Jaarverslag
2015

Voorwoord
2015 was een bijzonder jaar voor homeopaten zonder Grenzen (HzG). Het rustige begin in de eerste
helft van het jaar werd ingewisseld voor een actief tweede deel. In juni nam bijna het voltallige bestuur
afscheid van HzG om plaats te maken voor de nieuwe bestuursleden. Ik wil hierbij de afgetreden
bestuursleden Marinus Jousma, Vanja Wierenga, Christine Zürcher en Lilian Peters hartelijk danken voor
hun inzet en betrokkenheid. Oud-bestuurslid Fer Schenk heeft ook in het nieuwe bestuur weer de rol van
penningmeester op zich genomen.
Dit jaar zijn er verschillende buitenlandse missies geweest. Zo is een docententeam zowel in het voor- als
in het najaar naar Gambia geweest, nadat deze missie in 2014 niet kon doorgaan vanwege de Ebolauitbraak in West-Afrika. In het najaar is er een bezoek gebracht aan Benin, waarbij tegelijkertijd het
tienjarig jubileum van dit project gevierd werd. Door omstandigheden is er in 2015 geen reis naar Uganda
geweest, maar voor 2016 staat een bezoek aan dit project weer op de agenda.
Dankzij onze sponsors en donateurs is het mogelijk geweest om deze HzG-missies te financieren, die zoals
altijd in het teken hebben gestaan van opleiding van lokale hulpverleners in de basisbeginselen van de
homeopathie. Door deze mensen op te leiden, maken we homeopathische gezondheidszorg toegankelijk
voor groepen mensen voor wie gezondheidszorg niet makkelijk bereikbaar is.
Ik wil daarom alle organisaties en particuliere donateurs die HzG in 2015 gesteund hebben, heel hartelijk
bedanken. Zonder uw bijdrage is het werk van HzG niet mogelijk. En ik zou u willen verzoeken: blijf ons
steunen ook in het komende jaar, zodat wij kunnen doorgaan met onze mooie projecten.
Arnoud van der Wal
Voorzitter
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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 wijze wordt doorlopend gewerkt aan een verbetering en professionalisering van de aangesloten
organisaties.

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
opgeheven en alle activiteiten zijn overgegaan in de
nieuwe stichting Homeopaten zonder Grenzen, opgericht op 22 november 2006.

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

Een deel van de cursisten tijdens
het tienjarig jubileum. (Benin)

Missie
HzG speelt in op hulpvragen van autoriteiten/organisaties in (ontwikkelings)landen en biedt opleiding in de homeopathische zorg ter aanvulling
en versterking van de lokale gezondheidszorg.
● 	HzG leidt lokale artsen, verpleegkundigen en
andere zorgverleners op, zodat zij zelfstandig
homeopathische 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.

● 	
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Organisatie
De activiteiten van HzG, ondergebracht in een stichting, worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers.
Het stichtingsbestuur 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 por-

tefeuillehouders sturen ieder afzonderlijk een commissie aan, waarvan de leden verantwoordelijk zijn
voor de feitelijke uitvoering. HzG maakt gebruik van
een groep van ongeveer vijfentwintig vrijwilligers
waaronder professioneel geschoolde homeopaten
en artsen die ingezet worden voor buitenlandse
missies.

Homeopaths World Wide
In oktober 2015 heeft een vergadering plaatsgevonden in Marseille. Onderwerp was een voorstel om
de verschillende landelijke organisaties in Europa onder te brengen in een koepelorganisatie waardoor de overheadkosten mogelijkerwijze konden worden teruggebracht en het probleem van het
vinden van bestuursleden kon worden verkleind.
Dit voorstel was voorbereid door Marinus Jousma,
voormalig voorzitter van Homeopaten zonder Grenzen. Na rijp beraad werd besloten niet tot deze vorm
over te gaan en HWW als stichting op te heffen. Dit
is in januari 2016 gerealiseerd; op dat moment is
HWW uit het register van de Kamer van Koophandel
geschreven. Wel werd uitdrukkelijk de wens uitgesproken om op informeel niveau te blijven samenwerken en kennis en expertise te blijven uitwisselen.
Besloten is om vanuit een samenwerkingsverband
van de verschillende landen, voorlopig Duitsland,
Frankrijk en Nederland (onder de naam H2O), een
congres te organiseren om de humanitaire homeopathie onder de aandacht te brengen. Gedacht
wordt aan het uitnodigen van verschillende praktiserende homeopathisch werkende gezondheidswerkers uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika die deels door
HWW zijn opgeleid en hen te laten vertellen over

Televisieploeg filmt patiënten tijdens
het tienjarig jubileum. (Benin)
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hun ervaringen met homeopathie en de resultaten
in hun gemeenschap/land. Ook wordt gedacht aan
voordrachten van homeopaten die in de zogenoemde derde wereld homeopathie beoefenen.

Benin
Hoogtepunt van 2015 waren de feestelijkheden op 13 november naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het project. De dag bestond uit een behandelgedeelte, gevolgd door het officiële feest in aanwezigheid van de burgemeester en cursisten van de gemeente Boukombé, vertegenwoordigingen van
Community Health Workers uit de vier andere gemeentes en de twee HzG-docenten.
Toespraken van onze lokale docente, van een
woordvoerder van de Community Health Workers,
van de burgemeester en van de HzG-docenten belichtten vanuit verschillende invalshoeken het belang van homeopathie en wat de afgelopen tien
jaar is bereikt. Na tien jaar verlenen 317 dorpelingen
homeopathische zorg. De dag werd afgesloten met
muziek en een feestelijke maaltijd. De activiteiten
werden de hele dag gevolgd door een televisieploeg.
De uitzending staat gepland voor 2016.
Deze dag vond plaats gedurende het tweejaarlijkse
bezoek van de HzG-docenten. Naast de supervisie
hebben de docenten op verzoek van de lokale coördinatrice twee nieuwe lesmodules onderwezen:
epilepsie en ‘gek worden’ na bijvoorbeeld koorts,
hersenvliesontsteking of na een emotionele gebeurtenis. De lesdagen waren opgebouwd volgens het
Trainer of Trainers model: Op de eerste locatie hebben de twee HzG-docenten lesgegeven, aangevuld
door de lokale coördinatrice en de lokale docente.
Op de andere locaties werden de rollen omgedraaid.
123 Community Health Workers waren aanwezig.
De lokale docente en de lokale coördinatrice vormen een hecht team. De docente zal ook de komende jaren de CHW’s, werkzaam in dertig dorpen, blijven superviseren. Daar zal een beperkte financiële
ondersteuning vanuit Nederland voor nodig blijven.
Het is wenselijk dat HzG één keer in de twee jaar
een bezoek brengt.

Een jonge vrouw had al 20 jaar lang een enorme “ulcus” op haar
been. Na behandeling van één jaar is de wond genezen. (Benin)

Doelen in 2015
tweejaarlijks supervisiebezoek

Geëffectueerd

Viering tienjarig jubileum

Geëffectueerd

Behandelen patiënten in dorpen

Geëffectueerd

Supervisie door lokale docente

Geëffectueerd

3

Uganda
Het onderwijsproject van Homeopaten zonder Grenzen in Uganda in samenwerking met de lokale organisatie URDT (Uganda Rural Development and Training) loopt inmiddels vanaf 2010. In 2014 heeft HzG voor
het laatst een opleiding van twee weken ter plaatse verzorgd voor twee verschillende groepen studenten.
In 2015 daarentegen heeft er geen trainingsmissie plaatsgevonden. Wel zijn de opgeleide hulpverleners in
Uganda doorgegaan met het inzetten van homeopathie bij gezondheidsklachten van de lokale bevolking.
In 2010 begon de samenwerking 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 naar Uganda te
komen om hulpverleners en ARU (African Rural University) studenten te trainen in het behandelen van
acute klachten met homeopathie. Om zo de mensen
in de afgelegen dorpjes toegang te geven tot homeopathische gezondheidszorg.
HzG-docenten zijn vervolgens in januari 2011, in januari en oktober 2013 en in oktober 2014 in Uganda
geweest om studenten op te leiden in de homeopathie. Dat heeft onder andere geresulteerd in een
groep van 25 gevorderde studenten, die aan al deze
trainingsmissies heeft deelgenomen. Tijdens de laatste trainingsmissie zijn de HzG-docenten daarom
ook gestart met een Training of Trainers, waarbij drie
studenten uit deze groep opgeleid worden tot lokale
docenten, zodat zij in de toekomst zelf les kunnen
geven in de homeopathie.

In 2015 heeft er helaas geen trainingsmissie plaatsgevonden. Door teruglopende fondsen en het niet
beschikbaar zijn van ervaren docenten heeft HzG
een nieuwe missie moeten uitstellen tot 2016. Wel
is er regelmatig contact geweest met URDT-voorman
Mwalimu Mushese en coördinator van het homeopathieproject Christine Nyakaisiki.

Rapportage 2015
In de rapporten die Christine Nyakaisiki in 2015
heeft aangeleverd, is te lezen dat de door HzG
opgeleide hulpverleners in dit jaar 420 patiënten
hebben behandeld, voornamelijk vrouwen en kinderen. De resultaten zijn over het algemeen goed,
hoewel het soms moeilijk blijft om na een eerste
behandeling een vervolgconsult af te spreken. Dit
komt met name doordat de mensen vaak grote afstanden moeten afleggen om naar de hulpverlener
te gaan. De klachten die met homeopathie behandeld zijn, zijn met name: trauma na ongevallen, na
bevalling, koorts, griep, hoest, hoofdpijn en jeuk.

Doelen in 2015
Afronding Moeder en kind-module voor
groep gevorderde studenten (25 deelnemers)

niet gerealiseerd

Vervolg training nieuwe groep ARU studenten
(twaalf deelnemers)

niet gerealiseerd

Training of Trainers (week 2)

niet gerealiseerd

Toepassing van homeopathie bij
gezondheidsklachten door lokale hulpverleners

gerealiseerd

Alle trainingen staan opnieuw gepland voor najaar 2016.
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Gambia
Na een verkennende missie in 2014 vonden in 2015 twee trainingsmissies plaats naar Soma, de hoofdstad van het District Lower River Region. Basis van het project is een overeenkomst met het Ministry
of Health and Social Welfare in Banjul. De autoriteiten ter plaatse zijn bij de start van ons project actief betrokken en enthousiast.
In maart 2015 trainde het HzG-team 45 studenten:
geïnteresseerde leken en verpleegkundigen in opleiding. Dertig studenten slaagden voor het examen en
ontvingen elk, naast het certificaat, een handzaam
doosje met de onderwezen middelen. Eind oktober
2015 behandelde een team van drie HzG-medewerkers een tweede serie middelen, met het accent op
luchtweg- en maag/darmklachten. Daarnaast werd
nogmaals een nieuwe groep opgeleid.
Een – klein – deel van de studenten die in maart waren
opgeleid, kwam terug voor de aanvullende training.
Slechts drie van de dertig bleken in staat de lessen
te volgen (redenen verhindering: verhuizing, trouwen,
inmiddels een kind, oogst binnenhalen). De studenten brachten ons verslag uit van hun ervaringen als
Community Health Worker. Ieder had tussen de tien
en twintig mensen behandeld, met goed resultaat.
Beperkte beschikbaarheid van internet in de dorpen
maakt overleg met de HzG-docenten lastig. Het enthousiasme bij deze drie blijkt uit een opmerking van
een van de studenten: ‘When my patients get better
with homeopathy, they smile. I laugh.’

De tweede week werd een nieuwe groep van twaalf
mannen en vrouwen opgeleid, negen van hen ontvingen het certificaat. Een gemotiveerd stel jonge
mensen, met wie we graag verder werken.
Aan het einde van elke lesweek behandelden de drie
HzG-medewerkers ca. 75 mensen in twee dorpen.
Steeds zijn onze studenten onze tolk en assistent.
Zij ontvangen zo training on the job. Opvallend is
steeds weer hoe goed de Gambianen, jong en oud,
reageren op de homeopathische middelen – ze zijn
over het algemeen sterk en ‘gezond ziek’.
Tijdens de tweede missie heeft de coördinator met
de lokale en ministeriële partners de voortgang
geëvalueerd, waarbij van HzG-zijde de zorg is uitgesproken over de te lage opkomst van eerder opgeleide studenten. Een groei van kennis en inzet
van homeopathie kan alleen tot stand komen bij
voldoende terugkomende studenten. Na thuiskomst
heeft de HzG-coördinator haar evaluatie schriftelijk
toegestuurd aan de Gambiaanse partners.
Hierop is nog geen reactie van de Gambiaanse partners ontvangen.

Doelen in 2015
Eerste trainingsmissie voorjaar 2015
2 groepen, 1 week basistraining

Geëffectueerd

Tweede trainingsmissie najaar 2015
1 Vervolgtraining, 1 basistraining

Geëffectueerd

Mid-term evaluatie HzG

Geëffectueerd

Selectie en aanstelling lokale coördinator

Gepland in later stadium, afhankelijk van
de reactie van de Gambiaanse partners

Behandelen patiënten ter plaatse

Geëffectueerd tijdens beide missies

Opzet Rapportage van behandelresultaten aan HzG

Gepland in later stadium, afhankelijk van
de reactie van de Gambiaanse partners
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Commissie Voor- en nazorg
Doelstelling

Werkwijze

De doelstelling van deze commissie (die in 2000 is
opgericht) is het begeleiden van medewerkers van
HzG die uitgezonden worden, om er zorg voor te
dragen dat eventuele, tijdens een uitzending opgedane traumatische ervaringen, direct na thuiskomst
onderkend en verwerkt kunnen worden. Daarnaast
is er geleidelijk 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.

Er wordt gewerkt aan de hand van een “debriefingsprotocol” opgesteld door Wouter van der Schaar.

Activiteiten

Kosten

De belangrijkste activiteiten zijn 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 verzorgen van een
bos bloemen voor de uitgezonden medewerkers bij
thuiskomst, in geval van ziekte, bij afscheid et cetera. Een paar medewerkers heeft aangegeven deze
gesprekken niet nodig te hebben, maar ons te zullen
bellen indien nodig.
De commissie komt minimaal één keer per jaar bijeen voor een specifieke commissievergadering.

De kosten die de commissie tot op heden maakt,
zijn de kosten voor de bloemboeketten. Het is mogelijk dat in de toekomst commissieleden wel hun
telefoonkosten en eventuele reiskosten gaan declareren waardoor het kostenplaatje er anders uit kan
zien.

Plannen
Er zijn geen andere plannen dan op deze voet door
te gaan. Veranderingen kunnen wel ontstaan door
het project Vluchtelingenhulp Nederland. Het is nog
onduidelijk hoe en waar hier de verantwoordelijkheden liggen omdat het project door NVKH en HzG
samen vormgegeven wordt.

Resultaten
We hebben in het voorjaar van 2015 de missie naar
Gambia begeleid van Lous Wijnkoop, Christine Zürcher en Joke Smith. In het najaar de missie naar
Gambia van Lous Wijnkoop, Joke Smith en Mieke
Heijmans en de missie naar Benin van Christine Zürcher en Serena Zilliacus. Halverwege het jaar heeft
Marguus Heemskerk het coördinatorschap overgedragen aan Mieke Heijmans.

Tweede week, Class of November 2015, de
geslaagden en docenten, trots en voldaan. (Gambia)
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Feestmaal tijdens het tienjarig jubileum. (Benin)

Commissie Werving en Selectie
Activiteiten

Plannen

De belangrijkste activiteit van de commissie is het
telefonisch benaderen van mensen die zich aangemeld hebben als vrijwilliger bij HzG om hen te laten
weten welke vacatures/functies open staan. Indien
zij hier belangstelling voor hebben laten wij hen op
een medewerkersbijeenkomst kennismaken met de
relevante mensen. Zodra iemand geschikt lijkt, volgt
een gesprek met de commissie Werving en Selectie
aan de hand van een ingevuld sollicitatieformulier
en het cv. We proberen de gesprekken in Driebergen
te laten plaatsvinden omdat dit in het midden van
het land ligt en om de kosten zo laag mogelijk te
houden.

Op dit moment zijn er vacatures voor de commissies PR, Fondsenwerving en website. Indien er meer
projecten gaan bijkomen in 2016 is het zaak te bekijken of de lijst met mensen die uitgezonden willen
worden groot genoeg is of dat er dan ook vacatures
daar ontstaan.

Kosten
De reiskosten naar Driebergen vice versa worden
gedeclareerd.

Resultaten
Dit jaar hebben we met drie gegadigden voor bestuursfuncties selectiegesprekken gevoerd. Er hebben zich meer kandidaten voor andere functies
aangediend, maar verder dan een sollicitatiebrief
met/zonder kennismaking op een medewerkersbijeenkomst is het niet gekomen. Bij één was de
afstand (België) een bezwaar, een ander wilde een
vergoeding voor het sollicitatiegesprek en een derde
zegde na de medewerkersbijeenkomst af in verband
met drukke werkzaamheden. Met één gegadigde zal
nog een gesprek gevoerd worden zodra haar cv is
gearriveerd.
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Opleiding
In 2015 zijn de projectleiders en de mensen die in
het veld werken meerdere malen bijeen geweest en
hebben de lesprogramma’s verder verbeterd. Dit
geldt voor de modules eerste hulp en de module
moeder en kind.
De eerste module richt zich op de homeopathische
behandeling van traumata, vallen, kneuzen, botbreuken, wondbehandeling, brandwonden, koorts,
hoest en diarree.

De module moeder en kind is gericht op de behandeling van zwangere vrouwen, behandeling rond en
na de geboorte van moeder en kind en behandeling
van zuigelingen. Deze laatste module wordt tot op
heden alleen gegeven aan de gezondheidswerkers
in Uganda.

Fondsenwerving
In 2014 is gestart met projectgerichte fondswerving.
In 2015 is ruim 55% van de donaties projectspecifiek. De donaties zijn verstrekt voor de drie Afrikaanse projecten Benin, Gambia en Uganda.
Het aantal donateurs in 2015 is met 325 achtergebleven ten opzichte van het aantal van 351 in 2014,
ondanks diverse inspanningen van vrijwilligers die
onze donateurs actief hebben benaderd voor een
bijdrage.
De Stichting Centraal Bureau voor Fondsenwerving
heeft het ‘CBF certificaat kleine goede doelen’ aan
HzG als fondsenwervende instelling verlengd tot 1
oktober 2018.

Ondanks de grote bestuurlijke veranderingen bleven de volgende Vrienden van HzG trouw in natura
doneren.

Gouden Vrienden
Merlijn Boekhandel

● 	

Vrienden
PagePerfect
Radar Opus

● 	
● 	

Patiënte, genezen van ulcus, volgt nu opleiding
tot weefster en heeft weer een toekomst. (Benin)
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Bestuursverslag 2015
Doelstellingen

In juni 2015 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden, waarbij bijna het voltallige oude HzG
bestuur heeft plaatsgemaakt voor een nieuw bestuur. Alleen de penningmeester is aangebleven.
Na een korte adempauze tijdens de vakantieperiode zijn er diverse activiteiten geweest om de organisatie op een nieuwe koers te zetten. Zo zijn, na
enerverende gesprekken tussen bestuur en de medewerkers, de statuten aangepast en in november
officieel gewijzigd. Parallel aan deze gespreken heeft
het nieuw bestuur haar eerste visiedag gehouden.
Daarnaast zijn in het najaar twee missies uitgezonden naar Benin en Gambia. Voor Benin was het extra feestelijk omdat deze missie ook in het teken
stond van haar tienjarig jubileum. Een moment om
terecht even bij stil te staan.
Tot slot heeft HWW (Homeopaths World Wide) eind
2015 het besluit genomen om zichzelf op te heffen.
Belangrijkste reden was dat het praktisch onhaalbaar is om verschillende culturen te verenigen in
een opgelegde structuur. Gelukkig is ook het besluit
genomen om te blijven samenwerken, maar dan
vanuit vrijheid.

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 complementaire gezondheidszorg in samenwerking met
soortgelijke en aanverwante organisaties in binnen- en buitenland.

● 	

Opleiden van community health workers, verpleegkundigen, vroedvrouwen en/of artsen.

● 	

Opleiden van lokale docenten middels Training of
Trainers.

● 	

Mutaties
In 2015 zijn alle functies binnen het bestuur opnieuw
ingevuld, uitgezonderd die van penningmeester.

Ultimo 2015 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Bestuurslid

Functie

Portefeuille

Arnoud van der Wal

Voorzitter

Communicatie, PR en fondsenwerving

vacature

Secretaris

Tineke Schaper

Lid

Fer Schenk

Penningmeester

Age Jager

Lid

vacature

Lid

Internationale samenwerking en onderwijs

Projecten en medewerkers
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Waar we ook stoppen, komen de kinderen enthousiast en
nieuwsgierig op ons afrennen: ‘Toubib, photo, photo…’.
(Gambia)

Bestuursvergaderingen

De wijziging van de statuten.
Het uitstippelen van een nieuwe koers voor HzG
die past in de huidige tijdgeest.
● 	De aanwas en rol van de medewerkers binnen
HzG.
● 	De hulp die HzG kan bieden aan de vluchtelingen.

trainingsmissie willen uitvoeren. Daarnaast zien
we, ondanks de zorg die de Nederlandse overheid
aan de vluchtelingen biedt, dat vluchtelingen met
traumatische klachten niet goed geholpen (kunnen)
worden. Ook merken we dat de sponsorgelden afnemen waardoor er minder middelen beschikbaar zijn
om de trainingsmissies uit te voeren. Tot slot zien
we dat door vergrijzing, verhuizing en uittreding het
aantal medewerkers dat ingezet kan worden bij de
missie HzG afneemt.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De
stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Daarom staat voor 2016 een aantal speerpunten op
het programma:

Vooruitblik

● 	

Het bestuur heeft in 2015 vijf keer vergaderd waarvan hier de voornaamste thema’s worden genoemd:
● 	
● 	

We zien het veld waarin de medewerkers van Homeopaten zonder Grenzen werken, in snel tempo
veranderen. Steeds meer moeten we voorafgaand
aan een missie onszelf afvragen of het nog wel veilig is. Bedreigingen op het gebied van gezondheid,
politieke instabiliteit en oorlogen dwingen ons na
te denken over de plek en omgeving waar we onze
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Wie zijn onze toekomstige medewerkers en welke
rol kunnen ze voor HzG vervullen?
● 	Het opzetten en uitvoeren van een strategisch
plan om tot meer sponsorgelden te komen.
● 	Hoe vullen we de hulp in voor de vluchtelingen?
● 	Hoe kunnen we de trainingsmissie beter en met
minder middelen uitvoeren?

Evaluatie projecten
Benin

Uganda

Doelstelling:
Consolideren en continueren van een kwalitatief
goede homeopathische behandeling in de dorpen.

Doelstelling:
● 	Het toepassen van homeopathie door lokale hulpverleners.
● 	Een trainingsbezoek van de HzG-docenten met als
doel:
❍	de afronding van de Moeder-Kind module voor
de groep van 25 gevorderde studenten;
❍ 	een vervolgtraining voor de nieuwe groep van
twaalf studenten van de African Rural University;
❍ 	een tweede lesweek binnen het Training-ofTrainers programma.

Realisatie:
● 	De lokale docente/coördinatrice heeft twee bezoeken aan elk arrondissement gebracht en daaraan
gekoppeld een training-on-the-job verzorgd in de
verschillende dorpen.
● 	Twee HzG-docenten hebben in november een supervisiebezoek gebracht en twee nieuwe onderwijsmodules onderwezen.
● 	De lokale docente en de overall coördinatrice
hebben op hun beurt een training-on-the job gekregen door te participeren in het onderwijzen
van de nieuwe lesmodules.
● 	De continuïteit van het project werd gemarkeerd
met het vieren van het tienjarig jubileum in aanwezigheid van 123 cursisten, de burgemeester en
de HzG-docenten.
● 	Een lokaal televisiestation heeft opnames gemaakt van de festiviteiten en homeopathische
behandelingen door de cursisten. De opnames
worden in 2016 uitgezonden. Daarmee krijgt het
project extra bekendheid.

Realisatie:
● 	De opgeleide hulpverleners hebben 420 patiënten
behandeld.
● 	De trainingsmissie is door teruglopende fondsen
en het niet beschikbaar zijn van ervaren docenten
uitgesteld tot 2016.

Gambia
Doelstelling:
● 	Opstarten van het project n.a.v. de succesvolle
verkennende missie in 2014.
● 	Opleiden van lokale mensen tot homeopathische
hulpverleners middels twee trainingsmissies van
elk twee weken.
Realisatie:
● 	In het voorjaar hebben twee groepen elk een basistraining van één week gekregen.
● 	In het najaar heeft een vervolgtraining en een
nieuwe basistraining van elk één week plaats gevonden.
Beide keren werd een grote groep patiënten behandeld; dit gaf de cursisten de gelegenheid te assisteren in de vorm van een training-on-the-job.

Alpha, een van de studenten die de tweede serie lessen volgt. Hij pikt de stof snel op en past het geleerde goed toe: ‘When people get better, they smile. I laugh!’ Om de lessen bij te wonen, loopt hij een uur
naar de asfaltweg, en hoopt dan een lift te krijgen. Hij is meestal een uur te vroeg, dus houdt rekening
met wachttijd. Wat een inzet! (Gambia)
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BALANS PER 31 DECEMBER

BALANS PER 31 DECEMBER

2015

2015

ACTIVA

31-12-2014

31-12-2015

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (1)
activa (2)
Vorderingen en overlopende
Liquide middelen (3)

€ 905

€ 905

€ 269

€ 533

€ 23.088

€ 13.909

€ 24.262

€ 15.346

PASSIVA

31-12-2015

RESERVES EN FONDSEN
Continuïteitsreserve (4)

31-12-2014
€ 18.295

€ 12.009

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden (5)

€ 3.337

€5.967
€ 3.337
€ 15.346
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€ 5.967
€ 24.262

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
2015

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

Overige baten

begroting

€ 38.393

€ 67.000

-

€ 5.000

2014
€ 43.675
€ 1.478

Vrijval reserves

-

-

-

Som der baten

€ 38.393

€ 72.000

€ 45.153

€ 14.524

€ 30.000

€ 16.437

€ 17.452

€ 18.850

€ 12.191

€ 4.629

€ 7.650

€ 4.398

€ 36.605

€ 56.500

€ 33.026

€ 682

€ 3.000

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
HzG leidt mensen op (basis
homeopathische zorg)
HzG leidt trainers op (Training on the
job)
HzG biedt homeopathische zorg

Werving baten
Kosten uit eigen fondsenwerving

€ 2.030

€ 682

€ 3.000

€ 2.030

€ 7.392

€ 12.500

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie

€ 7.392

€ 12.500

€ 10.790
€ 10.790

Som der lasten

€ 44.678

€ 72.000

€ 45.846

Saldo van baten en lasten

-€ 6.286

-

-€ 693

-€ 6.286

-

-€ 693

Resultaatbestemming
Toevoegen c.q. onttrekken aan:

Continuïteitsreserve

-€ 6.286

-

-€ 693
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Vrienden van Homeopaten zonder Grenzen
Gouden Vrienden
Merlijn Boekhandel (www.merlijnboekhandel.nl)

● 	

Vrienden
PagePerfect (www.pageperfect.nl)
Radar Opus (www.radaropus.com)

● 	
● 	

Daarnaast danken wij de onderstaande organisaties voor hun bijdrage:
Hahnemann Apotheek
Holland Pharma
● 	Arij Bakker
● 	Marcelis Dékavé
● 	
● 	

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.

Medewerkers van Homeopaten zonder Grenzen
Bestuursleden
Voorzitter
● 	Marinus Jousma (tot 1 juni 2015)
tevens vicevoorzitter en secretaris KVHN
● 	Arnoud van der Wal (vanaf 1 juni 2015)
tevens senior projectmanager
IM Planontwikkeling
Secretaris
● 	Vacature (vanaf 1 juni 2015)
● 	Vanja Wierenga (tot 1 juni 2015)
tevens klassiek homeopaat en docent
Penningmeester
● 	Fer Schenk, tevens senior
stafmedewerker Regiebureau POP
Portefeuille Onderwijs,
Internationale samenwerking 		
● 	Tineke Schaper (vanaf 1 juni 2015)
tevens klassiek homeopaat
Portefeuille Projecten
● 	Age Jager (vanaf 1 juni 2015)
tevens docent
● 	Christine Zürcher (tot 1 juni 2015)
tevens klassiek homeopaat
Portefeuille Medewerkers
● 	Age Jager (vanaf 1 juni 2015)

Portefeuille Communicatie en PR
● 	Arnoud van der Wal (vanaf 1 juni 2015)
● 	Lilian Peters (tot 1 juni 2015)
tevens klassiek homeopaat en
redactielid HM (magazine van de KVHN)
Portefeuille Fondsenwerving
● 	Arnoud van der Wal (vanaf 1 juni 2015)

Commissie Voor- en nazorg

Projectcoördinatoren

Commissie Onderwijs

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

Tineke Schaper (coördinator)

Mieke Heijmans
(coördinator vanaf medio 2015)
Marguus Heemskerk
(coördinator tot medio 2015)
Karen van Leer
Joke Smith

Commissie Werving en selectie
Andries Keizer (coördinator)
Wouter van der Schaar
Lous Wijnkoop

Colofon
Eindredactie: MarcelisDékavé
Vormgeving: MarcelisDékavé

HWW
Tineke Schaper

Secretariaat HzG
Secretariaat
Désirée Dirkzwager

Commissie Communicatie en PR
Lilian Peters (coördinator)
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Postbus 357
3830 AK Leusden
T 033 4343002
E info@hzg.nl
www.hzg.nl

