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VOORWOORD JAARVERSLAG 2017 
 
 

Dit jubileümjaar van het 10-jarig bestaan van 

Newbornlife verliep rustig. Gestadig kwamen er 

grote en kleine bedragen binnen op de rekening 

van de stichting. Trouwe gevers bleven betrokken, 

zowel particulieren als kerken d.m.v. collectes. En 

er komen steeds weer nieuwe gulle gevers bij!  

 

Op deze wijze wordt in Nederland de bekendheid van vrouwen met Vesico Vaginal 

Fistula in ontwikkelingslanden en met name in West Afrika voortdurend groter. Daar 

wordt ook door Newbornlife aan gewerkt, bijvoorbeeld door met een kraampje op 

kleinschalige evenementen te staan. 

                                                                                                                                                                                           

Tot midden 2017 werden door Mercy Ships VVF-herstel operaties in Benin 

uitgevoerd. Er werden minder vrouwen geholpen dan gepland en wel om een goede 

reden. De contacten in eerdere  jaren met  ziekenhuizen en gezondheidscentra in 

het uitgestrekte land zorgden voor veel voorlichting en ook opleiding van chirurgen 

en verplegend personeel om deze operaties ter plaatse te kunnen uitvoeren. Daar 

zijn we heel blij mee! 

                                                                                                                                                                                          

Halverwege 2017 is begonnen met de hersteloperaties in Kameroen. De ‘Africa 

Mercy’ was nog niet eerder in dit land en het ligt in de planning om daar een groot 

aantal vrouwen te helpen. En ook daar zal gestreefd worden om 

gezondheidswerkers op de hoogte te brengen van de mogelijkheden vrouwen met 

deze aandoening uit hun ellendige positie te helpen met een hersteloperatie. Om 

dat veel vrouwen al heel lang met VVF leven, moeten ze vaak meerdere keren 

worden geopereerd om weer helemaal droog te worden.   

 

Toen wij in het jaarverslag van 2016 schreven dat wij hoopten in het jubileümjaar 

2017 een groot bedrag over zouden kunnen maken voor deze vrouwen in 

Kameroen, hadden we niet kunnen denken dat het zó groot zou worden. En samen 

met de verdubbelingsactie in december werd het bedrag nóg groter.  

 

In dank aan onze Hemelse Vader en onder Zijn zegen zullen we ons ook het 

komende jaar blijven inzetten voor vrouwen met VVF in West Afrika. 

 

Janneke Venema, voorzitter 

14 februari 2018 
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HET VERHAAL VAN BIBIANE 
 

Een jurk met een verhaal 

‘Bibiane heeft al veel meegemaakt in haar leven. Ze kreeg negen kinderen, van wie er vier op 
jonge leeftijd overleden. Onlangs stierf ook haar man. Toch vond ze de kracht om door te gaan, de 
wil om te overleven. Actief als ze is, startte ze een eigen winkeltje waarin ze deeg van mais, 
bekend als ‘gui’, verkoopt. Het bereiden van dit deeg kost drie dagen en is een proces van weken, 
malen, fijnstampen en koken, om de gui vervolgens met vis en uien op te dienen. 
 
Op een dag kreeg Bibiane een ondraaglijke maagpijn die haar dwong om zich in een lokaal 
ziekenhuis te laten opereren. Daar ging het mis. Ze vertelt: “Geen idee wat de artsen gedaan 
hebben, maar er ging iets fout en sindsdien kon ik mijn plas niet meer ophouden.” De operatie 
veroorzaakte een opening bij haar blaas, een fistel, waardoor de urine ongecontroleerd kon 
lekken. 
 
 
Gekluisterd 
Een radicale omslag in Bibianes leven volgde. “De aandoening belemmerde me zo dat ik niet meer 
kon koken en ook niets meer verkopen. Ik kon helemaal niets meer.” Haar dagelijkse gewoonten 
en routine kwamen tot stilstand. Ook met haar inkomen was het gedaan. “Ik was aan huis 
gekluisterd. Gelukkig bleven mijn kinderen, bij wie ik in huis woon, mij steunen.” 
 
Van de Africa Mercy, liggend op grote afstand van haar woonplaats, had Bibiane nog nooit 
gehoord. Dat zou ook zo blijven, ware het niet dat teams van Mercy Ships naar de uithoeken van 
het land werden gestuurd om patiënten te vinden die een operatie hard nodig hebben. Mensen 
zoals Bibiane! Door haar broer werd ze aangespoord: ‘Probeer het, zij kunnen je opereren, gratis!’ 
Ze besloot mee te gaan en met de verpleegkundigen haar probleem te bespreken. Zij schreven 
haar verhaal op en vertelden haar dat ze binnenkort contact met haar zouden opnemen. 
 
 

Niet bang 
Bibiane: “Niet lang daarna ging de telefoon en een stem aan de andere kant van de lijn zei me, dat 
ik in aanmerking kwam voor een operatie!” Hoewel het schip, de mensen en de omgeving nieuw 
voor haar waren, was ze niet nerveus of angstig. Ook het idee dat ze weer een operatie moest 
ondergaan, terwijl de vorige drastische gevolgen had, maakte haar niet bang. “Ik weet dat het zal 
helpen, ik denk er niet eens meer aan!”, zei ze vol vertrouwen. 
 
De medische ingreep, uitgevoerd aan boord van de Africa Mercy door het kundige operatieteam, is 
succesvol verlopen. Het lekken van de urine hield op! Om het herstel en de terugkeer naar de 
maatschappij te vieren, werd er een speciale ‘Dress Ceremony’ georganiseerd. Bibiane en de 
andere vrouwen aan boord, kregen allemaal een prachtige nieuwe jurk, als symbool van herstel en 
de start van een nieuw leven. 

 

Een droog bed 
Tijdens deze ceremonie getuigde Bibiane: 
“Vijf jaar lang leed ik aan deze 
aandoening, maar nu is dat afgelopen. Ik 
werd wakker in een droog bed. Mijn 
probleem is weg!” Ze heeft een boodschap 
voor de vrouwen, die ook lijden door een 
fistel: “Wat ik hen wil zeggen is: raak niet 
ontmoedigd! Gods tijd is de juiste en ik 
geloof zeker, dat jullie op een dag ook 
genezing zullen ontvangen, net als ik.” 
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ORGANISATIE 
 
Ontstaan 
Newbornlife is voortgekomen uit het project ‘Furaha Zuidlaren’. Dit project, dat in 2001 
startte in Zuidlaren (Dr) was een initiatief van Janneke Venema en had als doel geld in te 
zamelen voor operaties voor VVF-patiënten. Steeds meer mensen raakten bij het project 
betrokken en dit leidde in 2007 tot de oprichting van Stichting Newbornlife Nederland. 
 
De doelstelling van de stichting is als volgt omschreven in de akte van oprichting:  

 

“Het creëren van kansen op een nieuw leven voor Afrikaanse vrouwen die 
lijden aan de aandoening Vesico Vaginale Fistel, onder meer door het 

financieel ondersteunen van de organisatie Mercy Ships, welke hulp verleent 
aan bovengenoemde vrouwen door middel van een hersteloperatie en het 

doen verlenen van begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkwijze 
Newbornlife tracht haar doel te verwezenlijken door het rechtstreeks benaderen van 
particulieren, kerken en instanties voor giften.  
De stichting zoekt donateurs en sponsors. Verder wordt geld ingezameld door een 
spaarpotjesproject, verkoop van ingebrachte zelfgemaakte artikelen en het organiseren 
van uiteenlopende activiteiten.  
In het hele land wordt getracht vrijwilligers te vinden die zelf acties opzetten of meehelpen 
met de uitvoering van een door het bestuur opgezet project. Door o.a. het uitgeven van 
brochures, het bijhouden van een uitgebreide website en door publiciteit te zoeken via de 
media wordt de stichting gepromoot.  
 
 
 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting Newbornlife Nederland bestaat uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janneke Venema       Marga Fennema       Harmannus Venema      Angenies Baar      Anny Oosterhuis 
voorzitter                    secretaris                  penningmeester             bestuurslid            bestuurslid 
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 ACTIVITEITEN 2017 
 
Markten 
In 2017 stond Newbornlife op de zomermarkt en op de kerstmarkt op Dennenoord, op de zomer 
markt en de kerstmarkt in de Arendshorstenkele markten. Vast terugkerend zijn de markten op 
Dennenoord te Zuidlaren (de zomermarkt en de kerstmarkt in Dickensstijl) en de markten in 
verzorgingshuis De Arendshorst te Assen.  
 
Kaartenverkoop 
Anny onderhield de contacten met de ‘kaartenmakers’ in Smilde. De kaartenmolens in Smilde en 
Zuidlaren - worden regelmatig bijgevuld en ook aan huis, op de verenigingen en op de markten 
werden weer vele kaarten verkocht. 
 
Statiegeldacties 
De statiegeldbussen leverden bijna 800 euro op. Harmannus en Janneke brachten (en haalden) 
de bussen naar diverse supermarkten in Zuidlaren, Paterswolde en Vries. 
 

Social Media 
Het laatste nieuws en de opbrengsten werden  door Marga op de website gezet. De te 
downloaden presentaties en kerkbladartikelen werden geactualiseerd. De Facebooksite loopt 
helaas nog steeds niet goed. Angenies kan hem niet bijwerken. We gaan ons bezinnen over 
of/hoe we ermee verder gaan. 
 
Jaarvergadering 
Op 14 mei hielden we onze jaarvergadering. 
Verder was er regelmatig overleg, via telefoon of 
email. Zo waren de lijnen kort en konden de 
zaken snel geregeld worden. 
 
10-jarig bestaan 
In verband met het 10-jarig bestaan van 
Newbornife stuurden we een persbericht rond en 
ontwierpen gezamenlijk een (tijdelijk) logo:“10 
jaar”. De kerkbode van het Noorden wijdde er 
een artikel aan.  
 
Kerken 
Er waren presentaties en kerkbladartikelen te downloaden via onze website en ook via de website 
van het Diaconaal Steunpunt. Dit jaar hebben we in maart een aantal kerken een kerkbladartikel 
gemaild, speciaal voor Moederdag. Uit de binnengekomen bedragen konden we opmaken dat er in 
enkele plaatsen gecollecteerd is op Moederdag. In de GKV Apeldoorn werd gecollecteerd in de 
doopdiensten en ook een doopdienst in Zuidlaren. Verder ontvingen we regelmatige kerkelijke 
giften vanuit diverse kerken/gezindten 
 
Spaarpotjes 
Er wordt steeds minder gespaard, maar op enkele vrouwenverenigingen staat nog steeds een 
busje voor Newbornlife op tafel. Ook waren er dit jaar weer kraamouders die na de geboorte van 
hun kindje – naast of in plaats van cadeautjes – een gift voor Newbornlife vroegen. De busjes van 
de ‘thuisspaarders’ en de verenigingen werden in december geleegd of ingeleverd, zodat ze 
meededen met de verdubbelingsactie.  
 
Eindejaarsactie 
Dit jaar hebben we fors ingezet op de Eindejaarsactie. We hebben bijna alle kerken in Nederland 
(voor zover we de emailadressen konden achterhalen) benaderd per email. Het persbericht werd 
in veel kerkbladen gepubliceerd en de giften stroomden binnen. Ook dit jaar werden ze weer 
verdubbeld en dat concept spreekt blijkbaar veel mensen aan. In december werd de folder van 
Newbornlife bijgesloten in de Gereformeerde Kerkbode van het Noorden. Ook dit leverde veel 
eindejaarsgiften op. We waren verbaasd en dankbaar over de opbrengst van de actie: er kwam in 
de maand december meer dan 21.000 euro binnen. Onvoorstelbaar! Een fijne afsluiting van 2017! 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 

 

 
TOTALEN 

 

Banksaldo 1 januari €    2.309,76 

Totaal Ontvangsten €   34.491,61 
Totaal Uitgaven €        309,31  
Afgedragen aan Mercy Ships €  35.000,00 
Banksaldo 31 december €     1.491,61 

 
 
   

 
SPECIFICATIE 

 
 

 
 
 
 
Dit overzicht is opgemaakt op 14 februari 2018                           
 
 
 
H. Venema, penningmeester                                                        
 
 
 
 
voor accoord: 

 
 
 
 
 J. Venema, voorzitter      M. Fennema, secretaris        A.P. Baar, bestuurslid          A, Oosterhuis, bestuurslid 
 
 
 

BATEN            LASTEN   
       

Saldo 01-01-2017 € 2309,76  Kosten betalingsverkeer € 166,01 

Spaarpotjes € 162,50  Promotie + secretariaat € 143,30 

Kerkelijke collecten + giften € 16.649,76  Mercy Ships € 35.000,00 

Particuliere giften € 15.850,24  Reiskosten € 0 

Statiegeldacties € 767,95  Bijzondere kosten € 0 

Inkomsten uit verkoop € 690,70  Porto kerkpost €                 0 

Vrouwenverenigingen  € 370,01  Saldo 31/12 € 1.491,61 

  ________    ________ 

 € 36.800,92   € 36.800,92 
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TOELICHTING op het financieel jaarverslag 2017 
 

€ 35.000,- is afgedragen aan Mercy Ships, daarvan is € 34.000,- verdubbeld, 

waardoor in 2017 een bedrag van € 69.000,- ten goede kwam aan de VVF-operaties. 
 
 
 

BATEN: 
 
Spaarpotjes  
€ 162,50 kraambezoek en thuisspaarders  
 

Kerkelijke giften en collecten 
€ 15.850,24 moederdagcollecten, eindejaarsactie,mailing kerken 
  

Particuliere giften  
€ 16.668,39 grotendeels éénmalige giften en een aantal vaste donateurs  
 

Statiegeldacties 
 7 867,95 supermarkten Zuidlaren, Eelde, Paterswolde en Vries 
 
Verkoop 
€ 690,70 verkoop op markten, tijdens vrouwenbijeenkomsten, kaartenverkoop vanuit huis en  
 via kaartenmolens in kerken Smilde en Zuidlaren. Kosten voor materiaal en  
 standhuur zijn al van dit bedrag afgetrokken. 
 

Vrouwenverenigingen 
€ 370,01 opbrengsten van diverse spaarpotjes van vrouwenverenigingen uit het land 
 

 

 

 

LASTEN: 
 
Kosten betalingsverkeer 
€ 166,01 bankkosten 
 

Promotie en secretariaat 
€ 143,30 kosten websitebeheer en domeinregistratie, papier, postzegels, printercartridges enz.  
 alle werkzaamheden worden door de bestuursleden pro Deo uitgevoerd. De folders 

werden gratis aangeboden.. 
 
Bijzondere kosten 
€ 00,00 dit jaar zijn er geen overige kosten gemaakt 
 
Reiskosten 
€ 00,00 door de bestuursleden werden geen reiskosten in rekening gebracht 
 

Porto kerkpost 
€ 00,00 Dit jaar geen extra portokosten; de kerkelijke acties zijn per email gedaan 
 

Mercy Ships 
€ 35.000,00 totale afdracht voor de VVF-operaties 

 
 
 
 
 
 
 
*  Alle kosten zijn geboekstaafd met nota’s en bonnen. Alles is verantwoord via dagafschriften van 

IBAN NL85INGB0003109280 en er zijn geen kasinkomsten of –uitgaven.  
 
 

 
Stichting Newbornlife Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04088178. 

Stichting Newbornlife Nederland is als ANBI aangemerkt bij de belastingdienst. RSIN/fiscaalnr. 818524923. 
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BEGROTING 2018 
 
 
 

 

  Begroting 
2017 

 Werkelijk 
2017 

 BEGROTING 
2018 

       

BATEN       
       
Spaarpotjes € 500,- € 163,- € 500,- 
Kerkelijke giften en collecten € 10.000,- € 16.650,- € 13.000,- 
Particuliere giften/sponsoring € 10.000,-  15.850,- € 12.000,- 
Acties / Projecten € 500- € 768,- € 1.000,- 
Verkoop € 1.200,- € 691,- € 1.000,- 
Vrouwenverenigingen € 300,- €          370,- € 300,- 
  ______  ______  ______ 
 € 22.500,- € 34.492,- € 27.800,- 
       
       
LASTEN       
       
Secretariaat € 300,- € 

 
 
 

€              

143,- 
            - 

               - 
 

166,- 

€ 300,- 
Voorlichting € 300,- € 300,- 
Reiskosten € 100,- € 100,- 
Advertenties  € 300,- €  
+ diversen/porto € 600,- € 300,- 

VVF-operaties € 20.000,- € 35.000,- € 25.000,- 

  ______  ______  _______ 
 € 21.600,- € 35.309,- € 26.000,- 

 
 

 


