te laten plaatsvinden omdat het in het 
midden van het land ligt en om de kosten zo laag 
mogelijk te houden.

Resultaten 
Dit jaar hebben we met niemand een sollicitatie-
gesprek gevoerd.

Plannen 
Op dit moment zijn er alleen vacatures voor PR en 
Fondsenwerving voor de projectgroepen. Indien er 
meer projecten gaan bijkomen in 2015 is het zaak 
te bekijken of de lijst met mensen die uitgezonden 
willen worden groot genoeg is of dat er dan vacatures 
ontstaan.

Kosten 
De reiskosten van twee van onze commissieleden. 
Dit is opgegeven in de jaarbegroting.
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Fondsenwerving

2014 heeft in het teken gestaan van een transitie van 
de organisatie met als doel fondsen door de project-
groepen zelf te laten werven. Het Uganda project is 
wederom gesteund door de Stichting Familiefonds 
Wierda-Baas, maar ook door partijen die geoor-
merkte donaties hebben gedaan. Hierdoor kon er 
dit jaar een missie uitgevoerd worden naar Uganda.

Het aantal betalende donateurs in 2014 is met 351 
achtergebleven ten opzichte van het aantal van 379 
in 2013 ondanks diverse inspanningen van vrijwil-
ligers die onze donateurs actief hebben benaderd 
voor een bijdrage.

Veel dank gaat uit naar onze trouwe vrienden.

Gouden Vrienden
●   Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
●   Merlijn Boekhandel

Vrienden
●   VSM Geneesmiddelen
●   PagePerfect
●   Radar Opus
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In 2014 is de bestuurssamenstelling als volgt:

Bestuurslid functie portefeuille

Marinus Jousma Voorzitter DB

Vanja Wierenga Secretaris DB

Fer Schenk Penningmeester DB

Christine Zürcher Lid Projecten

Lilian Peters Lid Communicatie en PR

Paul Kotvis Lid Fondsenwerving

Diploma-uitreiking! Uganda

Bestuursverslag 2014

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 homeo-
pathische geneeswijze in ontwikkelingslanden in 
samenwerking met lokale partners/projecteige na-
 ren 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 2014 zijn de volgende functies vacant geworden: 
beheer portefeuille internationale samenwerking, 
portefeuille onderwijs en eind december de porte-
feuille fondsenwerving.
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Bijeenkomst met de dorpsoudsten, Gambia

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2014 vier keer vergaderd waar-
van hier de voornaamste thema’s worden genoemd: 

●   Het uitstippelen van een nieuwe koers voor HzG 
die past in de huidige tijdgeest.

●   Vaststellen van de noodzaak om meer inkomsten 
te genereren d.m.v. elektronisch doneren, en van 
het belang van een systematische benadering 
van organisaties, niet betalende donateurs, en 
stichtingen.

●   Verbetering van informatie naar donateurs, vrien-
den en donerende instanties d.m.v. elektronische 
nieuwsbrieven en projectverslagen. 

●   Het verder uitbreiden van de al opgezette web-
winkel, en promotiemateriaal maken voor spon-
soren. 

●   Het beheren en verder uitbreiden van het gebruik 
van ‘social media’ (zoals Facebook) om HzG 

meer bekendheid te geven. In 2014 heeft de  
Facebookpagina “Help ons Joan Helpen” aardig 
wat sponsorgeld opgeleverd.

●   Vernieuwen van de website, zodat elektronisch 
doneren eenvoudiger wordt en het gezicht van 
HzG beter naar buiten gebracht wordt.

Medewerkerdagen
In 2014 zijn ook weer een viertal medewerkerdagen 
georganiseerd, waarvoor alle medewerkers worden 
uitgenodigd. In de praktijk blijkt dat deze dagen 
worden bijgewoond door een vaste groep van  
on geveer 15 medewerkers. Tijdens deze dagen wordt 
informatie uitgewisseld tussen bestuur en medewer-
kers, er wordt verslag gedaan van de projecten. Ook 
werden in 2014 bestaande regelingen binnen HzG 
tegen het licht gehouden en besproken om te beoor-
delen of deze aangepast moeten worden. 
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Evaluatie projecten

Benin

Doelstelling:
●   Stroomlijnen van de rapportage van de individuele 

community health workers over hun behande lingen 
en de behaalde resultaten.

●   Daarmee beter overzicht krijgen over de verstrekte 
middelen en voorraden aan homeopathische  
middelen per dorp.

●   Daardoor de bevoorrading met middelen efficiën-
ter kunnen organiseren.

●   Een duidelijke gesprekspartner zijn voor de locale 
autoriteiten.

Realisatie:
De lokale docente/coördinatrice heeft ondanks dat 
zij haar werk door privéomstandigheden een aan-
tal maanden heeft moeten stilleggen, het volgende 
gedaan:

Twee supervisiebezoeken in zes arrondissementen.
Trainingsweken voor zo’n 250 community health 
workers, die samen ruim 5000 patiënten hebben 
behandeld.

Ontwikkeling rapportagesysteem per community 
health worker. 

Organisatie van een pilot van 6 maanden voor de 
behandeling van malaria-achtige koortsende ziek-
tes. 32 community health workers uit 5 arrondisse-
menten hebben hieraan deelgenomen. Zij hebben 
160 kinderen (0-8 jaar) behandeld die geen toegang 
hadden tot de reguliere gezondheidszorg. Zij hebben 
gebruik gemaakt van het nieuwe registratiesysteem. 

Uganda

Doelstelling:
●   Het voortzetten van het opleiden van ARU stu-

denten (jonge vrouwen) en epicentra managers/
stafleden van URDT, in samenwerking met URDT.

●   2 maal per jaar een uitzending naar Uganda  
verwezenlijken, om zo de continuïteit van het 
project te garanderen, en hiervoor de financiële 
middelen te realiseren. 

Realisatie:
Ontwikkeling van een Moeder en kind module,  
speciaal voor gevorderde studenten

In oktober 2014 is een lesperiode van 2 weken  
gerealiseerd. Les aan zowel gevorderden als aan 
een nieuw groep studenten.

Start met Training of Trainers, waaraan drie studen-
ten hebben deelgenomen. 

Financiering is verkregen dankzij bijdragen van een 
aantal trouwe sponsoren. Daarnaast via crowdfun-
ding en het opzetten van een aparte Facebook pagina 
voor Uganda. De doelstelling om twee maal per jaar 
op missie te gaan, heeft HzG dit jaar wegens gebrek 
aan fondsen niet kunnen realiseren.

Gambia (1)

Het project van HM Suisse in Gambia bevindt zich 
in een consolidatiefase waardoor er voorlopig geen 
extra behoefte is aan Nederlandse docenten.

Gambia (2)

Doelstelling: 
●   Verkennende missie realiseren.
●   Versterken van de band met het Ministerie van 

Gezondheid in Gambia.
●   Het uitzetten van meerdere trainingsmissies in 

een meerjarenplan.
●   Opstellen en ondertekenen overeenkomst.

Realisatie: 
In maart 2014 reisden drie HzG medewerkers naar 
Gambia voor een Verkennende Missie.

Ministerie, het bestuur van LRR, en het HzG bestuur 
besluiten tot 4 trainingsmissies van twee weken  
t/m 2016, op voorwaarde dat er voldoende fondsen 
beschikbaar zijn.

Voor maart 2015 staat de eerste lesperiode gepland. 
Ook is besloten dat er in die periode een lokale 
coördinator aangesteld wordt, en dat er ter plaatse 
patiënten behandeld worden. Tevens zal er een rap-
portage opgezet worden van behandelresultaten, 
om aan HzG te kunnen rapporteren.
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Kroatië

Doelstelling: 
●   Het verzorgen van een workshop projectmanage-

ment voor bestuur van HwB-Cr.
●   Het geven van een seminar over psychotrauma 

voor belangstellenden uit de grotere regio, samen 
met Ina Rahmanovic uit Tuzla.

Realisatie:
Van 4 tot 8 april hebben Wouter van der Schaar en 
Ien Brethouwer op uitnodiging van collega-organisatie 
Homeopaths without Borders Croatia (HwB-Cr.) een 
bezoek gebracht aan Zagreb, waarbij bovenstaande 
gerealiseerd is.

15
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STAAT  VAN  BATEN  EN  LASTEN  OVER  2014  

2014 begroting 2013
€ € €

Baten:      
Baten uit eigen fondsenwerving 43.675 80.000 45.970
Overige baten 1.478 6.000 1.400
Vrijval reserves 2.000  
Som der baten 45.153  88.000  47.370

 

Lasten:     
Besteed aan doelstellingen   
HzG leidt mensen op (basis 
homeopathische zorg) 16.437  41.000  29.174
HZG leidt trainers op (Training on the 
job) 12.191 19.750 18.667

HzG biedt homeopathische zorg 4.398       9.750 7.477
 33.026 70.500 55.318
Werving baten   
Kosten uit eigen fondsenwerving 2.030 5.000 4.470
 2.030 5.000 4.470
Beheer en administratie   
Kosten beheer en administratie 10.790 12.500 11.767
 10.790 12.500 11.767
 

  
Som der lasten 45.846  88.000  71.555

 
Saldo van baten lasten -693  0  -24.185
Resultaatbestemming     
Toevoegen c.q. onttrekken aan:   
Continuïteitsreserve -693 -24.185

BALANS  PER  31  DECEMBER  2014  

ACTIVA                  

 
31-12-2014  31-12-2013   

 € €  € €   

VLOTTENDE ACTIVA    

Voorraden 

Vorderingen en overlopende 
activa (1)

905 

269

 
1.221

Liquide middelen (2) 23.088
 24.094

 
24.262  25.315

        

PASSIVA

 
31-12-2014  31-12-2013   

 € €  € €   

Reserves en fondsen
   

Continuïteitsreserve  (3) 18.295  18.988   

 
   

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Overige schulden (4) 5.967  6.327   

 
5.967  6.327   

 
     

 
24.262  25.315   

  
                 

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
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Bestedingspercentage 
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale baten 

procentueel weergegeven voor de jaren: 

 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

 
2014 2014 2013 

 € € € 

Totaal besteed aan doelstellingen  33.026 70.500 55.318 

Totale baten  45.153 88.000 47.370 

Bestedingspercentage  73% 80% 117% 

Kostenpercentage eigen fondsenwerving 

Onderstaand is de verhouding van de kosten uit eigen fondsenwerving in relatie met de baten uit eigen 

fondsenwerving procentueel weergegeven voor de jaren: 

 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

 
2014 2014 2013 

 
 €  € € 

Kostenpercentage eigen fondsenwerving  5%    6%  10% 

Baten uit eigen fondsenwerving  43.675 80.000 45.970 

Kosten eigen fondsenwerving  2.030 5.000 4.470 

Het vorenstaande betreft een samengevat financieel overzicht van de gecontroleerde jaarrekening 2014 van 

Stichting Homeopaten Zonder Grenzen. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring 

afgegeven. De gecontroleerde jaarrekening is bij de stichting op te vragen. 

Bijdragen HzG medewerkers 
Onvermeld mag niet blijven dat bijna alle reis- en verblijfkosten voor de commissies, werkgroepen en bestuur 

door de medewerkers zelf werden gedragen en dat bij uitzendingen naar het buitenland de kosten van het 

stilleggen van de praktijk door de homeopaten zelf werden gedragen. Zonder dit grootse gebaar zou HzG niet in 

staat zijn geweest haar werkzaamheden uit te voeren. 

Toekomst  
Voor 2012-2015 volgt het bestuur het beleidsplan. De doelstellingen blijven gehandhaafd en projecten zullen 

worden beoordeeld aan de hand van de bestaande criteria. In 2015 wordt een nieuw bestuur gevormd. Dit 

bestuur zal een nieuw beleidsplan opstellen. 

18
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Gouden Vrienden
●   Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (www.vereniginghomeopathie.nl) 
●   Merlijn Boekhandel (www.merlijnboekhandel.nl)  

Vrienden
●   VSM Geneesmiddelen (www.vsm.nl)   
●   PagePerfect (www.pageperfect.nl) 
●   Radar Opus (www.radaropus.com) 
   

Daarnaast danken wij de onderstaande organisaties voor hun bijdrage:
●   Hahnemann Apotheek
●   Holland Pharma
●   Stichting Familiefonds Wierda 
●   Ary Bakker
●   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 volgend jaar 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,  

tevens vicevoorzitter en secretaris KVHN
Penningmeester 
 Fer Schenk
Secretaris 
  Vanja Wierenga,  

tevens klassiek homeopaat en docent
Portefeuille Projecten    
 Christine Zürcher,  
 tevens klassiek homeopaat
Portefeuille Fondsenwerving  
 Paul Kotvis,  
 tevens bestuurslid KVHN
Portefeuille Communicatie en PR  
 Lilian Peters,  
  tevens klassiek homeopaat en  

redactielid HM (magazine van de KVHN)

Projectcoördinatoren 
Benin 
 Christine Zürcher
Gambia 
 Lous Wijnkoop 
Kroatië
 Ien Brethouwer
Uganda
 Lilian Peters

HWW 
Marinus Jousma (interim)

Secretariaat 
Désirée Dirkzwager

Commissie Communicatie en PR
Lilian Peters (coördinator)
Marinus Jousma

Commissie Voor en nazorg
Marguus Heemskerk (coördinator)
Karen van Leer
Joke Smith

Commissie Onderwijs
Kees Dam (coördinator)

Commissie Werving en selectie
Marguus Heemskerk (coördinator)
Andries Keizer 
Wouter van der Schaar

Colofon
Eindredactie: Lilian Peters
Vormgeving: Marcelis/Dékavé

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