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VOORWOORD

D

e tijd vliegt en moet er al weer een jaarverslag worden geschreven. Ook 2020 was een bijzonder jaar.
In eerste instantie werd het gekenmerkt door het zoeken van aanvulling voor ons bestuur. Er is veel
mondeling rond gevraagd en gemaild, er zijn oproepen geplaatst in plaatselijke kerkbladen, echter zonder
resultaat. Daarna nog een advertentie geplaatst bij Jobfish en in de Uitdaging. Helaas.
Dit jaar begon al snel met het wereldwijde Coronavirus en de daaropvolgende lockdowns. Dat had grote
gevolgen voor het hospitaalschip de “Africa Mercy”. Het programma in Senegal kon niet worden afgemaakt, maar zal als eerste, zo gauw als mogelijk is weer worden opgepakt.
Als gevolg van de Nederlandse lockdowns in voor-en najaar kwamen ook de aktiviteiten van Stichting
Newbornlife, zoals de verkoop van spulletjes op markten etc., niet van de grond. Door dezelfde oorzaak
liepen de kerkelijke collecten wat terug. Niettegenstaande werd er tóch gedoneerd en met de eindejaarsverdubbelingsaktie 2020 werd er weer veel goedgemaakt. Mooi dat mensen kennelijk, gezien de
bijschriften, met plezier geven voor de vrouwen in Afrika. De opbrengst van december ging naar het
Aberdeen Women’s Clinic in Freetown/Sierra Leone, waar ze met dit geld hun capaciteit uit kunnen
breiden voor meer moeders met VVF: de enige mogelijkheid in dat land om een hersteloperatie te kunnen
ondergaan.
Zo konden we ook de gynaecoloog die ik in 2019 in Guinee heb ontmoet ondersteunen met een donatie
voor een hersteloperatie voor 4 moeders. Hij werkt met nog een aantal gynaecologen in Burkina Faso,
een west Afrikaans land wat niet aan de kust ligt en waar de ‘Africa Mercy’ van MercyShips niet kan komen. Er zijn wél heel veel vrouwen met VVF. Bovengenoemde gynaecoloog dr. Itengre Ouédraogo en zijn
collegae werken onder de naam ASSOCIATION RENAISSANCE ARENA. Tot nu toe doen ze dat vanuit een
lokaal ziekenhuis, maar eind 2021 hopen ze de in aanbouw zijnde kliniek in gebruik te kunnen nemen.
Er is (nog) geen enkele reden om het werk van Stichting Newbornlife Nederland te beëindigen wat betreft
de nood voor vrouwen/moeders met VVF. Het is geprobeerd gedurende het bestaan van de zgn ‘Milenniumdoelen’ (2000-2015) en ook nu wil de WHO zich inspannen om tijdens de huidige generatie het
ontstaan van VVF te stoppen. Stichting Newbornlife Nederland, zal op haar klein plekje, doen wat haar
hand vindt om te doen: vreugde brengen in vrouwenlevens.
Janneke Venema, voorzitter
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ORGANISATIE

N

ewbornlife 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, die hulp
verleent aan bovengenoemde vrouwen door middel van een hersteloperatie en het doen verlenen van
begeleiding op sociaal en maatschappelijk terrein.”
Newbornlife probeert haar doel te bereikendoor 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 geprobeerd 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

INTRODUCTIE ARENA

H

et was een grote eer om u te ontmoeten op de ‘Africa Mercy’ het hospitaalschip van MercyShips in
Guinee om te leren wat Newbornlife doet om vrouwen te helpen die lijden aan verloskundige fistesl in
arme landen. Ik heb vier keer gediend op de ‘Africa Mercy’ om de VVFhersteloperaties uit te voeren en ik
kan bevestigen dat uw hulp een verschil maakt in het leven van deze vrouwen.
Het is een voorrecht voor mij om mezelf voor te stellen aan uw organisatie. Ik ben Dr. Itengré Ouédraogo,
een inwoner van Burkina Faso (West-Afrika), FIGO gecertificeerd obstetric fistula- chirurgie expert. Ik
studeerde zowel de algemene medische school als algemene chirurgie in Cuba. Van 2006 tot 2011 heb
ik met UNFPA in Niger gewerkt om de toegang tot verloskundige spoedeisende hulp voor vrouwen op het
platteland te vergroten. In 2012 verhuisden we met SIM in Danja om te dienen bij Danja Fistula center
dat werd uitgerust door International Aid in samenwerking met Worldwide Fistula Fund (WFF) en SIM. Ik
diende als de chief medical officer in dit centrum dat genezing brengt aan veel vrouwen met bevallings
verwondingen uit alle hoeken van Niger en sommige gebieden in Nigeria.
We besloten in 2017 om terug te gaan naar ons thuisland Burkina Faso. Met de hoop om een droom waar
te maken die we sinds onze eerste ervaring met vrouwen die lijden aan verloskundige fistel hadden: Om
een speciale fistelcentrum in Burkina Faso te bouwen, waar vrouwen met VVF zowel een hersteloperatie
als een holistische behandeling kunnen krijgen. Tevens verwachten we dat de kliniek een centrum voor
opleiding in fistelchirurgie kan zijn. In mijn eigen ervaring heb ik geleerd dat de zorg van een vrouw die
lijdt aan verloskundige fistel veel verder gaat dan alleen het sluiten van het gat.Dat is alleen mogelijk
in een centrum dat goed toegerust, bekwaam en toegewijd is om de gehele vrouw te behandelen: niet
alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, sociaal en maatschappelijk.
Ik ben meer dan blij om te weten dat Newbornlife helpt om vrouwen op te heffen die lijden aan situaties
die voortvloeien uit armoede. Dit is waar we in werken: Volgens recente gegevens ontstaan er ieder jaar
700 nieuwe patiënten met een verloskundige fistel (het omvat geen andere chilbirth verwondingen), maar
slechts 300 vrouwen kunnen hier aan worden geopereerd. We weten ook hoe in West-Afrika de gegevens altijd worden onderschat. Er zijn zeer weinig gezondheidscentra waar fistelchirurgie wordt gedaan
en wanneer het wordt gedaan, is het niet de kwaliteit van zorg die ze worden verondersteld te geven.
Slechts een klein aantal chirurgen of urologen is in staat om fistel-hersteloperaties uit te voeren.Maar
niet op specialistisch niveau. Wij gaan onze activiteiten ontwikkelen in een stap voor stap basis. Wij zijn
nationaal geregistreerd als een nonprofit organisatie genaamd “ASSOCIATION RENAISSANCE” (ARENA).

5

W

e werken samen met het Wereldwijde Fistel Fonds (WFF) en terwijl we werken aan fondsenwerving
voor de kliniek, werken we al samen met een lokale kliniek waar we de hersteloperaties doen. We
maken gebruik van een andere lokale partner die verantwoordelijk is voor sociale reintergratie van onze
patienten.Ondanks de vele uitdagingen, met name bij het vinden van financiële partners, hebben we tot
nu toe levensveranderende chirurgie en training in inkomstengenererende activiteiten kunnen geven aan
52 vrouwen in 2018 en in het eerste kwartaal van 2019 hebben 36 vrouwen van onze diensten geprofiteerd. Ik kijk uit naar een kans om onze visie aan u te presenteren.
Hartelijke groet,
Dr. Itengré Ouédraogo 18 BP 213 Ouagadougou 18. Burkina Faso
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ACTIVITEITEN IN 2020

Markten
In 2020 stond Newbornlife op geen enkele markt of evenement i.v.m. de lockdowns vanwege de coronacrisis
Leveranciers
Anny Oosterhuis onderhield de contacten met haar leveranciers van verkoopartikelen.. Elly Duker uit Assen
zorgde ervoor dat de voorraad van het vaste assortiment van omslagdoeken, vlaggetjesslingers en spuugdoekjes op peil bleef.
Contacten media en donateurs
Er zijn regelmatig contacten met redacties van kerkelijke bladen en diaconiën van diverse denominaties.
Er was een contact met Jobfish over een vacature. Daarnaast hebben alle bestuursleden contacten met de
eigen kerkgemeenschap.
Statiegeldacties
Er waren twee succesvolle statiegeld acties in Zuidlaren.
Website
De updates van de website werden ook dit jaar weer geheel belangeloos verzorgd door onze webmaster.
Het laatste nieuws, opbrengsten, jaarverslag en actuele presentaties werden regelmatig gepubliceerd. De
website is ‘opgeschoond’ en later in het jaar werd een vertaalknop in gebouwd i.v.m. de contacten met
ARENA in Burkina Faso. Er werden folders gedrukt en daarnaast verzorgde hij twee A3 kleurenposter gemaakt van vinyl voor in de vitrine aan de Boslaan 12 te Zuidlaren.
Mercy Ships
Regelmatig was er contact d.m.v. bezoek of telefoon met de relatiebeheerder van MercyShips dhr. Richard
van Milligen. Met adviseur Andrea Valk was telefonisch contact er zij kwam bezoek op een vergadering
van NBL
Op 7 februari is Angenies Baar als afgevaardigde van Newbornlife aanwezig geweest bij de feestelijke
presentatie van de chocolade aktie van MercyShips Holland in Rotterdam.
Met ASSOCIATION RENAISSANCE(ARENA) in Burkina Faso was er online contact.
Vergaderingen
Op 13 februari en 25 september is het bestuur van Newbornlife bij elkaar gekomen voor overleg.
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Diaconieën/Collecten
In september is er een mailing uitgegaan naar diaconieën/kerken in het hele land, van diverse denominaties, met de vraag om op het nieuwe collecterooster geplaatst te mogen worden.
In november een mailing voor lokale en regionale kerkbladen door het hele land met een redactioneel
artikel om de de eindejaarsverdubbelingsaktie te aan te kondigen/promoten.
Regelmatig/onregelmatig zagen we door bijschrijvingen op de bankrekening dat er in kerken gecollecteerd
was voor Newbornlife. Wel een uitdaging zonder fysieke kerkdiensten en de collecten online.
Spaarpotjes/jubilea
De kraam-en vrouwenverenigingen spaarpotjes zijn bijna verleden tijd geworden.
Eindejaarsaktie/kerkbladen
Ook dit jaar werden de giften in de laatste weken van het jaar verdubbeld door een anonieme donor van
Mercy Ships. De mailingactie voor lokale en regionale kerkbladen door heel Nederland was weer een succes.Zo konden we op 31 december 2020 het jaar tóch dankbaar afsluiten met een behoorlijke opbrengst
t.b.v de Aberdeen Women’s Centre in Freetown, Sierra Leone.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG
						 2020
TOTALEN
Banksaldo 1 januari 2020		
Totaal Ontvangsten		
Afgedragen aan Mercy Ships
Afgedragen aan ARENA		
Overige uitgaven			

€
€
€
€
€

1.238,00
24.512,00
20.000,00
2.400,00
586,00

Banksaldo 31 december 2020

€

2.765,00

SPECIFICATIE
		
BATEN			
		
LASTEN		
						
Saldo 01-01-2020		
€
1.238,00
Kosten betalingsverkeer €
Spaarpotjes+jubilea		
€
60,00
Promotie + secretariaat €
Kerkelijke collecten + gift en
€
9.334,00
Mercy Ships		
€
Particuliere giften			
€
14.600,00
ARENA			
€
Statiegeldacties			
€
340,00
Bijzondere kosten
€
Inkomsten uit verkoop		
€
178,00
Porto kerkpost		
€
Vrouwenverenigingen 		
€
0
Saldo 31/12		
€
										
				€
25.751,00				€

269,00
317,00
20.000,00
2.400,00
0,00
0,00
2.765,00
25.751,00

Dit overzicht is opgemaakt op 15 februari 2021

H. Venema, penningmeester
voor accoord:

J. Venema, voorzitter

secretaris/vakant
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A.P. Baar, bestuurslid

A, Oosterhuis, bestuurslid

TOELICHTING
In 2020 is €20.000,00 overgeboekt naar Mercy Ships; dit bedrag is verdubbeld zodat een bedrag,
groot €40.000,00 ten goede komt aan de VVF-vrouwen in de Aberdeens Women’s Clinic in Freetown Sierra
Leone. Daarnaast is er € 2.400.00 betaald voor hersteloperaties door ARENA in Burkina Faso.
Er is dit jaar €11.000,00 minder ontvangen.
BATEN:
Spaarpotjes
€ 60.00		

kraambezoek, thuisspaarders, jubilea en verjaardagen

Kerkelijke giften en collecten
€ 9.334,00
moederdagcollecten, eindejaarsactie,mailing kerken
Particuliere giften
€ 14.600,00
grotendeels éénmalige giften en een aantal vaste donateurs
Statiegeldacties
€ 340,00
supermarkten Zuidlaren.
Verkoop
€ 0,00		

geen verkoop ivm corona

Vrouwenverenigingen
€ 0,00		
geen opbrengsten van diverse spaarpotjes van vrouwenverenigingen uit het land
LASTEN:
Kosten betalingsverkeer
€ 269,00
bankkosten
Promotie en secretariaat
€ 317,00
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		
Mercy Ships
€ 20.000,00
ARENA
€. 2.400,00

door de bestuursleden werden geen reiskosten in rekening gebracht

totale afdracht voor de VVF-operaties Aberdeen Women’s Clinic, Sierra Leone via
Mercy Ships.
totale afdracht aan ARENA voor VVF-operaties, 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.
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BEGROTING
		2021
BEGROTING 2020
WERKELIJK 2020
BEGROTING 2021
							
BATEN						
						
Spaarpotjes/jubilea		
€ 700,-		
€
60,-		
€ 200,Kerkelijke giften en collecten €10.000,-		
€ 9.957,-		
€10.000,Particuliere giften/sponsoring €16.000,-		 €14.600,-		 €15.000,Acties / Projecten		
€ 1.000,-		
€ 370,-		
€ 400,Verkoop				
€ 1.000,-		
€ 178,-		
€ 400,Vrouwenverenigingen		
€ 300,-		
€
0,-		
€
0,				_______		_______		_______
				€29.000,-		€24.512,-		€26.000,						
						
LASTEN
					
						
Secretariaat			
€ 300,-		
€ 586,-		
€ 300,Voorlichting			
€ 300,-		
€
0,-		
€ 300,Reiskosten			
€ 100,-		
€
0,-		
€ 100,Advertenties 			
€
0,-		
€
0,-		
€
0,+ diversen/porto		
€ 300,-		
€
0,-		
€ 300,VVF-operaties			€28.000,-		€22.400,-		€25.000,				______		 _______		_______
			€29.000,-		€22.986,-		€26.000,			

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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