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Wij schrijven het jaar AD 2022 en is het al weer tijd om het jaarverslag van 2021 te schrijven. Opnieuw 
een jaar van lockdowns en semi-lockdowns vanwege de wereldwijde corona-pandemie, met alle 

belemmerende gevolgen voor de hospitaalschepen van Mercy Ships. Maar derhalve in het klein ook voor 
fysieke activiteiten van Newbornlife Nederland. Toch konden we de eindejaarsverdubbelingsaktie bestem-
men voor 120 vrouwen en meisjes in Liberia. Daar bereidt Mercy Ships samen met een specifieke Vesico 
Vaginal Fistula organisatie uit Schotland een project voor in de hoofdstad Monrovia om hersteloperaties 
aan te bieden aan VVF- vrouwen in de lokale ziekenhuizen. De opbrengst was weer boven verwachting!

Het nieuwe hospitaalschip de “Global Mercy” wordt dit voorjaar in Rotterdam verwacht en hoopt daarna te 
starten in Senegal, onder andere met het afgebroken VVF-project. Verder worden de mogelijkheden voor 
het geven van onderwijs met dit schip royaal uitgebreid, zodat de chirurgische kennis en preventie betref-
fende VVF op grotere schaal bekendheid krijgt in Afrika.   

Opnieuw konden we dr. Intengré Ouédraogo en zijn collegae in Burkina Faso, van de organisatie ARENA,  
financieel flink ondersteunen met de hersteloperaties. De zogenaamde ‘Moederdagcollecte’ in de kerken 
gaf daar een flinke boost aan. De ARENA- gynaecologen hebben een netwerk van vrijwilligers om vrouwen 
met VVF op te sporen én in de lokale gemeenschappen preventie-voorlichting te geven. Hun nieuwe kliniek 
is nu klaar. Deze kliniek wordt, behalve voor de hersteloperaties, ook gebruikt voor verspreiding van profes-
sionele kennis en vaardigheden ten bate van Vesico Vaginal Fistula preventie en chirurgische behandeling. 
Dit is een hoopvolle ontwikkeling.

Dit jaar begonnen we met de zogenaamde ‘Givt app’ voor online donaties; langs deze weg beginnen de gif-
ten nu ook te lopen. Het is vaak afhankelijk van geplaatste berichten op sociale media. Alle begin is moeilijk.
Helaas is er nog een bestuursfunctie vacant. Wij gaan moedig verder.

Rest mij nog, onze dankbaarheid uit te spreken over de mogelijkheden in het jaar 2021 en de financiële 
resultaten er van. De stichting heeft landelijk langzamerhand een behoorlijke bekendheid; het is ieder jaar 
weer verrassend dat er zo met deze vrouwen meegeleefd en voor gegeven wordt. 

Janneke venema, voorzitter

VOORWOORD
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VERHALEN van 
     HOOP

Hama heeft de afgelopen 20 jaar geïsoleerd geleefd vanwege schaamte en stigma. Ze werd voor 
het eerst zwanger op de leeftijd van 20 jaar en vanwege het gebrek aan een kliniek in de na-

bije omgeving, doorstond ze twee zware dagen van bevallen in huis. De bevalling was pijnlijk, maar 
ze was blij met haar pasgeboren baby. Ze had nooit verwacht dat er iets ergs zou volgen, zei ze. 

Twee dagen na de bevalling merkte ze dat ze haar urine niet kon stoppen. Ze probeerde veel traditionele 
behandelingen die werden aangeraden door de ‘traditionele’ kraamverzorgster, maar zonder succes. Na 
maanden van lijden werd ze uiteindelijk naar een gezondheidscentrum gebracht waar ze te horen kreeg dat 
ze pech had tijdens de bevalling en daarom een gespecialiseerde operatie nodig had. Omdat er geen mo-
gelijkheid was om de operatie in het gebied waar ze woont te krijgen, werden ze teruggestuurd naar huis. 

Na een jaar lijden werd ze door haar man, zonder de baby, teruggestuurd naar haar ouders. Ze leefde geïso-
leerd en was eenzaam. ‘Elke keer als ik aan mijn baby denk, moet ik gewoon huilen. Het is vreselijk om in 
deze situatie te zitten’. Na twee mislukte operaties door bezoekende gezondheidsteams, besloten haar ou-
ders dat het onmogelijk was om van deze ziekte te genezen en deden geen moeite om haar nog te helpen.

Onze vrijwilliger vond Hama en stuurde haar naar ARENA waar ze haar levensveranderende operatie kreeg 
na 20 jaar lijden. Toen ze ontslagen werd, zei ze: “Ik was hopeloos, maar dankzij jou zal ik mijn zoon kunnen 
zien. Ik weet niet zeker of hij me na zoveel jaren zal herkennen. Eén ding weet ik, ik heb het geluk om uit 
dit lijden te komen”.

 

HAMA
“Eén ding weet ik, ik heb het geluk 
om uit dit lijden te komen”
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Toen we Rakieta vroegen  hoe het met haar ging tijdens onze eerste ontmoeting, zei ze: “Ik weet 
het echt niet. Ik heb drie nutteloze jaren van mijn leven geleefd, verborgen voor mijn eigen 

kinderen, ouders en vrienden. Ze zeiden dat je me kunt helpen. Ik weet het niet zeker, maar hier 
ben ik”.

Rakieta onderging drie dagen een zeer zware bevalling thuis, bij haar derde zwangerschap. Ze 
beviel van een doodgeboren kindje en had een complexe verwonding als gevolg van de langdurige 
en belemmerde bevalling. Ze onderging 2 jaar geleden een mislukte operatie en kreeg daarna te 
horen dat haar zaak hopeloos was.

Toen onze vrijwilliger haar vond leefde ze in een zeer moeilijke situatie, financieel en sociaal 
geïsoleerd. Rakieta geloofde ze niet dat ze ooit nog kon genezen. Ze was depressief bij haar aan-
komst in de kliniek en had psychologische hulp nodig, zowel vòòr en na haar operatie. 
Na een ingewikkelde operatie kon Rakieta haar urine weer onder controle houden. Toen ze her-
steld was volgde ze een training in het maken van zeep. Die training is belangrijk om zeep te kun-
nen maken voor haar eigen gebruik maar ook om te verkopen en inkomsten te genereren.  Rakieta 
kon niet wachten om terug naar huis te gaan en haar vrienden en kinderen weer te ontmoeten, 
omdat ze nu een normaal leven kan leven.

RAKIETA 
“Ik kan niet wachten om terug naar huis te 
gaan en mijn vrienden en kinderen weer te 
ontmoeten. Ik heb nu een normaal leven”
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Gandema leefde 34 jaar met fistels en wist nooit dat ze behandeld kon worden. “Het was mijn eerste 
zwangerschap en de traditionele kraamverzorgers zeiden dat het moeilijk was om de eerste keer te 

bevallen, maar er was geen probleem. Na 4 dagen beviel ik, maar de baby was dood. Twee dagen later 
merkte ik dat ik mijn urine niet onder controle kon houden.  Ik dacht dat het iets tijdelijks was, maar ik had 
het mis. Naarmate de tijd verstreek, werd mijn situatie steeds erger. Mijn man besloot me te verlaten. In het 
dorp begonnen mensen te zeggen dat het een vloek was, en niemand kon me daarvan genezen. Ik verloor 
mijn vrienden en als ik naar de markt of naar de put ging voor water, bespotten de andere vrouwen mij. Ik 
besloot toen om alleen en eenzaam te leven. Ik heb nooit meer de kans gehad om te trouwen. Misschien 
omdat ik niet in de buurt van mensen leefde heb ik nooit gehoord dat ik behandeld kon worden. Tot dit jaar 
,toen er iemand naar me toe kwam en over jullie werk sprak”. 

Gandema kwam depressief naar ARENA en had psychologische hulp nodig vòòr haar operatie. Gelukkig 
kon haar fistula worden hersteld. “Ik zal de vreugde van het krijgen van een baby niet kennen, maar ik kan 
vanaf nu tenminste vrienden beginnen te hebben. God zegene u en alle mensen die u helpen voor het werk 
dat u doet”.

Het verhaal van Gandema weerspiegelt het leven van veel vrouwen met vaginale fistels in Burkina Faso. 
Ze zijn geïsoleerd en leven eenzaam in de dorpen en zelfs in sommige stedelijke gebieden. Dit omdat ze 
niet weten dat ze kunnen worden behandeld, omdat ze niet weten waar ze de behandeling moeten zoeken 
of omdat ze gewoon geen geld hebben voor de operatie. Na een lange periode van lijden en eenzaamheid 
worden ze armer en depressiever.  Daarom werkt  ARENA ook aan het vergroten van het bewustzijn in de 
gemeenschap en het trainen van fistelpatiënten voor de re-integratie in hun gemeenschap door middel van 
inkomstengenererende activiteiten (zoals het maken van zeep) en onderwijs. 

                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

GANDEMA 
“Ik kan vanaf nu tenminste vriendinnen 
gaan maken. God zegene u en het werk 
dat u doet”

Vertaald met behulp van Google translate
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ORGANISATIE

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-pa-
tiënten. 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 be-
geleiding op sociaal en maatschappelijk terrein.”

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 en zelfgemaakte artikelen en het organiseren van uiteenlo-
pende activiteiten. 
In het hele land wordt getracht vrijwilligers te vinden die zelf acties opzetten of meehelpen met de uit-
voering van een door het bestuur opgezet project. Door o.a. flyers en brochures, het bijhouden van een 
uitgebreide website en door het zoeken van publiciteit via diverse media wordt de stichting gepromoot. 

Bestuur
Het bestuur van Stichting Newbornlife Nederland bestaat uit: 

         Janneke Venema              Harmannus Venema           Angenies Baar                Anny Oosterhuis
               voorzitter                       penningmeester                bestuurslid                      bestuurslid
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ACTIVITEITEN
IN 2021

Markten
In 2021 stond Newbornlife wegens de coronapandemie op geen enkel evenement met een marktkraam of 
tafel. Wel konden er nog individueel  (kerst-) kaarten verkocht worden. 

Contacten media en donateurs
Ook dit jaar was er contact met diverse media waaronder redacties van kerkbladen van zeer uiteenlopende 
denominatie’s en de Givt organisatie. Er zijn diverse persberichten uitgegaan, zowel lokaal, landelijk en via 
social media.        
                                                                                                                   
Statiegeldacties
Harmannus en Janneke brachten en haalden statiegeldbussen naar/van enkele supermarkten in Zuidlaren. 
Doordat in plaatselijke krantjes over de statiegeldacties gepubliceerd werd kwam Newbornlife weer even 
onder de aandacht van de inwoners van Zuidlaren en omgeving.

Website
Het laatste nieuws, opbrengsten, jaarverslag en actuele presentaties werden gepubliceerd op de website. 
Het beheer en de updates werden belangeloos verzorgd door onze webmaster.

Mercy Ships
Er was regelmatig contact met onze adviseur: zij levert een positieve bijdrage, vooral in verband met dit 
coronatijdperk. Het bestuur is blij met haar. De relatiebeheerder kwam vóór het eindejaar op bezoek in 
Zuidlaren met een leuk relatiegeschenkje.     

ARENA                                                                                                                                                       
Er was intensief online contact met dr. Itengré Ouédraogo van ARENA in Burkina Faso; er kwam een jaar-
overzicht/verslag over 2020. Er werden regelmatig verhalen van vrouwen na hun hersteloperatie + foto’s 
gestuurd. Elk van deze vrouwen had toestemming  gegeven om dit materiaal te gebruiken voor publicaties 
in de pers en socialmedia.       
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Bestuursvergadering                                                                                                                                  
Op 12 april 2020 hielden we bestuursvergadering in Zuidlaren.  

Moederdagcollecte                                                                                                                                     
Deze was in zijn geheel bestemd voor de gratis hersteloperaties in Burkina Faso, die worden uitgevoerd 
door dr.Itengré Ouédraogo en zijn colllegae van de ARENA organisatie in de hoofdstad Ouagadougou. De 
aankondiging hiervoor ging via persberichten in provinciale/ landelijke kerkbladen, websites en facebook.   

Spaarpotjes/jubilea
Enkele vrouwenverenigingen spaarden voor Newbornlife en maakten een bedragje over. Ook waren er 
enkele jonge ouders die in de kraamtijd een spaarpotje in huis hadden staan. 

Eindejaarsverdubbelingsaktie
Er waren dit jaar opnieuw enkele anonieme donoren die de decemberopbrengst wilden verdubbelen. Het 
resultaat van de aktie was geweldig; deze keer bestemd voor 120 vrouwen en meisjes in Liberia: een pro-
ject van MercyShips en een specifieke VVF-organisatie uit Schotland in de ziekenhuizen van de hoofdstad 
Monrovia.

Kerkelijke collecten/particuliere giften                                                                                                                                          
Gedurende het gehele jaar bleven collecteopbrengsten en particuliere giften binnenkomen. Om dankbaar 
voor te zijn in deze coronatijd                                                                                                                                     

           

Bestuursvergadering                                                                                                                                  
Op 12 april 2020 hielden we be-
stuursvergadering in Zuidlaren.  
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TOTALEN

Banksaldo 1 januari 2021  € 2.765,00
Totaal Ontvangsten  €          33.642,00
Afgedragen aan Mercy Ships €          22.750,00
Afgedragen aan ARENA  €          11.400,00
Totaal Uitgaven   €               672,00

Banksaldo 31 december 2019 € 1.238,00

SPECIFICATIE
  
BATEN               LASTEN  
      
Saldo 01-01-2021  €   2.765,00 Kosten betalingsverkeer €      286,00
Spaarpotjes + jubilea  €      232,00 Promotie + secretariaat €      286,00
Kerkelijke collecten + giften € 16.736,00 Mercy Ships  € 22.750,00
Particuliere giften   € 15.744,00 ARENA   € 11.400,00
Statiegeldacties   €      294,00 Bijzondere kosten €          0,00
Inkomsten uit verkoop  €      130,00 Porto kerkpost  €                     0,00
Givt-app     €      506,00 Saldo 31/12  €   1.685,00
          
    € 36.407,00    € 36.407,00

Dit overzicht is opgemaakt op 7 februari 2022                         

H. Venema, penningmeester                                                       

voor accoord:

 J. Venema, voorzitter      secretaris/vacant        A.P. Baar, bestuurslid          A, Oosterhuis, bestuurslid

FINANCIEEL JAARVERSLAG
          2021
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In 2019 is €.22.750,00  overgeboekt naar Mercy Ships; dit bedrag werd verdubbeld zodat een bedrag, 
groot €. 45.500,00 , ten goede komt aan de VVF-vrouwen in Liberia/Afrika. Daarnaast is er €. 11.400,00 
bijgedragen voor hersteloperaties door ARENA in Burkino Faso.(Association Renaissance ARENA), zodat 
er totaal in 2021 een bedrag van € 56.900,00.  beschikbaar kwam voor gratis hersteloperaties van 
 VVF-vrouwen in Afrika.           
                                                                                                                                                                                              
     BATEN:
Spaarpotjes 
€ 232,00 Kraambezoek, thuisspaarders, jubilea en verjaardagen .

Kerkelijke giften en collecten
€ 16.736,00 Moederdagcollecten, eindejaarsactie, mailings kerken.
 
Particuliere giften 
€ 15.744,00 Grotendeels éénmalige giften en een aantal vaste donateurs.

Statiegeldacties
€ 294,00 supermarkten Zuidlaren,

Verkoop
€ 130,00 Kaartenverkoop. Geen markten en dergelijke vanwege Covid 19.

Givt-app
€ 509,00 Dit jaar zij we gebruik gaan maken van de Givt-app voor digitale donaties.

     LASTEN:
Kosten betalingsverkeer
€ 268,00 bankkosten €161,93 + transportprovisie €124,00

Promotie en secretariaat
€ 286,00    Copieerwerk/inkt €. 129,00, Givtkosten €. 18,00 website/domeinregistratie, €. 139,= 
  Alle werkzaamheden worden door bestuursleden pro Deo uitgevoerd. Dit geldt ook 
  voor de webmaster en de boekhouder.

Bijzondere kosten
€ 0,00  Dit jaar zijn er geen bijzondere/overige kosten gemaakt.

Reiskosten
€ 0,00  Door de bestuursleden werden geen reiskosten in rekening gebracht.

Mercy Ships/ARENA
€ 22.750,00  Totale afdracht voor de VVF-operaties.
€ 11.400,00  Afdracht aan ARENA Burkina Faso.

* Alle kosten zijn geboekstaafd met nota’s en bonnen.  Alles is verantwoord via dagafschriften van IBAN NL85INGB0003109280
  en er zijn geen kasinkomsten of –uitgaven. 
  

TOELICHTING
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           BEGROTING 2021        WERKELIJK 2021          BEGROTING 2022
       
BATEN      
      
Spaarpotjes/jubilea  €     200,-  €     232,-  €     200,-
Kerkelijke giften en collecten €10.000,-  €16.736,-  €14.000,-
Particuliere giften/sponsoring €15.000,-  €15.744,-  €14.000,-
Acties / Projecten  €     400,-  €     294,-  €     400,-
Verkoop    €     400,-  €     130,-  €     400,-
Givt-app   €     0,00-  €     506,-  €    0,00,-
    _______  _______  _______
    €26.000,-  €33.642,-  €29.000,-
      
      
LASTEN      
      
Secretariaat   €     300,-  €     286,-  €     300,-
Voorlichting   €     300,-  €         0,-  €     300,-
Reiskosten   €     100,-  €         0,-  €     100,-
Advertenties                
+ diversen/porto  €     300,-  €     286,-  €     300,-
VVF-operaties   €25.000,-  €34.150,-  €28.000,-
    ______   _______  _______
     €26.000,-  €34.722,-  €29.000,-

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.

BEGROTING
  2022
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BIJLAGE


