
Nieuwsbrief RDN nr 1         11 apr 2020 
 
Dames en heren, 
 
Door het ontbreken van een PR bestuurscollega, die ons digibeten kan helpen om via de website te 
communiceren, willen we niet langer wachten en u via deze korte nieuwsbrief bijpraten over de 
actuele situatie binnen RDN. 
 
Bestuurszaken 
24 dec 2019 heeft onze voorzitter Klaas van Kralingen helaas zijn taken neer moeten leggen omdat 
hij zijn werk niet meer kon combineren met de tijd die RDN van hem vroeg. Omdat Jeroen Bakker in 
februari eenzelfde boodschap gaf bestond het bestuur ineens nog maar uit 2 personen: Bo en 
ondergetekende. We hebben daarop contact gezocht met Kees de Korver van RC Weert, die al 
eerder (medio 2019) had aangegeven belangstelling te hebben voor een bestuurlijke bijdrage in het 
RDN bestuur. Kees heeft veel internationale – tropen - ervaring en is vele jaren interim manager 
geweest. Hij heeft verschillende organisaties weer op het rechte pad gebracht. Zijn profiel leek ons 
daarom goed te passen bij de huidige situatie van RDN.  
 
Een eerste gesprek met hem bevestigde dat en we hebben hem daarop gevraagd om samen met ons 
uit te werken hoe nu verder met de organisatie gezien de toch wel nijpende situatie van opdrogende 
fondsen, afnemend aanbod van artsen en projecten. Kees is voortvarend aan de slag gegaan en is op 
dit moment actief bezig om zich een beeld van de mogelijkheden van RDN te vormen door met 
diverse mensen in de organisatie telefonisch te overleggen. Kees zal ad interim de voorzittersrol op 
zich nemen en op ons verzoek zal hij ook een profiel opstellen van een nieuwe voorzitter; dit zal 
natuurlijk sterk beïnvloed wordt door de toekomstige richting van de organisatie. 
 
“RDN 2.0” 
Als bestuur hebben we gemeend, dat ook gezien de actuele situatie rondom corona en de onveilige 
situatie in Ethiopië we zeker de komende 6 maanden samen met het MT de tijd kunnen nemen om 
“RDN-2.0” uit te werken.  
Mochten jullie daar ook suggesties voor hebben dan deze graag aan ons mailen. We stellen iedere 
bijdrage zeer op prijs.  
 
Het actief zoeken naar verdere aanvulling van het bestuur met iemand voor PR en iemand voor 
fondsen hebben we zolang het bovengenoemde traject loopt even op een lager pitje gezet. Neemt 
niet weg, dat als iemand kandidaten zou hebben we dat ook graag zouden horen. 
 
Nijkerkdag 
De ontwikkelingen in het bestuur, maar zeker nu ook de Corona-situatie, hebben ons doen besluiten 
de traditie van de Nijkerkdag uit te stellen tot minimaal dit najaar, wanneer we ook wat meer 
concreet hopen te kunnen zijn over RDN-2.0.  
 
Projectactiviteiten 
Op dit moment zijn er 2 projectlocaties in Afrika, maar beiden zijn op dit moment tot nader order 
onbemand vanuit Nederland. 
 
Huisartsen:  
Eind 2019 is het project in Kilifi volgens plan afgerond en zijn de activiteiten overgedragen aan de 
lokale collega’s. De jarenlange trouwe steun en toeverlaat,  Henry Amakobe, kan met een goede 
regeling zijn eigen toekomst invullen. In het binnenkort verschijnende jaarverslag 2019 vindt u meer 
details. 



Het overgebleven project in Kisii, met dezelfde opzet en uitvoering als in Kilifi, heeft op dit moment 
te kampen met o.a. het vinden van voldoende vrijwilligers die per keer 4 tot 6 weken het werk daar 
willen/kunnen voortzetten; daarnaast hebben we te maken met beperkt draagvlak ter plaatse; van 
de geplande kennisoverdracht om na verloop van tijd zelfstandig verder te kunnen gaan komt in de 
praktijk te weinig terecht. Daarnaast blijken de regelingen om de vereiste licenties ter plekke te 
verkrijgen niet te werken door bureaucratie; al meerdere keren is er wel  betaald maar zijn er geen 
licenties ontvangen. 
 
Tandartsen: 
Dit project in Dembo Dolo loopt nu voor het 4e  jaar van de geplande 5. Het project loopt volgens 
plan, wat ook geldt voor de financiering. In  februari dit jaar kreeg het project te maken met lokale 
onveiligheid, waardoor de uitzending  voor februari/maart moest worden geannuleerd. Inmiddels 
wordt overwogen om de reis in het najaar qua tijd te verlengen. 
 
Ook voor Ethiopië geldt dat het veel tijd, geld en moeite kost om de vereiste lokale licenties te 
verkrijgen – een voor het bestuur en projectleiding  ongewenste situatie. 
 
Specialisten: 
Door  ontbrekende  lokale betrokkenheid en gebrek aan beschikbare medische disciplines vanuit 
Nederland zijn deze activiteiten in het grote ziekenhuis in Kisii gestopt.  
 
Financiële situatie 
RDN heeft voldoende liquiditeit om lopende activiteiten door te laten gaan en volgens plan af te 
ronden. Het opstarten van nieuwe projecten, die normaal over een tijdshorizon van 4-5 jaar zullen 
lopen, is zonder aanvullende financiering  echter op dit moment niet mogelijk.   
Apart van Stichting Dioraphte, die ons tandartsenproject met 2/3 van de kosten ondersteunt, is de 
financiële ondersteuning van de Rotarygemeente  en andere grote stichtingen of fondsen mager.   
Echter zolang er geen duidelijke visie is op de toekomst van RDN – en er dus geen duidelijk te 
“verkopen” boodschap is – zal actieve werving van fondsen weinig effectief zijn. Plan is om dit pas 
weer actief op te starten na afronding van ons bovengenoemd RDN 2.0 project. 
 
Interne informatie 
In het komende nummer van het Nederlandse blad Rotarian komt een oproep voor een vrijwilliger 
die de uitdaging wil aangaan om van de vele, vele mappen met oude documenten, verslagen, foto’s 
etc een echt archief wil inrichten. Een eerste belangstellende heeft zich zelfs al gemeld. 
 
 
Voor dit Paasweekend wensen wij u, met alle beperkingen van deze tijd, hele goede dagen voor u en 
de uwen. 
 
Mede namens Kees en Bo,  
Victor Sterk 
 
 
PS: Dit bericht is aan iedereen met toegang tot de “Interne Artsensite” gestuurd. 
 


