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VOORWOORD

H

et jaar 2019 was voor Stichting Newbornlife Nederland een roerig jaar; eerst was daar de uitnodiging
aan de voorzitter om een zogenoemde ‘visiontrip’ te maken, waarbij ik de VVF vrouwen kon ontmoeten en hun omstandigheden kon zien. Daarvoor ging ik op reis naar Guinee, een land aan de westkust van
Afrika, om een bezoek te brengen aan hospitaalschip de ‘Africa Mercy’. Dit bezoek viel samen met de
periode dat vrouwen uit het hele land een VVF-hersteloperatie kregen aan boord van het hospitaalschip.
Velen van hen reisden honderden kilometers en dagenlang om het schip te bereiken met de hoop op
een betere toekomst. Ik sprak met deze vrouwen en zag hoe ze met liefde omringd werden door artsen,
verpleegkundigen, pastors en tolken. Het was een onvergetelijke reis! In Guinee ontvingen 49 vrouwen in
2019 een operatie. Momenteel ligt de Africa Mercy in Senegal en in het voorjaar beginnen de VVF-hersteloperaties voor dit land.

Ondertussen liep de geldstroom gestadig door; alleen dát al is een wonder, ieder jaar weer. Dat is in 2019
onder de zegen van -zowel onze als ook van de vrouwen- hemelse Vader, weer boven verwachting goed
gelukt. De ‘eindejaarsverdubbelingsaktie’ heeft er ook dit jaar weer een geweldige impuls aan gegeven.
De gebruikelijke activiteiten in Nederland gingen in 2019 ook door: bekendheid geven aan het bestaan
van de aandoening in ontwikkelingslanden en wat het met deze vrouwen doet. Belangrijk daarbij is duidelijk te maken dat VVF relatief gemakkelijk verholpen kan worden door middel van een operatie.
Helaas is onze secretaris Marga Fennema na 12 jaar gestopt met haar werkzaamheden voor Newbornlife,
een aderlating. Wij zijn haar ontzettend dankbaar voor al die jaren dat zij zich heeft ingezet.
We hebben op passende wijze afscheid van haar genomen tijdens onze jaarvergadering 2019.
Na vele jaren ongeveer dezelfde folder voor informatie– en promotiedoeleinden gebruikt te hebben is een
nieuw ontwerp gemaakt. Het ziet er fris en tóch herkenbaar uit voor de doelstellingen van Newbornlife.
Wij zijn dan ook dankbaar voor al het werk dat door een lokaal reclamebureau geheel belangeloos is
verricht en voor de duizenden folders die gratis worden gedrukt.
Voor het komende jaar zal onze focus vooral liggen op het verjongen van het bestuur. We gaan natuurlijk
door met het werven van fondsen voor de gratis VVF-hersteloperaties. Wij als bestuur en vrijwilligers blijven ons best doen om deze vergeten vrouwen onder de aandacht te brengen en te houden; iedere vrouw
is kostbaar, in West Afrika niet minder dan in Nederland.
Zuidlaren, 30 januari 2020
Janneke Venema, voorzitter.
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REISVERSLAG

Z

ondag 3 april was een ‘gewone’ zondag, maar ook weer niet zo heel gewoon. Het is de zondag vóór
mijn Newbornlife-reis naar Guinee en de predikant doet voorbede voor de reis en de vrouwen met VVF
in dat land. Die reis komt steeds dichterbij en mijn denken wordt er behoorlijk door in beslag genomen.
Telefoontjes van de kinderen en nu ook mensen in de kerk die me aanspreken met wensen voor een
goede reis, waaronder ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’.
Op maandag pleeg ik nog een paar telefoontjes met Mercy Ships Holland voor de laatste afspraken. Mijn reisgenote belt nog even over hoe we elkaar op Schiphol gaan ontmoeten. Nog wat laatste
boodschappen, waaronder musquitospray, en nog wat gemakkelijke leeftocht voor mijn man. Later in de
middag komt Marga, secretaris van Newbornlife, met zelfgemaakte cadeautjes voor de VVF-vrouwen aan
boord. Het zijn parelarmbandjes, oorbellen en een klein geurtje, daaraan een kaartje met het opschrift:
‘Jij bent een parel in Gods hand’. Dan duurt het maar even meer en is onze zoon gearriveerd. Hij gaat
morgenochtend in alle vroegte met ons naar Schiphol, we eten samen en gaan vroeg naar bed.
Dinsdag zijn we mooi op tijd op Schiphol, nog even een bakkie doen en de mannen maken kort
kennis met mijn reisgenote van Mercy Ships. We gaan aan boord van het vliegtuig en weg zijn we. Eindelijk, om ongeveer half negen ’s avonds, staan we op de grond in Conakry de hoofdstad van Guinea. We
worden opgewacht door een Nederlands echtpaar en naar onze slaapplek in de stad gebracht.
Op woensdag worden we opgehaald door onze gastvrouw in een Toyota-jeep. Zij brengt ons naar
de ‘Africa Mercy’ en via het dok en de grote trap betreden we het hospitaalschip. Na wat formaliteiten en
een bezoek aan onze hut gaan we gelijk naar de VVF-vrouwen die al geopereerd zijn. Zij komen één keer
per dag aan dek- samen met de andere patiënten- om even lekker te ‘luchten’. De rest van de dag liggen
ze in een vrij kleine, acht persoons, ziekenzaal met een relatief laag plafond. Het blijft tenslotte een schip.
Onder ieder bed ligt een matras voor diegene die hen begeleidt. Het is fijn dat er een vertrouwd persoon
bij kan blijven. De vrouwen spreken niet allemaal dezelfde taal en zo is er communicatie mogelijk met
‘iemand van thuis’.
Die middag heb ik gelijk, via een tolk, een open gesprek met een vrouw van 37. Zij had drie jaar
lang last van een overstromende urineblaas. Van de 7 geboren kinderen heeft ze er helaas nog maar drie.
Achterop een bromfiets is zij over onverharde wegen naar de gezamenlijke opstapplaats gekomen, om
daarna 500 kilometer (2 dagen) te reizen in een Toyotajeep naar Conakry. Daar mogen deze vrouwen in
het HOPE medisch centrum eerst een aantal dagen tot rust komen en aansterken met goede voeding. Hier
kunnen ze kennismaken met vele andere patiënten uit alle windstreken van Guinee die kampen met dezelfde aandoening. Er zijn ook mannen, vrouwen en kinderen met gezwellen, gebitsproblemen, hazenlip,
brandwonden, staar en vele andere medische problemen. Het is een bonte verzameling. Vanuit het HOPE
medisch centrum vinden ook de voorbereidingen voor de VVF operaties plaats.
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Met de Toyotajeep rijden we op donderdag weer van het schip naar Conakry over ongeplaveide wegen,
verkeersregels en Apk’s lijken ze hier ook niet te kennen. We gaan naar de campus van de universiteit
waar we een rondleiding krijgen door een laboratorium en twee poliklinieken; één voor staarpatiënten en
één voor tandheelkunde. Deze klinieken zijn door MercyShips opgezet en blijven daar ook na vertrek van
het hospitaalschip. Zo hebben de studenten een plek met alle nodige faciliteiten en kunnen ze de praktijk
daadwerkelijk goed leren kennen.
In de middag maken we een ’tour’ langs de operatiekamers op het schip. Door een raampje
hebben we een beperkte, korte blik op een in gang zijnde VVF-operatie. De patiënte was omringd door
een chirurg, verpleegkundige, een kapelaan en een tolk op een krukje naast haar op oor-ooghoogte. De
verdoving werd –zoals meestal- gedaan door een ruggeprik, zo kan mevrouw contact blijven houden en
bemoedigd worden tijdens de nogal belastende ingreep. De dienstdoende chirurg voor de VVF-operaties
is een een gynaecoloog/chirurg uit Burkino Faso, hij vertelde dat hij met anderen bezig is om een soortgelijk project voor VVF-vrouwen in zijn eigen land mogelijk te maken. Dit land ligt namelijk niet aan zee
en kan het hospitaalschip van MercyShips dáár niet komen helpen.
Op vrijdag gaan we weer naar het Hope centrum, de plaats waar de VVF-vrouwen vóór en na de
operatie tot rust kunnen komen. Waar ze koken, wassen en socializen samen met de bonte mengeling
van kinderen, mannen in ‘lange jurken met een fez op het hoofd’ en vrouwen op hun Afrikaanse paasbest
óf in een burka. Het is mooi om te zien hoe het Hope centrum functioneert; hier vinden de voorbereidingen voor ieders operatie plaats en ook na het eerste herstel in het hospitaalschip komen de vrouwen
weer terug in het centrum. De Toyotajeeps rijden af en aan, van en naar het schip. In een soort tent op
de kade naast het schip vinden gesprekken plaats met de vrouwen. Voor elke inheemse taal is er een
tolk aanwezig om goed met de vrouwen te kunnen communiceren. Hun anamnese wordt opgenomen,
er wordt bloed geprikt, naar de longen geluisterd etc. Hier wordt ook gevraagd naar hun persoonlijke
-en eventueel gezinsomstandigheden: alles om de operatie veilig te kunnen doorstaan en een holistisch
herstel te bevorderen. Na de operatie blijven de vrouwen ongeveer 7 dagen op het schip en wordt er
begonnen met blaastraining, daarna gaan ze terug naar het Hope centrum. Als ze vier dagen achtereen
‘droog’ zijn is het na een laatste controle tijd om de lange weg naar huis terug te ondernemen, wederom
met een Toyotajeep of op een andere manier.
Vrijdagmiddag gingen we terug naar de afdeling VVF-vrouwen, aan boord van het schip. Hier
ging een kapelaan voor met het Woord, een woord van Paulus: ‘Verheugt u altijd’ Het was bijzonder in
déze setting! En met één van de vrouwen in boerka in een bed! (Guinea is overwegend moslim). Er
wordt simultaan vertaald in 3 inheemse talen door drie tolken, min of meer tegelijk. Geweldig! De tolken
staan verspreid door de zaal in de buurt van vrouwen met dezelfde taalgroep, deze vrouwen liggen vaak
bij elkaar. Ook hun meegebrachte familie en/of verzorgers zijn er bij. Er wordt stil en met aandacht geluisterd. Daarna volgt het uitbundige zingen en handen klappen. Ik zie één van de vrouwen heel voorzichtig
mee klappen.
’s Avonds komt het personeel van de Africa Mercy bij de vrouwen op bezoek. Ja, er is een
heus bezoekuur. Iedere vrouw heeft een buddy. Ook overdag worden de vrouwen met liefde en respect
verpleegd en ook geknuffeld. Dat zijn deze vrouwen absoluut, soms lange jaren, niet meer gewend. Ze
waren altijd te vies om aan te pakken en omgeven door een urinegeur. Nergens waren ze meer welkom,
vaak zelfs niet bij hun eigen echtgenoot. Ook mochten ze vaak niet eens meer met hun eigen kinderen
omgaan. Hierop zijn gelukkig gunstige uitzonderingen; de vrouw waarmee ik de eerste dag sprak was
door haar eigen man gebracht en hij was de hele tijd bij haar.
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Een nieuw leven…in meerdere opzichten; wanneer een vrouw in Africa weer hersteld terugkeert naar
haar gezin, haar dorp, haar familie en bij haar kinderen: dan staat haar ‘huis’ weer! Zij kan in haar dorp
vertellen wat haar is overkomen en met hoeveel liefde ze is omringd. Dat geeft vertrouwen voor andere vrouwen met VVF in haar omgeving, voor als dat grote hospitaalschip wéér in de haven van Guinee
aanmeert.
Om vier uur reden we terug naar het vliegveld en zaterdagmiddag was ik weer thuis!
Dit werkbezoek was een geweldig mooi inkijkje van het werk dat meer dan 10 jaar door Newbornlife
wordt ondersteund. Iedere vrouw is kostbaar…zowel daar als hier!
Janneke Venema

Toen ik terug was in Nederland, kreeg ik nog een foto toegestuurd van het feestje van de
groep vrouwen die hersteld waren en klaar voor de terugreis. U ziet ze op de foto met
nieuwe jurken aan en tulbanden; ook krijgen ze een Nieuw Testament met psalmen
en Spreuken mee, waarin gezondheidsvoorlichting staat over voeding, hygiene,
tbc, huwelijkstrouw en aids.
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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-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.”
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 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. 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
voorzitter

Harmannus Venema
penningmeester
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Angenies Baar
bestuurslid

Anny Oosterhuis
bestuurslid

ACTIVITEITEN
IN 2019

Markten
In 2019 stond Newbornlife weer op enkele markten; de zomermarkt en de kerstmarkt op Dennenoord in
Zuidlaren, de Markt van Melk en Honing in Zuidlaren en op de kraammarkt in het WZA ziekehuis in Assen.
Op deze drukbezochte markten werd veel verkocht.
Leveranciers
Anny Oosterhuis onderhield de contacten met de leveranciers van verkoopartikelen.
Elly Duker uit Assen zorgde ervoor dat de voorraad van het vaste assortiment van omslagdoeken,
vlaggetjesslingers en spuugdoekjes op peil bleef en bedenkt steeds weer mooie creatieve babyspulletjes.
Contacten media en donateurs
Er zijn regelmatig contacten met Diaconaal Steunpunt, regionale kranten en het Nederlands Dagblad.
Er stond een artikel over Newbornlife in het decembernummer van UITDAGING en er was een artikel in het
Nederlands Dagblad. Daarnaast hebben alle bestuursleden contacten met de eigen kerkgemeenschap.
Statiegeldacties
Harmannus en Janneke brachten en haalden statiegeldbussen naar/van enkele supermarkten in de omgeving. Het bleek moeilijk ze geplaatst te krijgen, door landelijke afspraken die supermarktketens maakten.
Maar de opbrengsten waren zeker de moeite waard! 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.
Paul Rekker heeft het beheer hiervan overgenomen
Mercy Ships
De relatiebeheerder van Mercy Ships ,Dhr. Van Willigen, is langs geweest in Zuidlaren.
Janneke Venema heeft op uitnodiging van Mercy Ships in april 2019 een bezoek gebracht aan hospitaalschip de Africa Mercy.
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Vacature
Onze secretaris is afgetreden en we zoeken nog steeds naar een plaatsvervanger.
Hiervoor zijn advertenties geplaatst bij vrijwillgersbanken en flyers in postvakjes van kerken.
Dit heeft nog niet geleid tot het beoogde resultaat.
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. Een camping bij Zwolle in de
buurt had een jubileum te vieren en de cadeau’s die zij ontvingen werden samen een groot cadeau voor
Newbornlife.
Eindejaarsaktie/kerkbladen
Kerkbladen van diverse denominaties werden aangeschreven voor de eindejaarsverdubbelingsaktie.
Folder
De folder van Newbornlife was al jaren in gebruik en enigzins verouderd. Mercy Ships heeft de basis aangeleverd voor een nieuwe folder. Deze is door Paul Rekker en de bestuursleden van Newbornlife verder
uitgewerkt. Het resultaat is een nieuwe frisse folder.

De voorkant van de nieuwe folder

9

FINANCIEEL JAARVERSLAG
						 2019
TOTALEN
Banksaldo 1 januari 2019		
Totaal Ontvangsten		
Totaal Uitgaven			
Afgedragen aan Mercy Ships
Banksaldo 31 december 2019

€
€
€
€
€

1.023,00
34.674,00
459,00
34.000,00
1.238,00

SPECIFICATIE
		
BATEN			
		
LASTEN		
						
Saldo 01-01-2019		
€
1.023,00
Kosten betalingsverkeer €
Spaarpotjes+jubilea		
€
1.740,00
Promotie + secretariaat €
Kerkelijke collecten + gift en
€
10.957,00
Mercy Ships		
€
Particuliere giften			€
19.911,00
Reiskosten		€
Statiegeldacties			€
970,00		Bijzondere kosten
€
Inkomsten uit verkoop		
€
954,00		
Porto kerkpost		
€
Vrouwenverenigingen 		€
142,00		Saldo 31/12		€
										
				€
35.697,00				€

217,00
242,00
34.000,00
0
0
0
1.238,00
35.697,00

Dit overzicht is opgemaakt op 20 januari 2020

H. Venema, penningmeester

voor accoord:

J. Venema, voorzitter

secretaris/vakant

A.P. Baar, bestuurslid
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A, Oosterhuis, bestuurslid

TOELICHTING
In 2019 is €.34.000,00 overgeboekt naar Mercy Ships; dit bedrag is verdubbeld zodat een bedrag,
groot €. 68.000,00 ten goede komt aan de VVF-vrouwen. De totale opbrengst is €. 2.591 hoger dan in 2018 en
de totale kosten zijn gedaald met €. 367,= t.o.v. 2018
BATEN:
Spaarpotjes
€ 1.740,00

kraambezoek, thuisspaarders, jubilea en verjaardagen

Kerkelijke giften en collecten
€ 10.957,00
moederdagcollecten, eindejaarsactie,mailing kerken
Particuliere giften
€ 19.911,00
grotendeels éénmalige giften en een aantal vaste donateurs
Statiegeldacties
€ 970,00
supermarkten Zuidlaren, Eelde en Paterswolde.
Verkoop
€ 954,00
		
		

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
€ 242,00
opbrengsten van diverse spaarpotjes van vrouwenverenigingen uit het land
LASTEN:
Kosten betalingsverkeer
€ 217,00
bankkosten
Promotie en secretariaat
€ 242,00
kosten website:en domeinregistratie, kraamhuur:.
		
Alle werkzaamheden worden door bestuursleden pro Deo uitgevoerd
De folders werden kosteloos gedrukt.
Bijzondere kosten
€ 00,00		
dit jaar zijn er geen overige kosten gemaakt
Reiskosten
€ 00,00		

door de bestuursleden werden geen reiskosten in rekening gebracht

Mercy Ships
€ 34.000,00

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.
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BEGROTING
		2020
BEGROTING 2019
WERKELIJK 2019
BEGROTING 2020
							
BATEN						
						
Spaarpotjes/jubilea		
€ 300,-		
€ 1.740,-		
€ 700,Kerkelijke giften en collecten €12.000,-		
€10.957,-		
€10.000,Particuliere giften/sponsoring €15.000,-		 €19.911,-		 €16.000,Acties / Projecten		
€ 1.000,-		
€ 970,-		
€ 1.000,Verkoop				
€ 1.000,-		
€ 954,-		
€ 1.000,Vrouwenverenigingen		
€ 300,-		
€ 142,-		
€ 300,				_______		_______		_______
				€29.600,-		€34.674,-		€29.000,						
						
LASTEN
					
						
Secretariaat			
€ 300,-		
€ 459,-		
€ 300,Voorlichting			
€ 300,-		
€
0,-		
€ 300,Reiskosten			
€ 100,-		
€ 100,-		
€ 100,Advertenties 			
€
0,-		
€
0,-		
€
0,+ diversen/porto		
€ 300,-		
€ 300,-		
€ 300,VVF-operaties			€28.500,-		€34.000,-		€28.000,				______		 _______		_______
			€29.500,-		€34.459,-		€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.
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BIJLAGE
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