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

Veel tijd en energie zijn het afgelopen jaar gestoken in de voorbereiding van nieuwe en vervolgtrajecten. In 
een voorbereidende missie in Uganda zijn heldere afspraken gemaakt met URDT, een opleidingsinstituut voor 
middelbaar en universitair onderwijs in Kagadi, in het westen van het land. In samenwerking met URDT leidt 
HzG mensen op tot community health workers en docenten/stafmedewerkers van het lokale ziekenhuis tot 
de nieuwe opleiders. URDT is projecteigenaar, registreert de resultaten in de praktijk en zorgt via afspraken 
met het Ministery of Health voor inbedding van de homeopathie in de gezondheidszorg.
In Ghana adviseren wij het ministerie in het opzetten van een registratieprocedure voor homeopaten die in 
Ghana werken. Daarnaast werkt HzG samen met groep homeopaten uit Engeland in het Ghana Homeopathy 
Project. Via dit project worden de Ghanese homeopaten gesuperviseerd bij het opzetten van een Ghanese 
school voor Homeopathie en worden er op het platteland community health workers opgeleid. 
In Benin draait een grootschalig project voor community health workers (chw’s). Er zijn door lokale docenten 
inmiddels ruim 280 mensen opgeleid en het komend jaar wordt dit programma uitgebreid met opnieuw 
120 leerlingen tot ruim 400 chw’s. Onze inbreng richt zich in deze fase van het project op ondersteuning en 
supervisie van de docenten.
In Georgië hebben wij geen vervolgtraject kunnen starten, hoewel de voorbereiding geen beletsel vormde en 
er een duidelijke vraag was vanuit de regio voor homeopathie. Echter, op advies van de projectcoördinator 
heeft het bestuur besloten dat er niet aan de basisvoorwaarden werd voldaan, zowel door instabiliteit in het 
land zelf, als door de afwijzing van de subsidieaanvraag door het NCDO.

Hoewel ze ruimschoots aan alle voorwaarden voldeden, zijn de subsidieaanvragen zowel voor het project 
Georgië als voor Uganda deze keer niet gehonoreerd door NCDO/Ministerie voor ontwikkelingssamenwer-
king. De afwijzing lijkt ingegeven door de angst voor vragen vanuit reactionaire hoek. Het bestuur zoekt het 
komende jaar naar verbreding van haar inkomstenbronnen onder personen, fondsen en organisaties, die de 
homeopathie en de gezondheidszorg in derde wereldlanden een warm hart toedragen.

Graag wil ik afsluiten met het goede nieuws dat in 2010 onze ex-voorzitter, Ien Brethouwer, door de Konin-
gin benoemd is tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Inmiddels is het project in Uganda daadwerkelijk  
gestart en wij kijken uit naar de resultaten.

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

Inhoud 

●  HzG speelt in op hulpvragen van autoriteiten in 
(ontwikkelings)landen en biedt homeopathische 
zorg ter aanvulling en versterking van de lokale 
gezondheidszorg.

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

HzG werkt vooral in (ontwikkelings)landen waar 
reguliere gezondheidszorg de lokale bevolking niet 
bereikt.

Toepassing van homeopathie in het buitenland 
is goedkoop en efficiënt en daarmee bij uitstek  
geschikt voor landen met een beperkte financiële 
draagkracht. Daarnaast is homeopathie eenvoudig 
inzetbaar en is de benodigde kennis snel over te 
dragen.

HzG onderhoudt contacten met de Nederlandse 
Vereniging van Klassiek Homeopaten, een overkoe-
pelende organisatie van circa 850 praktiserende 
homeopaten en met de Vereniging Homeopathische 
Artsen Nederland, de beroepsgroep van circa 400 
artsen met een homeopathische praktijk.

Missie

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 ingege-
ven door het ideaal van de World Health Organisa-
tion (WHO):

In december 1991 is de stichting Homeopaten  
zonder Grenzen Nederland opgericht. Deze is inmid-
dels opgeheven en alle activiteiten zijn overgegaan 

in de nieuwe stichting Homeopaten zonder Grenzen,  
opgericht op 22 november 2006. Met de oprichting 
van deze nieuwe stichting sluit HzG naadloos aan op 
de statuten van de internationale federatie.

‘Toegang tot gezondheidszorg 
voor iedereen’.

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

Ghislaine en Serena
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Homeopaten zonder Grenzen maakt deel uit van de internationale federatie Homeopaths World 
Wide (HWW), die in 2007 is opgericht. Het doel van dit internationale samenwerkingsverband is om 
ervaringen en kennis uit te wisselen en gezamenlijk projecten op te pakken. Op deze manier wordt 
doorlopend gewerkt aan een verbetering en professionalisering van de aangesloten organisaties.

Oefenen onder de Baobabboom

Homeopaths World Wide

Inmiddels heeft Ghislaine, de locale docente, twee 
jaar zelfstandig les gegeven en aan HzG gerappor-
teerd. In november 2010 hebben twee HzG-docenten 
een supervisiebezoek gebracht. Deze keer hebben 
zij geen les gegeven maar in samenwerking met 
de locale samenwerkingspartners (projectcoördi-
natrice, docente en burgermeesters) en chw’s de 
voortgang van het project geëvalueerd. Ook is geke-
ken welke randvoorwaarden nodig zijn om wat tot 

nu toe is bereikt ook in de toekomst duurzaam te  
laten voortbestaan. Daarnaast is besproken op wel-
ke onderdelen de lokale partners in de toekomst zelf 
meer verantwoordelijkheid voor het project kunnen 
gaan dragen.
Ghislaine heeft tot nu toe 340 chw’s opgeleid. Ook al 
is er wat meer tijd nodig geweest dan oorspronkelijk 
gepland (verkiezingen en het installeren van nieuwe 
burgermeesters vertragen het maken van afspraken, 

Benin
HzG is sinds 2005 actief in Benin. In de eerste fase van het project zijn er 20 verpleegkundigen en 
vroedvrouwen, 75 community health workers (chw’s) en een locale docente opgeleid. Daarna is het 
accent verschoven en inmiddels leidt de locale docente zelf nieuwe community health workers op. 
2010 stond in het teken van een supervisiebezoek door HzG. 

Organisatie

hevig regenseizoen), toch kan HZG concluderen dat 
de lokale docente op een verantwoordelijke manier 
en met veel initiatief haar werk doet.

Kleine problemen – grote oplossingen
Uit de alle gesprekken komt naar voren dat de  
bevolking en chw’s heel tevreden zijn over de 
homeo pathische behandelingen. Wel leeft er bij 
veel mensen – ondanks een officiële brief van de 
burgermeester – het misverstand dat de chw’s door 
HzG worden betaald. Het gevolg hiervan is dat de  
bevolking niet het afgesproken bedrag betaalt voor 
de diensten van de chw’s. Daardoor kunnen de 
chw’s geen zeep en verbandmateriaal kopen, en de 
afgesproken kleine bijdrage betalen voor het aanvul-
len van de homeopathische middelen.
Om deze misvatting recht te zetten, besloten de HzG 
docenten de bevolking te informeren door middel 
van radiospotjes.

Radiospotjes
HzG heeft gedurende het bezoek in november  
samen met de chw’s radiospotjes gemaakt in de 
vorm van een minirollenspel aangevuld met infor-
matieve ‘oneliners’. Deze spotjes gaven informatie 
over: wat de homeopathische chw’s doen, hoe-
veel het kost, dat het geld dat de mensen moeten  
betalen niet voor de chw’s zelf is, maar nodig om 
de voorzieningen voor de bevolking ook in toekomst 
te kunnen bieden. De radiospotjes zijn opgenomen 
in het Frans en zeven lokale talen. Serena, een van 
de twee HzG-docenten en van oorsprong actrice, 

heeft de spotjes met de chw’s ingestudeerd onder 
de baobab-boom.

In het radiospotje komen twee mensen elkaar op 
straat tegen. De één vertelt de ander over de gene-
zing van een slangenbeet met homeopathie en hoe 
weinig het kost als je naar een chw gaat. Een slan-
genbeet is vaak dodelijk; homeopathie kan op weg 
naar de kliniek vaak levens redden. 

De radiospotjes worden gedurende zes maanden  
regelmatig uitgezonden via een aantal radiostations. 
Daarnaast huurt HzG in de dorpen waar geen radio-
bereik is de dorpsomroeper in om elke maand de 
boodschap van huis tot huis om te roepen.

Vooruitblik naar 2011
In 2011 wordt de mogelijkheid onderzocht om kleine 
lokale microkredieten voor groepjes van vijf chw’s 
aan te vragen. Met deze inkomsten kunnen het trans-
port naar de omliggende dorpen en de medicijnen  
betaald worden.

Nieuwe fase in 2011
De opleiding van de laatste 60 chw’s gaat plaats  
vinden. Ghislaine concentreert zich daarna op de 
periodieke terugkomdagen voor de chw’s, die door 
haar zijn opgeleid. Vanaf 2011 komt de nadruk te 
liggen op het scheppen en onderhouden van de 
randvoorwaarden zodat de chw’s in de dorpen met 
succes de mensen met homeopathie kunnen blijven 
behandelen.

Doelen in 2010
Gepland	 Bereikt	
● Opleiden van 400 nieuwe chw’s 340 chw’s opgeleid
●  Supervisiebezoek HzG en evaluatie Geëffectueerd nov. 2010 
●  Plan ontwikkelen voor vervolgfase  Geëffectueerd eind 2010/begin 2011 vanaf 2011

In juni 2010 werd in Bergen aan Zee de jaarlijkse 
ledenvergadering en internationale conferentie  
van Homeopaths World Wide georganiseerd. Deel-
nemende landen waren Zwitserland, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland en Madagascar. 
Lopende projecten werden geëvalueerd en  
gesproken werd over de mogelijkheden voor  
sponsorwerving. Een expert op dit gebied verzorgde 
een presentatie over dit onderwerp.
Grote verrassing tijdens dit congres was de benoe-
ming van Ien Brethouwer, voormalig voorzitter van 
HzG, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, door 

de burgemeester van Bergen namens de Koningin.
Het bestuur van HzG heeft Annemieke Boelsma, 
die HzG in het bestuur van Homeopaths World 
Wide vertegenwoordigt, opdracht gegeven de  
onderlinge samenwerking binnen HWW te  
stimuleren. Daarnaast heeft het HzG bestuur 
de wens kenbaar gemaakt om het toelaten van  
nieuwe leden tot HWW te stimuleren. In 2010  
is Armenië als nieuw lid toegetreden tot HWW.
Begin 2011 zal het bestuur van HWW bijeenkomen 
in Hamburg om te werken aan de ontwikkeling van 
een Code of Ethics en Project Guidelines. 

De activiteiten van HzG, ondergebracht in een stich-
ting, worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers. 
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het 
beleid en de operationele gang van zaken.
Bestuursleden zijn belast met uiteenlopende  
portefeuilles, zoals scholing eigen medewerkers, 
onderzoek, projecten (aanvragen uit het buitenland, 
voor- en nazorg), communicatie en fondsenwerving. 

De portefeuillehouders sturen elk afzonderlijk een 
commissie aan, waarvan de leden verantwoordelijk 
zijn voor de feitelijke uitvoering.
HzG maakt gebruik van een groep van onge-
veer veertig vrijwilligers waaronder professioneel  
geschoolde homeopaten en artsen die ingezet  
worden voor buitenlandse missies.
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M’Po en dochter Juliette

Kagadi is de zetel van URDT, een Ugandese NGO die 
zich al meer dan twintig jaar inzet voor de ontwikke-
ling van het platteland. Zij doen dit d.m.v. onderwijs 
en opleiding. De bedoeling van deze missie was om 
samen met URDT de lijnen uit te zetten voor een 
project op het gebied van gezondheidszorg voor de 
bevolking van Kibaale. 
Op uitnodiging van URDT gaat HzG de komende  
jaren community health workers (chw’s) opleiden in 
de homeopathie. Deze chw’s wonen en werken in 
de afgelegen dorpen en kunnen zo veel voorkomen-
de klachten met homeopathie gaan behandelen. Op 
deze manier komt gezondheidszorg binnen bereik 
van een groep mensen die hier niet of nauwelijks 
toegang tot heeft.

De gezondheidzorg in het Kibaale district staat op 
een laag peil. Vrouwen overleven de bevalling vaak 
niet, baby- en kindersterfte is er schrikbarend hoog. 
Veel mensen leven onder de armoedegrens. Als 
zij ziek worden, lukt het vaak niet om op tijd een 
dokter te bereiken. Ze moeten er uren voor lopen, 
want andere middelen van transport hebben ze niet. 
Malaria is een groot probleem. Meer dan 40% van 
de bevolking van Kibaale heeft deze ziekte onder de 
leden en sterft er uiteindelijk aan, nog voor ze 50 
jaar oud zijn.

Hieronder leest u een beknopt overzicht van de  
uitkomsten van deze verkennende reis.
●  Mwalimwa Musheshe (CEO van URDT) en de 

diverse staffleden, zijn zeer geïnteresseerd in het 
opleidingsprogramma dat HzG kan aanbieden.  
Er is grote animo onder de staffleden om zelf het 
lesprogramma te volgen.

●  Kernbegrippen die URDT aanspreken: versterken 
van het immuunsysteem, ‘preventive medicine’, 
‘no drug addiction’, ‘ownership’, ‘integrated  
approach’

●  Doel van het programma: 

 1.  Bereiken van een ‘kritische massa’ aan com-
munity health workers (chw’s) in het Kibaale  
District. Over vier jaar zijn minimaal 200 CHW’s 
opgeleid 

 2.  ‘Evidence based results’ om te laten zien dat dit 
concept werkt.

Het is de bedoeling om tijdens de eerste lesperiode 
een groep van 30 community health workers te gaan 
opleiden. Daarnaast zal een groep stafleden van 
URDT de opleiding gaan volgen. Tot de laatste groep 
behoren bijvoorbeeld de ‘headmaster van de High-
school for Girls, twee ‘matrons’ die verantwoordelijk 
zijn voor de gezondheid van de meisjes en de arts 
en hoofdverpleegkundige van het Kibaale Hospital.
Uit de Groep Stafleden zullen in een tweede fase 
van het project deelnemers in een Training of Trai-
ners programma (TOT) worden opgeleid tot docent,  
zodat zij de verworven kennis zelf verder kunnen 
uitdragen.

Als laatste stond tijdens deze reis een ontmoeting 
op het programma met de District Health Officer 
van Kibale District. Hij gaf aan dat Ministerie van 
Gezondheid eerst moest bepalen hoe Complemen-
taire Geneeskunde in het gezondheidsbeleid moest 
worden ingepast en dat de docenten een vergunning 
nodig hadden om les te kunnen geven.

HzG besloot daarop de begindatum van de eerste  
lesperiode uit te stellen tot het licht ook van die 
kant op groen staat. De begindatum van de eerste  
lesperiode zal in overleg met URDT worden vastge-
legd.

Uganda
In januari 2010 zijn drie HzG-medewerkers voor 
de voorbereidingen van een nieuw project naar 
Uganda geweest. Een prachtig land, groen en 
met een weelderige begroeiing. De wegen zijn 
er slecht begaanbaar, stoffig en vol gaten.  
Vanaf het vliegveld vertrokken de HzGers met 
bestemming Kagadi in het Kibaale district, een 
van de armste en meest achtergebleven delen 
van het land. 

  Ghana
Sinds 1993 heeft HzG in Ghana met verschillende counterparts samengewerkt. Daardoor is er voor 
de activiteiten van HzG een gedegen basis ontstaan. De opleidingen, die in de loop der jaren in  
verschillende ziekenhuizen in Accra en Kumasi gegeven zijn, hebben een groep gediplomeerde  
homeopaten opgeleverd. Hieronder zijn artsen, verpleegkundigen en apothekers.
Sinds 2007 adviseert HzG het Ministerie van Volksgezondheid in het opzetten van een registratie-
procedure voor in Ghana werkende homeopaten. Hiermee wordt tegelijkertijd de implementatie  
van de Wet op de Natuurlijke Geneeswijzen verder gefundeerd.

Registratie van homeopaten
In samenwerking met een groep homeopaten uit  
Engeland, de Ghana Homeopathy Project, worden 
de Ghanese homeopaten geholpen met het opzet-
ten van een Ghanese school voor Homeopathie. Via 
een zetel in de op te richten Raad van Bestuur wordt 
de opzet van de school gesuperviseerd. Deze zal als  
basis dienen voor het registreren van de homeopa-
ten in Ghana.
Het ministerie heeft besloten een voorlopige regi-
stratie c.q. erkenning te realiseren. De uiteindelijke 
registratie is afhankelijk van de officiële accreditatie 
van het curriculum van de Ghanese School. Hiervoor 
zijn we op zoek naar een zogenaamd Monitoring  
Institution, een bestaande school in Europa, waar-
aan het curriculum getoetst kan worden.

Community health workers
Naast deze meer formele kant van het werk in  
Ghana werd er op het platteland weer een aantal 
community health workers opgeleid in het gebruik 
van homeopathie bij eenvoudige aandoeningen.  

In het Mafi Seva project in de binnenlanden van 
Ghana werd een motor aangeschaft waarmee de 
ambulante homeopathiekliniek een meer profes-
sionele en effectieve vorm kon krijgen. Hiermee  
werd vele Ghanesen op het moeilijk bereikbare plat-
tenland een goedkope en effectieve geneeskunde 
geboden.

Code of Ethics
HzG was uitgenodigd voor de topbijeenkomst in 
Cambridge in Engeland, georganiseerd door de  
Homeopathy Action Trust. Hier kwamen vele  
bekende en ervaren homeopaten vanuit de hele  
wereld bij elkaar om te werken aan Homeopathy  
One Vision, One Voice. Hier werd een werkgroep  
opgericht met als doel samen met andere homeopa-
ten die in ontwikkelingslanden samenwerken, een 
Code of Ethics op te stellen.
Deze Code of Ethics garandeert helderheid in onder-
linge afspraken en een juist kader voor mogelijke 
samenwerking in de toekomst. Ook wordt een een-
duidig beeld naar buiten geschapen. Transparantie 
is zeker in dit vak een belangrijk goed en draagt bij 
aan een professionele invulling van ons werk.

Voor HzG waren er niet veel onkosten in 2010.  
Het meeste werk werd vanuit Nederland gedaan.  
De homeopaten die uitgezonden werden kwamen 
uit Engeland en Amerika.
Al met al een jaar van consolidatie en verder uitbou-
wen van ons dankbare werk.
Voor 2011 gaan we verder op de ingeslagen weg. HzG 
zal waarschijnlijk zelf in Ghana acte de présence  
geven om de activiteiten mee te onderbouwen.

Op weg in het groene Uganda
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In 2010 had volgens planning de tweede fase van het 
Georgië-project van start moeten gaan.
In het eindrapport eerste fase staat beschreven hoe 
het vervolg vorm zou krijgen, namelijk:
●  vervolg praktijkopleiding van de studenten in de 

poliklinieken en opvangcentra,
●  vervolg van de Training of Trainers en advisering 

over de inbedding van de homeopathie in het 
zorgstelsel, 

●  voorzetting van een facultatieve opleiding 
homeopathie op de Medische Faculteit,

●  Geleidelijke verzelfstandiging van het project, 
overdracht aan de projecteigenaren,

●  spin-off in Kutaisi: een nieuw groep hulpverleners 
en artsen een opleiding aanbieden door locale 
homeopaten onder supervisie. (spreiding van de 
homeopathische zorg),

●  samenwerking in de regio, met Armenië, 
initiëren. En hiermee internationale samenwer-
king verbeteren.

Verschuivingen
Echter het liep anders, want door een koersver-
andering in de Nederlandse politiek werd de sub-
sidieaanvraag van HzG voor dit project niet toege-
kend. Dit treft direct de uitvoering van het project,  
aangezien er geen missie van start gaat zonder dat 
er voldoende financiering is. 
Ook in Georgië zelf heeft een verschuiving plaats  

gevonden. De kredietcrisis heeft dit land in opbouw 
zwaar getroffen. De hervormingen en privatiseringen 
binnen de zorg lijken vooral de meest kwetsbaren 
in de Georgische samenleving hard te treffen, zoals 
de vluchtelingen, ontheemden en de mensen in de 
afgelegen gebieden.

Onduidelijk
Om inzage te krijgen in de gevolgen voor de  
continuering van het project, was er eind 2010 
een voortgangsmissie gepland. Deze is echter  
vanwege lokale onduidelijkheden niet uitgevoerd.  
Het  effect van al deze veranderingen heeft ook voor  
onze counterparts in de poliklinieken en opvang-
kampen veel onduidelijkheid opgeleverd. Zij  
waren (nog) niet instaat om een plan van aanpak te 
formuleren. Het op vrijwillige basis participeren in 
een project, trekt een zware wissel op de betrokken 
artsen en hulpverleners. 
Wel is duidelijk dat er grote behoefte bestaat om 
de homeopathische farmacie te professionaliseren.  
Samenwerking en advisering vanuit Nederland is 
daarbij gewenst. Maar de regelgeving in Georgië 
biedt hiervoor nog geen kader, dus het is nog te 
vroeg voor investeringen.

Het bestuur van HZG heeft besloten om het project 
te parkeren en alle noodzakelijke contacten in kaart 
te brengen. De doorstart van het project hangt af van 
de samenwerking met de overheden, de participa-
tiebereidheid van de counterparts en het vinden van 
sponsorgelden.
Deze ontwikkeling illustreert hoe een project kan 
stagneren door beleidsveranderingen, hier en in het 
projectland. De projectleiding van HzG zal samen 
met haar counterparts in Georgië proberen in 2011 
een doorstart te realiseren. 

Georgische vrouwen tijdens  
een homeopathisch consult

Fondsenwerving
Voor fondsenwerving was het een lastig jaar voor HzG, waarin de economische crisis duidelijk  
voelbaar was. Zo werden verzoeken voor financiële bijdragen aan het NCDO (Georgië en URDT/
Uganda) en aan de Turing Foundation (Uganda) niet gehonoreerd. 

HzG kon in 2010 wel rekenen op de steun van de 
Gouden Vrienden en Vrienden van HzG. Daarnaast 
zijn wij dank verschuldigd aan andere organisaties 
die het werk van HzG in dit jaar mogelijk hebben 
gemaakt en uiteraard aan een zeer groot aantal  
particuliere donateurs.

Digitale donaties
Er is een duidelijke trend in Nederland waarneem-
baar om steeds vaker digitaal te doneren voor een 
goed doel. Omdat verwacht wordt dat particuliere 
donaties als inkomstenbron van HzG steeds belang-
rijker worden, is begin 2010 besloten om digitale 

donaties via onze website mogelijk te maken en te 
stimuleren. Bij Google is een aanvraag ingediend 
voor advertentieruimte, welke gehonoreerd is met 
een waarde van $ 10.000 per maand. Met behulp 
van het Google Adwords advertentieprogramma is 
het maandelijks bezoek in het afgelopen jaar meer 
dan vertwintigdvoudigd; in januari 2010 waren er 
circa 200 bezoekers, in juni 2010 circa 2100 bezoe-
kers en in december circa 4000 bezoekers. Ook de 
vertoning van de HzG advertentie verdubbelde tot 
bijna 141.000 keer (zie overzicht op pagina 8). Deze 
actie vertaalde zich in een tiental donaties over de 
maanden oktober, november en december 2010. 

Georgië
Het HzG project in Georgië heeft in de loop  
der jaren te kampen gehad met onvoorziene 
omstandigheden waardoor het werk van HzG 
een aantal keren geen doorgang kon vinden. 
Ook in 2010 heeft het bestuur van HzG moeten 
besluiten om de activiteiten in Georgië stil te 
leggen.

Gouden Vrienden van HzG in 2010
●  Nederlandse Vereniging van Klassiek homeopaten 

(NVKH)
●  Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland 

(KVHN)
●  Boekhandel Merlijn

Vrienden van HzG in 2010
●  VSM Geneesmiddelen    
●  IQ Media      
●  Nederlandse Vereniging van 
 Klassiek Homeopaten  

Organisaties die HzG steunden in 2010
●  Hahnemann Apotheek
●  Holland Pharma
●  Ridammerhoeve
●  Stichting Familiefonds Wierda 
● Diverse particuliere fondsen

Enthousiaste cursisten in Benin
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Aantal	vertoningen	van	de	Advertentie

Bezoekers	per	advertentiegroep

Bezoekers
Vertoningen 
advertentie

juni juli augustus september oktober november

2.106 1.980 2.497 2.696 2.591 2.850 

84.127 84.186 99.205 116.427 120.283 140.852

juni juli augustus september oktober november

2.026 1.870 2.329 2.495 2.386 2.594

37  74 121 154 123 191

24  19 29 24 34 22

2  5 9 18 45 39

17  12 9 4 3 4

   - 1 - -
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Bestuursverslag 2010 

Doelstellingen
●  Bijdragen tot toegang tot de gezondheidszorg 

voor iedereen als omschreven door de wereld 
gezondheid organisatie van de verenigde naties 
WHO middels kennisoverdracht. 

●  Opzetten van onderwijsprojecten in de homeo-
pathische geneeswijze in ontwikkelingslanden 
in samenwerking met lokale partners /project-
eigenaar in de gezondheidszorg. 

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

●  Opleiden van lokale docenten middels Training-
on-the Job. 

Mutaties
In 2010 is Evelien van de Kamp afgetreden als  
portefeuillehoudster onderwijs.  Haar functie is nog 
vacant. Marinus Jousma is van ad interim defini-
tief voorzitter geworden. Verder is tot het bestuur  
toegetreden Annemieke Boelsma als portefeuille 
houdster internationale samenwerking en Lilian  
Peters als portefeuillehoudster communicatie en PR.

Bestuurslid functie portefeuille

Marinus Jousma Voorzitter DB

Nicolle Leijen- Klerks Secretaris DB

Jan Vorstenbosch Penningmeester DB

Christine Zürcher Lid Projecten

Vacature Lid Onderwijs

Annemieke Boelsma Lid Internationale samenwerking

Lilian Peters Lid Communicatie en PR

Paul Kotvis Lid Fondsenwerving

Wouter van der Schaar Lid P&O en medische verantwoording

Ultimo 2010 is de bestuurssamenstelling als volgt: 

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in  2010 vijf keer vergaderd waar-
van een separate visie dag. De voornaamste aan-
dachtspunten op deze visie dag waren: 

●  Samenwerking op het gebied van PR met homeo-
pathische organisaties zoals NVKH/ KVHN/ VHAN. 

●  Signalering van de noodzaak om meer inkom-
sten te genereren d.m.v. elektronische doneren,  
systematische benadering van organisaties en 
stichtingen.

●  Verbetering van informatie naar donateurs, vrien-

 
den en donerende instanties d.m.v. uitbreiding 
van elektronische nieuwsbrieven en versturen van 
projectverslagen. 

●  Uitbreiding van bestuur met de Portefeuilles, 
Medische verantwoording, Communicatie en PR 
en Internationale samenwerking. 

●  Twee keer per jaar trainings- en teambuilding-
dagen te houden voor de mensen die voor uitzen-
ding in aanmerking komen, ten behoeve van de  
kwaliteit van de projecten en cohesie van het 
team. 

Cursisten in Materi opgeleid door Ghislaine

8
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Band met de medewerkers van HzG
Voor de versterking van de onderlinge band tussen 
de medewerkers van HzG werd in 2010 een viertal  
themadagen georganiseerd die gratis toegankelijk 
waren voor medewerkers. Tegen betaling konden 
ook niet-medewerkers van HzG de dagen bijwonen  

 
die geaccrediteerd werden door NVKH (Nederlandse 
Vereniging van Klassiek Homeopaten). De volgende 
onderwerpen kwamen aan bod: Het zoete in het  
leven, Dromen, Lyme en andere griezels en Kinder-
tekeningen.

Benin 

Doelstelling
●  Opleiden van 400 lokale community health 

workers door HzG-docenten. 
●  Onderzoek naar verduurzaming van het project. 

Realisatie
Eind 2010 waren er 320 community health wor-
kers opgeleid. Gedurende het bezoek van HzG aan  
Benin in november is door medewerkers van HzG in  
samenwerking met de lokale counterpart een plan 
uitgewerkt voor verduurzaming van het project.  
Dit zal in 2011 worden geïmplementeerd. 

Bosnië 

Doelstelling 
Het organiseren van een masterclass op verzoek van 
de lokale counterpart.

Realisatie 
In 2010 is er geen verzoek geweest voor een  
masterclass en als gevolg is er geen activiteit van HzG 
geweest in Bosnië.

Georgië 

Doelstelling 
De doelstelling van het project ‘Complementaire  
Gezondheidszorg 2e fase in Georgië 2010 – 2012’.

Realisatie 
Realisatie is niet gehaald, vanwege veranderd beleid 
van de Nederlandse overheid op het gebied van sub-
sidie. Het subsidieverzoek dat HzG heeft ingediend 
werd niet gehonoreerd. HzG slaagde er niet in om  
binnen de laatste maanden van het bestaan van het 
NCDO te voldoen aan de eis van het hebben van een 
lokale projecteigenaar, wat nodig was om voor  
verdere subsidie van het ministerie in aanmerking te 
komen.

 
 
Oorzaak: recente oorlogsomstandigheden maar ook 
interne politieke veranderingen in Georgië hebben 
de bestaande contacten verstoord. Hierdoor was 
het niet mogelijk contact te leggen met een lokale  
projecteigenaar die de aanvraag kon doen. Voor 2011 
zal worden getracht bestaande contacten te herstel-
len en eventueel nieuwe contacten te leggen.

Ghana 

Doelstelling
●  Het adviseren van de Engelse collega-organisatie 

‘Ghana Homeopathy project’ binnen het gemeen-
schappelijk project in Ghana. Dit project bestaat 
uit het opleiden van community health workers en 
het opzetten van een Ghanese school voor homeo-
pathie.

●  Het adviseren van het Ghanese ministerie van 
gezondheid over de implementatie van de wet op 
natuurlijke geneeswijzen.

Realisatie 
Deze advisering heeft inmiddels plaats gevonden 
d.m.v. periodieke Skype conferenties.

Uganda 

Doelstelling
● Uitvoeren van verkennende missie
●  Bij positieve uitslag verkennende missie de start 

van het project voorbereiden.

Realisatie
Verkennende missie in januari 2010 heeft geleidt tot 
een positief advies en de voorbereiding heeft plaats-
gevonden voor start van het project in januari 2011.

Het bestuur van HzG heeft hoge verwachtingen van 
de brede samenwerking die de basis vormt voor dit 
project.

Evaluatie projecten

HWW 
In Bergen aan Zee werd een internationale vergade-
ring gehouden met alle leden van de internationale 
federatie HWW waarin een gemeenschappelijke 
visie op internationale projecten werd ontwikkeld. 
Op deze bijeenkomst werd oud-voorzitter van HzG, 
Ien Brethouwer, benoemd tot Ridder in de orde van 
Oranje Nassau vanwege haar enorme inzet voor 
HzG en HWW.

Financiën

Wij mochten ons verheugen op nieuwe sponsors die 
in belangrijke mate het Uganda-project willen steu-
nen. Ook zijn we blij met de continuering van de 
bestaande donateurs en Vrienden/Gouden Vrienden. 
De financiën voor projecten moeten rond zijn voor-
dat het bestuur toestemming geeft voor de start van 
het project.

Balans per 31 december 2010
Activa

31-12-2010 31-12-2009

€ € € €

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende 
activa (1)

4.378 6.679

Liquide middelen (2) 30.521 22.997

34.899 29.676

34.899 29.676

Passiva
31-12-2010 31-12-2009

€ € € €

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve (3) 30.665 22.368

Kortlopende schulden
Overige schulden (4) 4.234 7.308

4.234 7.308

34.899 29.676

Groenteverkoop langs de weg in Uganda
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Staat van baten en lasten over 2010
 

2010 begroting 2009

€ € €

Baten:

Baten uit eigen fondsenwerving 56.590 128.067 57.368

Subsidie van overheden - - -

Overige baten 5.800 7.000 7.185

Som der baten 62.390 135.067 64.553

Lasten:

Besteed aan doelstellingen

Bosnië - 2.289 -

Benin 17.293 40.856 7.336

Georgië 2.279 49.826 31.588

Kenia - - 70

Ghana 615 743

Oeganda 20.139 19.493 897

40.326 112.464 40.634

Werving baten

Kosten uit eigen fondsenwerving 1.721 1.839 3.249

Kosten verkrijging subsidies overheden - - -

1.721 1.839 3.249

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 12.046 12.871 5.302

12.046 12.871 5.302

Som der lasten 54.093 127.174 49.185

Saldo van baten lasten 8.297 7.893 15.368

Resultaatbestemming

Toevoegen c.q. onttrekken aan:

Continuïteitsreserve 8.297 7.893 15.368

Bestemmingsreserves - - -

8.297 7.893 15.368

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

Toekomst 
Voor 2011-2013 volgt het bestuur het beleidsplan. 
De doelstellingen blijven gehandhaafd en projecten 
zullen worden beoordeeld aan de hand van de be-
staande criteria.

Gouden Vrienden
Boekhandel Merlijn, www.merlijnboekhandel.nl 
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland, www.kvhn.nl  
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, www.nvkh.nl  
Page Perfect, www.pageperfect.nl

Vrienden
VSM Geneesmiddelen, www.vsm.nl   
IQ Media, www.iqmedia.nl  

Daarnaast danken wij de onderstaande organisaties voor hun bijdrage:
Hahnemann Apotheek
Holland Pharma
Ridammerhoeve
Stichting Familiefonds Wierda
nr58 / total communication
Diverse particuliere fondsen

De Vrienden van Homeopaten zonder Grenzen

Bestuursleden
Voorzitter 
 Marinus Jousma 
Penningmeester 
 Jan Vorstenbosch
Secretaris 
 Nicolle Leijen
Portefeuille	Projecten			 	
 Christine Zurcher
Portefeuille	Fondsenwerving	 	
 Paul Kotvis
Portefeuille	Onderwijs/Werving	en	selectie	
 Evelien van de Kamp

Portefeuille	Onderzoek/	Voor-	en	Nazorg	
 Wouter van der Schaar
Portefeuille	Internationale	samenwerking	
 Annemieke Boelsma
Portefeuille	Communicatie	en	PR		
	 Lilian Peters
Notuliste	 	 	 	
 Anneke Otten

Projectcoördinatoren 
Georgië 
 Ien Brethouwer

Benin	en	Uganda 
 Christine Zurcher
Ghana 
 Hans Willem Steensma

HWW 
 Hans Willem Steensma
 Annemieke Boelsma

Secretariaat 
 Désirée Dirkzwager

Medewerkers van Homeopaten zonder Grenzen

Commissie Communicatie en PR
Lilian Peters (coördinator)
Marinus Jousma
Birgit Blankers
Marian Lubberding
Nicolle Leijen

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

Commissie onderwijs
Evelien van de Kamp (coördinator)
Irma Jansen
Kees Dam
Ina van der Graaf
Willem Heckman
Anneke Otten
Alja Schokker

Commissie werving en selectie
Wouter van der Schaar (coördinator)
Evelien van de Kamp 
Marguus Heemskerk

Colofon
Eindredactie: Lilian Peters
Vormgeving: nr 58 / total communication

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

Zij hebben samen met u –onze particuliere donateurs - gezorgd voor de giften die het werk van Homeopaten zonder Grenzen  
mogelijk maken. Wij hopen dat wij ook in 2011 weer op u mogen rekenen om onze projecten voort te zetten en uit te breiden.
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