
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2016 
 

Bestuur 

In het achterliggende jaar hebben we goede vorderingen gemaakt met de nieuw ingezette 

koers door meer nadrukkelijk te kiezen voor duurzaamheid en nadruk op overdracht van 

kennis en vaardigheden door opleiding en ‘training on the job’. RDN streeft er naar zich in 

elk project na verloop van tijd overbodig te maken waardoor we ons op nieuwe aanvragen 

op andere locaties kunnen richten. 

 

In bestuurlijke zin is de organisatie platter geworden: het Uitvoerend Comité is opgeheven, 

het bestuur overlegt rechtstreeks met de 3 programmadirecteuren die samen met het 

bestuur het MT vormen.  

 

Het bestuur overlegt maandelijks, waar mogelijk per skype, per kwartaal wordt er een MT 

overleg gehouden waarbij alle disciplines ook fysiek aanwezig zijn. Zo nodig wordt ook ad 

hoc overleg gevoerd.  

 

Zowel het specialisten project in Kisiï,  als ook het tandartsenproject Dembi Dollo wordt 

gekenmerkt door nadrukkelijke inzet op training en opleiding. Ook in beide 

huisartsenprojecten Kilifi en Mbita wordt in toenemende mate samengewerkt met lokale 

collega’s. Ook hier staat training en kennisoverdracht centraal. 

 

We zijn in 1994 als multi district stichting onder verantwoordelijkheid van de toenmalige 

Stichting Gouverneursberaad opgericht en daarmee statutair verantwoording verschuldigd 

aan de Stichting  Gouverneursberaad. Deze Stichting is in het Rotaryjaar 2008/2009 

opgeheven zonder rechtsgeldige opvolger te benoemen. Met externe input van terzake 

deskundigen (juridisch en notarieel) wordt gezocht naar een sluitende oplossing die ook in 

de toekomst voldoet aan wet en regelgeving op dit punt. 

 

De externe website is gemoderniseerd en wordt actueel gehouden door bijdragen van alle 

betrokkenen. De interne communicatie via de meer besloten sites (bestuur, MT en 

artsensite) vraagt om logischer herindeling en actualisering.  

 

Financiën  

Het financieel beheer is sterk verbeterd o.a. door de overstap naar een extern 

boekhoudpakket (Twinfield). Daarmee  is de overdraagbaarheid en continuïteit op langere 

termijn gewaarborgd. 

Fiscaal voldoen we aan de regels om de Anbi status te mogen voeren. 

 

Een punt van zorg is de afgenomen bereidheid van Rotaryclubs om jaarlijks een vaste 

bijdrage te leveren. Op korte termijn is de financiële situatie zonder meer goed te noemen, 

maar de nieuwe aanpak voor de projecten vraagt nadrukkelijk om meerjarige langere 



 

 

termijn verplichtingen om de projectdoelstellingen te realiseren. Deze verplichtingen 

kunnen wij alleen aangaan met de zekerheid van duurzame financiële haalbaarheid. Er zal 

gekeken worden in hoeverre clubs wel bereid zijn om voor een concreet herkenbaar project 

gericht een bijdrage te leveren, bijv een uitzendtermijn voor 1 van de artsen van ca 6 weken. 

Daarmee wordt betrokkenheid vergroot en kan zichtbaar worden gemaakt wat we met de 

steun hebben kunnen bereiken. 

 

RDN zoekt naar oplossingen haar financiële basis te versterken. Daarover communiceert 

RDN met het huidige GB en de individuele gouverneurs op districtsniveau. Tot passende 

oplossingen, cq concrete resultaten heeft dat nog niet geleid. Ieder district is daarbij 

autonoom in haar afwegingen; continuïteit op langere termijn is lastig door jaarlijkse 

wisseling van gouverneurs.  

 

Door de teruglopende inkomsten - ook de externe grotere stichtingen voor goede doelen 

kiezen af en toe voor andere doelen -  zijn in de afgelopen periode de onze inspanningen  

voor uitbreiding van de projecten noodgedwongen beperkt. Des te meer is er ingezet op de 

nieuwe koers. Daarmee zijn in verhouding de instandhoudingskosten van de organisatie 

opgelopen tot ca 10% van het jaarbudget. Maar niet onvermeld mag blijven dat we in 2016 

door een anonieme sponsor een nieuwe Toyata Landcruser konden aanschaffen. Het lokale 

beheer van onze auto’s is inmiddels overgedragen aan de Nederlandse Hub in Nairobi, 

Kenia, een aan de ambassade gelieerde lokale organisatie.  

 

 

  



 

 

Rotary Doctors Nederland: tandheelkunde. 

Na het afsluiten van het laatste project in Kenia heeft 2016 voor RDN tandheelkunde in het 

teken gestaan van de start van een nieuw project. Dit maal in Ethiopië.  Met financiële steun 

van de stichting Dioraphte is in Dembi Dolo een pilot gestart om te onderzoeken of een 

duurzaam project aldaar tot de mogelijkheden behoort.  

 

Vier tandartsen en een mondhygiëniste zijn 8 weken op onderzoek geweest en het oordeel 

was zeer positief. In NCS, het Nekemte Catholic Secretariat, is een betrouwbare partner 

gevonden. Het NCS heeft in de regio Dembi Dolo een groot aantal klinieken waarin basale 

medische hulp aan de bevolking verleend wordt. Tandheelkundige hulp ontbreekt echter 

vrijwel geheel. Er is een plan voor vijf jaar geschreven waarin de preventie van mond- en 

tandziekten voorop staat naast gerichte scholing. Dioraphte heeft zich garant gesteld voor 

2/3 van de kosten.I In die vijf jaar wordt een preventiekliniek opgebouwd met curatieve 

mogelijkheden en er wordt fluoride geïntroduceerd, ook worden de plaatselijke 

gezondheidsvoorlichters bijgeschoold en wordt een lokale medewerker van de NCS in de 

hoofdstad Addis in drie jaar opgeleid tot dental therapist.  

Het beoogde resultaat in de zomer van 2020 is een kliniek met een bevoegde en bekwame 

therapist. Vanuit de kliniek worden de scholen in de regio bezocht met een screening en 

preventieprogramma en worden de bestaande voorlichtingsprogramma’s aangevuld met 

een tandheelkundig deel.   

 

 In de eerste maanden van 2017 zijn weer tandartsen en mondhygiënistes naar Dembi Dolo 

vertrokken om de kliniek in te richten, een kandidaat dental therapist te selecteren en de 

afspraken met de lokale partner vast te leggen. Daarnaast zijn contacten gelegd met de 

universiteit van Addis en het ACTA in Amsterdam om het project ook wetenschappelijk te 

volgen. Tot 2020 zijn jaarlijks een tiental uitzendingen van tandartsen en mondhygiënistes 

voorzien.      

 

 

 

  



 

 

Rotary Doctors Nederland: huisartsen. 

 

Kilifi 

Het project in Kilifi verloopt volgens verwachting; er komen nog steeds nieuwe patiënten 

bij. In afgelopen jaren werd het project in de county Kilifi op 5 verschillende plaatsen 

uitgevoerd, nl Vipingo, Matsangoni, Chasimba, Jaribuni, en Mtondia. In totaal meer dan 

1800 geregistreerde patiënten. 

Patiënten populaties en patiënten dossiers worden lokaal nauwkeurig bijgehouden en 

geven goed inzicht in het verloop van het project. Gewerkt wordt aan meer digitale 

mogelijkheden om deze gegevens vast te leggen, waardoor betere analyse mogelijk wordt.  

Op de Vipingo locatie zijn dit jaar twee diëtisten begonnen. Mede door deze aanwezigheid 

van gekwalificeerd personeel, medicatie en benodigde apparatuur is besloten, in 

samenwerking met het ziekenhuis, per 1 februari 2017 onze werkzaamheden te verleggen 

van Vipingo.naar een andere locatie in de buurt (Bomani).  

 

Scholing 

Bij alle locaties is theoretische kennis aanwezig bij de aanwezige staff maar praktische 

toepasbaarheid is nog onvoldoende. In 2017 zal de aandacht hier meer op gericht worden 

om de overgang naar zelfstandige spreekuren voor de hypertensie- en de 

diabetespatiënten zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Wij gaan een samenwerking aan met het ziekenhuis in Kilifi en het North Coast Medical 

Trainings Center (in Mtwapa), een opleidingsinstituut voor diëtisten, verpleegkundigen en 

clinical officers. Dit opleidingsinstituut is opgezet door een nederlandse arts, Marianne 

Darwinkel. Zij heeft een opleidingsinstituut ( North Coast)  voor verpleegkundigen in 

Mtwapa. Momenteel wordt onderzocht of de diëtisten die in opleiding zijn mee kunnen 

met ons naar de verschillende locaties.  

Eind 2017 zal worden gekeken of de klinieken in Matsangoni en Mtondia zelfstandig verder 

kunnen.  

 

Samenwerking met Henry, onze chauffeur, tolk, “nurse-practitioner” is prima. Hij heeft zich 
in nog geen jaar ontwikkeld tot een waardevolle kracht die in staat is ook zelfstandig te 

werken.  

 

Mbita 

 

In januari 2016 startte in de regio Mbita het NCD-project met als targets hypertensie en 

diabetes. 

In de voorafgaande survey werd onze inzet om te komen tot een goede samenwerking in 

casefinding en uiteindelijk training-on the job met enthousiasme begroet. 

Met name o.a. twee sleutelpersonen t.w. Mark Ogundo,DOH en superintendent van het 

ziekenhuis in Mbita en Apollo Kennidi,sub county Health Promotions Officer (preventieve 

gezondheidszorg) stelden zich zeer coöperatief op. 

 

In de loop van het jaar bleken de patiënten zich slechts mondjesmaat aan te dienen en meer 

teleurstellend:.de twee zeer belangrijke contactpersonen waren onzichtbaar en vrijwel 

continu onbereikbaar. Dat heeft schade toegebracht aan de door hen te organiseren 

screenings in de regio. 

 

 



 

 

We hadden te maken met gebrek aan commitment van zowel de locale autoriteiten als ook 

van veel patiënten. 

Alle voor zover bekende persoonlijke patiëntgegevens, alle belangrijke meetwaarden en 

medicatiegebruik werden nauwkeurig vastgelegd in een spreadsheet. 

 

Tijdens de opeenvolgende uitzendingen werd door de artsen vaak geprobeerd het tij te 

keren, hetgeen bij uitblijven van succes ook voor hen teleurstellend was. Bij sommigen was 

het feit om op een werkdag zo weinig patiënten te zien demotiverend. 

De woonlocatie in Mbita werd als zeer positief beoordeeld, veilig en comfortabel. De 

eenzaamheid werd wel meer gevoeld omdat de werkdagen heel vaak erg kort waren... 

Conclusie: tot eind december bleven de aantallen patiënten fors achter bij de 

verwachtingen mede door het gebrek aan commitment van de locale partners. 

Dit was een reden om te bezien of het werkgebied verlegd cq uitgebreid kon worden naar 

de regio Kisii. Inmiddels werden daartoe de eerste hoopgevende contacten gelegd met 

Sarah Omache from the Ministry of Health. 

Voor wat betreft de nabije toekomst hinken we op twee gedachten: enerzijds liggen er 

mogelijk reële kansen in Kisii,maar ook anderzijds lijken er wellicht toch nog steeds kansen 

in de regio Mbita,gezien het feit dat vanaf 16 januari op alle locaties tussen de 15 en 25 

patiënten werden gezien en het totaal ingeschreven patiënten in 1 week toenam van 399 

naar 416... 

 

 

 

 

  



 

 

Rotary Doctors Nederland: specialisten 

 

Kisii 

 

In 2016 is begonnen uitvoering te geven aan het project “ondersteuning opleiding en 
onderwijs” van het Kisii Teaching and Referral Hospital in Kisii, Kenia. In overleg met de 

ziekenhuis leiding is er voor gekozen om onze aandacht te richten op: de behandeling van 

kanker, palliatieve zorg, en chirurgie met name ongevallen behandeling, door hulp bij het 

opstellen van onderwijs programma’s, behandel en voorschrijf protocollen. De hulp kwam 

praktisch neer op adviezen aan de lokale onderwijs coördinator en het begeleiden van 

medewerkers bij het voorbereiden van lessen en presentaties.   

 

Er zijn drie teams in 2016 naar Kisii gegaan, één minder dan bedoeld vanwege de 

moeilijkheid geschikte en beschikbare vrijwilligers te vinden. De teams hebben uitgebreid 

verslag uitgebracht aan zowel de RDN als de ziekenhuis leiding. Het laatste team dat er  in 

november – december werkte kon grote vooruitgang vaststellen op terrein waar we eerder 

op tekortkomingen hebben gewezen.   

 

Alle teams zijn door de coördinatoren voor en na hun bezoek aan Kisii persoonlijk 

voorbereid en “debriefd”.  Van de teamleden is er steeds één  met Afrika ervaring. De 
werkwijze is wezenlijk anders dan in het verleden, toen meer praktisch medisch 

specialistisch werk gedaan werd op plaatsen waar de lokale overheid dat niet goed 

verzorgen kon. Nu voldoen wij aan het verzoek van het Kisii ziekenhuis hen behulpzaam te 

zijn met hun streven het derde academische centrum in Kenia te worden door 

ondersteuning van klinisch onderwijs, nascholing en opleiding. Het resultaat van onze 

inspanningen in 2016 is dat er weer vier teams klaar staan om in 2017 naar Kisii te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bedankt alle medische beroepsbeoefenaren die zich in het afgelopen jaar als 

vrijwilliger hebben ingezet voor de projecten in uitvoering.   

Wij hopen dat we ook in het nieuwe jaar weer een beroep op uw inzet mogen doen. 

 

Namens het bestuur, 

De secretaris  

RV Sterk 


