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Dankzij de steun van heel veel mensen, zowel particuliere donateurs als (Gouden) Vrienden,  
heeft Homeopaten zonder Grenzen dit jaar prachtig werk kunnen doen:

●	 	Zowel in januari als in oktober 2013 zijn docenten naar Uganda gegaan om mensen daar te leren over 
homeopathie. Zo’n 60 Ugandese cursisten hebben twee weken les gehad. Zij hebben inmiddels meer dan 
700 patiënten zelf met homeopathie behandeld.

●		 Een bezoek in november aan ons project in Benin. Homeopathie wordt daar meer en meer  
 onder deel van de lokale gezondheidszorg.

Wij realiseren ons iedere keer weer dat dit werk zonder uw steun niet mogelijk is.

In 2013 heeft consolidatie van de samenwerking met de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland 
(KVHN) intern veel voeten in de aarde gehad. Toch zijn we zeer tevreden met de nieuwe mogelijkheden die dit 
ons biedt, met name op het terrein van communicatie en marketing.

De nieuwe penningmeester, Fer Schenk, heeft het roer van Jan Vorstenbosch overgenomen en we zijn blij op 
dit front de kwaliteit van de organisatie te kunnen blijven waarborgen.

Er zijn goede zaken gedaan met Page Perfect (sponsor/vriend); hij zorgt via Google dat HzG, voor een groot 
advertentiebedrag, gratis hoog op de zoekmachine in beeld komt. 
Wij zijn dit jaar ook gestart met crowdfunding en hoewel we hieraan nog moeten wennen, levert het een 
aantrekkelijke, extra financiële stroom op.

Aan het einde van dit jaar hebben zich nieuwe projecten aangediend: naast Kroatië is er ook een nieuwe 
aanvraag ingediend vanuit Gambia. Voor HzG betekent dit een noodzaak om in 2014 zowel meer middelen 
als meer menskracht aan te trekken. 

Wij hopen dat u ons ook het komend jaar weer wilt blijven steunen.

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

Voorwoord

Inhoud 
●		 		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 doorge
geven.

HzG werkt vooral in (ontwikkelings)landen waar re
guliere 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.
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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 zon
der Grenzen Nederland opgericht. Deze is inmiddels 
opgeheven en alle activiteiten zijn overgegaan in de 
nieuwe stichting Homeopaten zonder Grenzen, opge
richt op 22 november 2006.

Ghislaine en Serena
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Begin juni 2013 is de jaarlijkse internationale vergadering gehouden, deze keer in Berlijn. Aanwezig 
waren de organisaties uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Armenië, Madagaskar en Nederland. 
Door het hanteren van een gezamenlijk vastgestelde ‘Code of Ethics’ is de mogelijkheid voor interna-
tionale samenwerking nu open en de discussie over de randvoorwaarden van gezamenlijke projecten 
gestart. 

Homeopaths World Wide

Terugkomdagen en supervisie
De door de lokale docente opgeleide chw’s zijn 
volgens planning vier keer per jaar voor een terug
komdag bijeengekomen. Onder haar leiding vertel
len zij per arrondissement over succesvolle behan
delingen, adviseren elkaar over moeilijke casussen 
en bespreken dingen waar zij tegenaan lopen. In 
2013 is de lokale docente gestart met het bezoeken 
van de chw’s op dorpsniveau. Zij superviseert en 
ondersteunt hen bij de behandeling van hun patiën
ten en kan bij deze ‘trainingonthejob’ nog beter 
maatwerk leveren.
Deze terugkomdagen en bezoeken van de dorpen 
zijn van groot belang voor de motivatie van de 
chw’s. Zij behandelen veel voorkomende klachten 
zoals koorts, steken en beten, diarree, luchtweg
klachten en epileptische aanvallen.

Toekomst
Als vervolg op de workshop in 2012 hebben de 
chw’s onder leiding van de lokale coördinatrice 
in september 2013 ‘Homéopathes sans Frontières 
(HsF) Atacora Ouest’ opgericht, het gedeelte van het 
departement waar alle chw’s onder vallen. De of
ficiële statuten zijn bij de autoriteiten gedeponeerd. 
Om het bereikte ook in de toekomst te waarborgen 
is het noodzakelijk om de aandacht en financiële 

middelen te concentreren op de 150 meest actieve 
chw’s, zij die heel regelmatig mensen behandelen. 

●		 Verbetering van het logistieke distributiesysteem  
 van de homeopathische middelen.
●		 Naast de individuele behandelingen een homeo 
 pathisch spreekuur opzetten in het hoofddorp  
 van elk arrondissement.
●		 Verbeteren van hun eigen inkomsten. De bijdrage  
 van patiënten wordt naar 80 eurocent per behan 
 deling verhoogd. Daarmee kunnen de chw’s de  
 homeopathische middelen aanvullen, hun trans 
 portkosten betalen en op hun beurt een klein be 
 drag afdragen aan hun eigen associatie. 
●		 Oprichten van één lokale associatie ‘Homeopaten  
 zonder Grenzen’ voor de hele regio waarin alle  
 arrondissementen worden samengevoegd. De chw’s  
 hebben zeven mensen in het bestuur gekozen en  
 een tijdspad van één jaar uitgezet.
●		 De coördinatrice en docente gaan in 2013 met de  
 burgermeesters van alle arrondissementen be 
 spreken hoe de gemeentes een financiële bijdrage  
 kunnen geven aan het werk van de chw’s.

Supervisiebezoek HZG docenten
In november heeft het geplande supervisiebezoek 
plaatsgevonden.

Benin
HzG heeft vanaf 2005 community health workers (chw’s) en een lokale docente opgeleid in Benin.  
De lokale docente heeft op haar beurt 400 nieuwe chw’s getraind. Naast het superviseren van de 
chw’s heeft de lokale partner zich gefocust op het ontwikkelen van een toekomstbestendige strategie. 

Organisatie

Bereikte doelen in 2013

Gepland Bereikt 
●		 Mensen in de dorpen blijven zorg krijgen     
 door homeopathische chw’s  ●		 Geëffectueerd
●		 De chw’s blijven de terugkomdagen bijwonen ●		 Geëffectueerd  
●		 Opzetten supervisiestructuur op dorpsniveau ●		 Geëffectueerd
●	 Bespreking met autoriteiten Tanguietaom ook 
 daar chw’s op te leiden ●		 Geëffectueerd
●		 Patiënten betalen 100 CFA/consult ●		 Slechts gedeeltelijk geëffectueerd
●		 Oprichten van een regionale associatie      
 Homeopaten zonder Grenzen ●		 Geëffectueerd  
●		 Supervisiebezoek HzG docenten ●		 Geëffectueerd

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 veertig vrijwilligers waaronder 
professioneel geschoolde homeopaten en artsen die 
ingezet worden voor buitenlandse missies. 
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Nu deze basis is gelegd komen ook aanmeldingen 
van nieuwe landen in beeld; naast Zweden heeft 
ook Kroatië zich gemeld.
Een uitbreiding van het aantal deelnemende landen 
vraagt ook om een vereenvoudiging van de structuur 
en werkwijze van HWW. Voorstellen daartoe vanuit 
Nederland worden in de volgende jaarvergadering 
besproken.

Door Zwitserland en Nederland is in 2012 proefge
draaid met een experiment voor samenwerking in 
een Zwitsers project in Gambia. Hoewel bij evalu
atie van het experiment bleek dat een internationale 
teamsamenstelling extra aandacht nodig heeft, is 
besloten de komende jaren verder te gaan met deze 
ontwikkeling.
In totaal wordt er door de zes in HWW participe
rende landen succesvol gewerkt in een achttiental 
projecten, voornamelijk in Afrika.

Ten slotte zijn de deelnemende landen, genoodzaakt 
door het vertrek van hun voorzitter, er unaniem in 
geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden. Dit is onze 
Duitse afgevaardigde Elisabeth von Wedel.
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Korte voorgeschiedenis
In 2010 stonden we aan de wieg van de samenwer
king tussen URDT en HzG. Tijdens een eerste bezoek 
aan Kagadi werd de basis gelegd voor een gezamen
lijk project, waarbij HzG het verzoek kreeg om jaar
lijks naar Uganda te komen om community health 
workers (chw’s) te trainen in het behandelen van 
acute klachten met homeopathie. Om zo de mensen 
in de afgelegen dorpjes toegang te geven tot homeo
pathische 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 in
grijpende reorganisatie op organisatorisch, financi
eel en personeel vlak moest doorvoeren. In overleg 
is toen besloten om het homeopathische onderwijs
project in 2013 weer op te pakken.

Eerste lesperiode
In januari 2013 is het HzG docententeam terugge
gaan naar Kagadi om les te geven aan twee verschil
lende groepen cursisten: een groep chw’s en een 
groep van docenten/epicentra managers. Gezien de 
tussenliggende periode van twee jaar bestond het 

lesprogramma grotendeels uit herhaling van de stof, 
aangevuld met nieuwe informatie.

Epicentra managers
De eerste week is bestemd voor lessen aan de ‘epi
centra managers’ van URDT: vrouwen die gestatio
neerd zijn in een centraal gelegen dorp en van daar
uit de omliggende dorpsgemeenschappen aansturen 
op het gebied van plattelandstransformatie. Deze 
vrouwen zijn allemaal afgestudeerd aan de Agricul
tural Rural University for Women (ARU), een van de 
opleidingsinstituten van URDT. 
Een van de taken van deze vrouwen is het geven van 
voorlichting over homeopathie aan de dorpelingen. 
Veel mensen zijn er niet bekend met homeopathie. 
Daarnaast geven de vrouwen homeopathische con
sulten aan mensen met acute klachten. De belang
stelling voor die consulten is groot.
Het is inspirerend om te merken hoe snel deze en
thousiaste vrouwen de lesstof oppikken. De week 
wordt afgesloten met een uitstekende presentatie, 
waarbij duidelijk wordt hoeveel ze geleerd hebben.

De lessen van de HzG docenten bieden afwisse
lend middelenkennis en theorie over de anamnese.  

Daarnaast zijn er de ervaringen van cursisten, de ge
dichten, de rollenspellen en de muziek. Alles dient 
slechts één doel: dat de cursisten zich het concept 
van homeopathie eigen maken en de praktische 
toepassing ervan. Voor het schriftelijk examen aan 
het einde van de week slagen bijna alle cursisten 
moeiteloos. Met de uitreiking van een certificaat en 
een doosje met middelen sluiten we de eerste work
shop op zaterdagochtend feestelijk af. 

Community health workers
De tweede week wacht ons een hele andere groep. 
Vijfentwintig community health workers, met veel 
praktijkervaring in de dorpen, zijn naar Kagadi ge
komen voor een vervolgcursus. De kennis is hier en 
daar wat weggezakt, maar na de eerste dag komen 
de verhalen los. Cursisten vertellen over mensen die 
ze behandeld hebben voor hardnekkige hoest, na 
een val uit een boom of voor steeds weer opvlam
mende koorts. Ze zijn trots op de resultaten die ze 
behaald hebben of komen met vragen over moei
lijke casussen, waar ze niet goed uitkwamen.

Tweede lesperiode
Eind september 2013 keert het HzG docententeam  
terug naar Kagadi om aan dezelfde groepen stu
denten opnieuw een week les te geven. In de tus
senliggende periode hebben de cursisten veel erva
ring opgedaan met het behandelen van patiënten.  

Ze hebben hierover tussentijds ook rapport uitge
bracht aan HzG. 
In totaal hebben de cursisten meer dan 700 patiënten 
behandeld. Het delen van die ervaringen is erg leer
zaam voor de cursisten. Ook krijgen ze feedback van 
de HzGdocenten op moeilijke casuïstiek.
Met deze tweede lesweek sluit HzG de basisopleiding 
voor deze chw’s af. In principe gaan de chw’s vanaf 
nu zelfstandig werken. Wel staat er voor de toekomst 
supervisie en begeleiding per mail of skype op het 
programma.

Coördinator
De lesperiodes in Kagadi zijn dit jaar erg voorspoe
dig verlopen. Mede dankzij het werk van de lokale 
coördinator Christine Nyakaisiki, die URDT na de 
eerste lesperiode voor het homeopathie project 
heeft aangesteld. De aanstelling van een lokale co
ordinator is belangrijk omdat hiermee de continuï
teit 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.

Op bezoek in de dorpjes, Uganda

Uganda
In 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 dit jaar twee lesperiodes te 
verzorgen voor zowel de groep community health workers als de stafgroep. Het team van HzG docenten 
is in januari en in oktober naar Uganda geweest om de opleiding van deze groepen voort te zetten.  
In de tussenliggende periode hebben de cursisten ervaring opgedaan met het behandelen van patiënten.

Bereikte doelen in 2013

Gepland 
●		 Verzorgen van twee lesperiodes van een week  
 aan chw en epicenter managers  
●		 Afronding van opleiding van groep community   
 health workers  
●		 Behandeling van patiënten in de dorpjes door de  
 door HzG opgeleide zorgverleners   
●		 Aanstelling van lokale coördinator   
●		 Rapportage van behandelresultaten aan HzG   
●		 Opleiden van toekomstige docenten 

Bereikt 
●		 Geëffectueerd 

●		 Geëffectueerd 

●		 Geëffectueerd  

●		 Geëffectueerd  
●		 Geëffectueerd  
●		 Voorselectie is gemaakt, opleiding van deze  
 mensen start in 2014
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In Kroatië zijn mensen nog steeds getraumatiseerd 
door de oorlog. Behandelaars lopen tegen de gren
zen van de reguliere behandelmethoden aan voor 
PTSS (Post Traumatic Stress Syndrome). HzG heeft 
ervaring op dit gebied, opgedaan in eerdere projec
ten in Bosnië en Georgië, en ondersteunt met deze 
expertise haar collega’s van de Kroatische HzG. 

In 2013 zou HzG Kroatië zich in een seminar aan 
een groter publiek, overheid en hulpverleners uit de 
zorgsector presenteren. Dit gemeenschappelijke se
minar over PTSS en projectmanagement moest door 
externe omstandigheden echter worden uitgesteld 
tot april 2014.

Kroatië

Georgië

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 trainingspro
gramma op te zetten, vergelijkbaar met de opleidin
gen in Benin en Uganda. De Minister van Gezond
heid was jarenlang bestuurslid van ‘Hand to Hand’.

In maart 2014 vindt een verkennende missie plaats.

In 2012 heeft een HzGdocent geparticipeerd in een 
project van de Zwitserse zusterorganisatie. Het pro
ject van HM Suisse in Gambia bevindt zich in een 
consolidatiefase waardoor er voorlopig geen extra 
behoefte is aan Nederlandse docenten.

Gambia

Om de expertise ‘dichter bij huis’ te brengen heeft 
HzG in 2012 de Armeense sectie van Homeopaths 
World Wide benaderd om te onderzoeken of samen
werking in de regio haalbaar is. De Armeense sectie 
had daar helaas niet de mankracht voor. 

Daarmee is een doorstart van de tweede fase van 
het project in Georgië voor HzG niet haalbaar ge
bleken.

Doelstelling
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 dra
gen dat eventuele – tijdens een uitzending opgedane 
– traumatische ervaringen direct na thuiskomst on
derkend 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.

Activiteiten
De belangrijkste activiteiten zijn telefonische contac
ten 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. Een paar medewerkers hebben aangegeven 
deze gesprekken niet nodig te hebben, maar hebben 
aangegeven dat zij ons zullen bellen indien nodig.
Daarnaast verzorgen wij een bos bloemen voor de 
uitgezonden medewerkers bij thuiskomst, in geval 
van ziekte, bij afscheid etc. 
Dit jaar is er ook contact opgenomen met mensen 
die minder dan 50% van de keren op de medewer
kersdagen zijn geweest.
Daarnaast is een doelstelling om minstens één keer 
per jaar als commissie bij elkaar te komen.

Resultaten
We hebben in 2013 de missie naar Uganda van Tineke 
Schaper, Vanja Wierenga en Lilian Peters in januari 
verzorgd. De missie van Lilian Peters, Tineke Schaper 

en Kees Dam naar Uganda in september en de missie 
van Christine Zurcher naar Benin in november.
 
De gesprekken met medewerkers die minder dan 
50% van de keren op de medewerkersdagen zijn ge
weest hebben er toe geleid dat wij en zijzelf inzicht 
hebben gekregen in de reden daarvan.
Dit heeft bij een enkeling geleid tot opzegging als 
medewerker, bij anderen tot het voornemen andere 
prioriteiten te gaan stellen. In geval van ziekte krij
gen mensen uiteraard de tijd voor herstel.

Werkwijze
Er wordt gewerkt aan de hand van een ‘debriefings
protocol’, opgesteld door Wouter van der Schaar.

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 
telefoonkosten en eventuele reiskosten gaan decla
reren, waardoor de kostenbegroting er anders uit 
kan zien.

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

Namens de leden van de commissie:

Marguus Heemskerk
Karen van Leer 
Joke Smith
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Tijdens de les

Jackson en zijn patiënt

Commissie Voor- en nazorg



Fondsenwerving
In 2013 is gestart met een online en social crowd
funding actie met als doel om de derde Uganda 
missie mede mogelijk te maken. Met deze actie is 
ruim € 6.000 opgehaald. Verder heeft ook dit jaar 
de Stichting Familiefonds WierdaBaas ons project 
in Uganda weer gesteund. 

Belangrijk is nog steeds de bijdrage van Google die 
maandelijks een bijdrage van $ 10.000 levert in de 
vorm van het Adwords advertentieprogramma. Op 
basis van een nieuwe aanvraag heeft Google het 
‘grands account’ dit jaar weer verlengd. 

Het aantal betalende donateurs in 2013 is gedaald 
tot 379 ten opzicht van 426 donateurs in 2012.  

Het donateurenbestand is na een belactie opge
schoond en er zijn 180 adressen verwijderd van
wege verouderde gegevens, opzegging of overlijden. 
 
De Stichting Centraal Bureau voor Fondsenwerving 
heeft het ‘CBF certificaat kleine goede doelen’ aan 
HzG als fondsenwervende instelling verlengd tot  
1 oktober 2015.

Ondanks een rumoerig jaar met een inmiddels be
slecht dispuut in de organisatie, bleven de volgende 
Vrienden van HzG trouw doneren:

Activiteiten
De belangrijkste activiteit van deze commissie is het 
telefonisch benaderen van mensen die zich aan
gemeld hebben als vrijwilliger bij HzG, om hen te 
laten weten welke vacatures/functies openstaan. 
Indien zij belangstelling hebben voor een van deze 
functies, laten wij hen op een medewerkersbijeen
komst kennismaken met de relevante personen. 
Zodra iemand geschikt lijkt volgt een gesprek met 
de Commissie Werving & Selectie aan de hand van 
een ingevuld sollicitatieformulier en het CV. We 
proberen dit zo veel mogelijk met de hele commis
sie te doen (dus met 3 personen), omdat ieder van 
ons zijn eigen kwaliteiten heeft en van daaruit naar 
mensen kijkt. 

We laten de gesprekken zoveel mogelijk in Drieber
gen plaatsvinden omdat het centraal gelegen is. Zo 
houden we de kosten laag. Dit lukt meestal; in som
mige gevallen vinden ze elders plaats.

Resultaten 
Dit jaar hebben we met niemand een sollicitatie
gesprek gevoerd omdat degenen die belangstelling 
toonden geen affiniteit voelden met de beschikbare 
vacatures.

In het laatste telefoongesprek bleek ook de wens 
van HzG om naar de medewerkersdagen te komen 
(liefst min 50%), een bottleneck te zijn wegens af
stand en reiskosten.

Plannen 
Op dit moment zijn er alleen vacatures voor PR en 
Fondsenwerving voor de projectgroepen. Indien er 
meer projecten gaan bijkomen in 2014 is het zaak te 
bekijken of de lijst met mensen die uitgezonden wil
len worden groot genoeg is of dat er dan vacatures 
ontstaan.

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

Namens de commissie:

Marguus Heemskerk
Andries Keizer
Wouter van der Schaar

Commissie Werving en Selectie

Cursisten in Materi opgeleid door Ghislaine
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Blijdschap bij de diplomauitreiking, Uganda

URDT coördinator Christine

Gouden Vrienden
● Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
● Merlijn Boekhandel

Vrienden
● VSM Geneesmiddelen
● PagePerfect
● Radar Opus
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Bestuurverslag 2013

Uganda les in de buitenlucht

Doelstellingen 
●		  Bijdragen tot toegang tot de gezondheidszorg
 voor iedereen als omschreven door de WHO
  (Wereld Gezondheid Organisatie van de  

Verenigde Naties) middels kennisoverdracht.

●		 	Opleiden van community health workers, vroed
vrouwen, verpleegsters of andere mensen in de 
homeopathische basiszorg in ontwikkelings
landen in samenwerking met lokale partners/ 
projecteigenaren in de gezondheidszorg.

●		 	Opleiden van lokale docenten middels Training 
on the job

●		 	Het bieden van homeopathische basiszorg aan 
de lokale bevolking.

Mutaties
In 2013 zijn de volgende functies vacant geworden: 
beheer portefeuille internationale samenwerking, 
portefeuille onderwijs en de portefeuille medische 
verantwoording. 

Ultimo 2013 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

Bestuurslid functie portefeuille

Marinus Jousma Voorzitter DB

Vanja Wierenga Secretaris DB

Fer Schenk Penningmeester DB

Christine Zürcher Lid Projecten

vacature Onderwijs 

vacature Internationale samenwerking

Lilian Peters Lid Communicatie en PR

Paul Kotvis Lid Fondsenwerving

vacature Medische verantwoording

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2013 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, AVIG.
●		 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 opzetten van een webwinkel en het maken  
 van promotiemateriaal voor sponsoren. 
●		 Streven om twee keer per jaar training en team 
 buildingdagen te organiseren voor diegenen 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’ (zoals  
 Facebook) om HzG meer bekendheid te geven.
●		 Het introduceren van sponsordagen vanaf 2013  
 bij homeopathieberoepsopleidingen om HzG po 
 sitief onder de aandacht te brengen, en d.m.v.  
 een bekende spreker geld in te zamelen voor pro 
 jecten.
●		 Vernieuwen van de website, zodat elektronisch  
 doneren eenvoudiger wordt en het gezicht van  
 HzG beter naar buiten gebracht wordt.

Band met de medewerkers van HzG
Voor de versterking van de onderlinge band tus
sen medewerkers en bestuur van HzG werd in 2013 
bestaande regelingen binnen HzG tegen het licht 
gehouden en besproken om te beoordelen of deze 
aangepast moeten worden. 
Verder is er een gezamenlijke ‘vul + pakdag’ geweest 
in januari ter voorbereiding van de missie naar 
Uganda. Op deze dag werden gedoneerde homeopa
thische middelen gesorteerd door medewerkers en 
ingepakt om mee te kunnen nemen naar Uganda. 

Geslaagd!
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA       

 
31-12-2013  31-12-2012  

 € €  € €  

VLOTTENDE ACTIVA   

Vorderingen en overlopende 

activa (1)
1.221  1.110

Liquide middelen (2) 24.094  47.467

 
25.315  48.577

       

PASSIVA
 

31-12-2013  31-12-2012  

 € €  € €  

Reserves en fondsen   

Continuïteitsreserve  (3) 18.988  43.173
 

 
  

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Overige schulden (4) 6.327  5.404  

 
6.327  5.404  

 
    

 
25.315  48.577  

       

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013
2013 begroting 2012

€ € €Baten:       
Baten uit eigen fondsenwerving 45.970 76.000 46.707
Overige baten       1.400       6.000       4.200 

Som der baten 47.370  82.000  50.907  

Lasten:       
Besteed aan doelstellingen  
HzG leidt mensen op (basis
homeopatische zorg) 29.174 33.512 3.986 HZG leidt trainers op (Training on 
the job) 18.667 17.498 17.212
HzG biedt homeopatische zorg 7.477  8.150 2.644

 55.318 59.160 23.842Werving baten  
Kosten uit eigen fondsenwerving 4.470 10.980 1.556
 4.470 10.980 1.556Beheer en administratie  
Kosten beheer en administratie 11.767 11.860 13.487
 11.767 11.860 13.487 

 
Som der lasten 71.555  82.000  38.884  

Saldo van baten lasten -24.185  -  12.023  

Resultaatbestemming      Toevoegen c.q. onttrekken aan:   Continuïteitsreserve -24.185 12.023 
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Gouden Vrienden
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) www.vereniginghomeopathie.nl 
Boekhandel Merlijn, www.merlijnboekhandel.nl 

Vrienden
VSM Geneesmiddelen, www.vsm.nl
Page Perfect, www.pageperfect.nl
Radar Opus, www.radaropus.com
   

Daarnaast danken wij de onderstaande organisaties voor hun bijdrage:
Hahnemann Apotheek
Holland Pharma
Stichting Familiefonds Wierda 
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  

(vicevoorzitter en secretaris KVHN)
Penningmeester 
 Fer Schenk, programma controller Groen,  
 provincie ZuidHolland en tevens 
 penningmeester KVHN
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 
Georgië/ Vukovar 
 Ien Brethouwer
Benin 
 Christine Zürcher 
Uganda
 Lilian Peters

HWW 
Marinus Jousma (interim)

Secretariaat 
Désirée Dirkzwager

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: 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

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
    2013          2013           2012
       €          €          €Totaal besteed aan doelstellingen    55.318    59.160      23.841Totale baten       47.370    82.000      50.907Bestedingspercentage       117%          72%          47%

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
        2013          2013          2012
             €          €         €Kostenpercentage eigen fondsenwerving         10%                    14%        3%Baten uit eigen fondsenwerving       45.970       76.000     46.707Kosten eigen fondsenwerving           4.470         10.980       1.556

Het vorenstaande betreft een samengevat financieel overzicht van de gecontroleerde jaarrekening 2013 van Stichting Homeopaten Zonder Grenzen. De gecontroleerde jaarrekening is bij de stichting op te vragen.

Bijdragen HzG medewerkers
Onvermeld mag niet blijven bijna alle reis en verblijf kosten voor de commissies, werkgroepen  en bestuur door de medewerkers zelf werden gedragen en dat bij uitzendingen naar het  buitenland de kosten van het stil leggen 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.
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