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1. Voorwoord 
 

Na het jaar van de oprichting in 2011 is het doel geweest in 2012 om voldoende geld en 

middelen te verkrijgen van donateurs en sponsors om aan het einde van 2012 een eerste 

container met medische en school goederen naar Yele in Sierra Leone te kunnen 

versturen. Tijdens de gesprekken begin van 2012 met Dr. Erdi Huizinga die in het 

ziekenhuis in Yele werkt was er niet alleen behoefte aan medische goederen, en 

vervanging van computers maar ook aan educatie op het gebied van het gebruik van 

computers en middelen. Daarnast gaf zij aan dat het ziekenhuis kan profiteren als de 

stichting de scholen rondom het ziekenhuis dan voorzien van nieuw meubiliair en kleding 

zodat er meer kinderen en jong volwassen educatie kunnen verkrijgen. 

 

Een belangrijke mijlpijl was dit jaar het donatie evenement georganiseerd door Monique 

Lelijveld, lerares op de basisschool CBS de Werkhof in Werkhoven, waar met de inzet 

van vele kinderen en vrijwilligers van de school een mooi bedrag is opgehaald dat 

gebruikt gaat worden om het meubiliar en kleding de scholen rondom het ziekenhuis te 

verbeteren. 

 

Aan het eind van 2012 is een eerste container naar Yele gestuurd met daarin medische 

materialen waaronder twee operatietafels, medicijnen, computers en toebehoren, 

educatief materiaal en een groot aantal schoenendozen met als basis schrijf en teken 

materiaal voor de kinderen op de scholen rondom de ziekenhuizen. 

 

Begin 2013 zal een team van de Stichting in Sierra Leone - Yele educatie gaan verzorgen 

aan de ziekenhuis medewerkers om meer en efficiënter gebruik te maken van computers 

en bijbehorende programmatuur. Daarnaast zal er educatie materiaal worden uitgedeeld 

op de scholen.. 

 

2012 is een jaar geweest van donateurs vinden, middelen inzamelen en het ziekenhuis in 

Sierra Leone – Yele voorzien van medische apparatuur. Het jaar 2013 wordt een jaar van 

de ingezamelde goederen op de juiste manier in te zetten in Yele –Sierra Leone en 

opnieuw donateurs zoeken om onze doelstellingen te verwezenlijken. 
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2. Uitgevoerde Projecten 

2.1 Project CBS De Werkhof 

 
De leerlingen van CBS De Werkhof uit Werkhoven zijn druk geweest met het 

schoolproject over Afrika. Doel was om geld in te zamelen voor een school in Yele, 

Sierra Leone, maar ook om meer over te weten komen over de cultuur in Afrika. 

 

Docente  Monique Lelijveld  van groep 3/4 heeft de basis gelegd voor een maand lang 

knutselen, schilderen en zo veel mogelijk geld te verdienen door middel van ‘Heitje voor 

een Karweitje’, statiegeld flessen inzameling, en het verzamelen van kleding, beddengoed, 

gordijnen.  

 

Het project is op 19 april afgesloten met avond waar alle kinderen een optreden hebben 

verzorgd, hun schilderijen hebben geveild en op diverse standjes hebben laten zien wat ze 

hebben gemaakt. 

Ook de Stichting Smarter Hospital was aanwezig, welke gaat zorgen dat de opbrengst bij 

de basisschool in Yele terecht gaat komen, zodat men daar schoolbanken, studiemateriaal 

en schoolspulletjes kunnen kopen. 

 

Aan het einde van de avond is er een totaal bedrag opgehaald van €1.413,-- en dit zal 

door de Stichting Smarter Hospital verdubbeld worden tot €2.850,- 
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2.2 Project Container 

 
In 2012 is er en container vol goederen die gedoneerd zijn aan de Smarter Hospital 

Foundation naar Yele – Sierra Leone gegaan. In deze container zaten onder andere 

• 2 mechanische operatietafels speciaal gebouwd voor de ziekenhuizen in Yele en 

Magbente 

• 30 computers en 5 printers ontvangen van ABNAMRO voor gebruik in het 

ziekenhuis en op scholen in Sierra Leone 

• Medicijnen en speelgoed voor de school en ziekenhuis in Yele 

• Schoenendozen vol met educatie materiaal 

• Brandblussers voor het ziekenhuis uit hotel Casa400 

 

 

2.3 Project Kleding 

 
Voor het maken van de eigen ziekenhuiskleding en lakens en andere materialen (onze 

eigen 'sweat-shop') hebben we de eerste industriële naaimachine gedoneerd gekregen van 

Jan Hogen Esch uit Almere. Het is een Husqvarna machine, die nog wel even goed 

nagekeken en opgeknapt moet worden, maar wel volledig bruikbaar, en goed dienst gaat 

doen in Yele! Omdat het nu eenmaal beter is ze te leren naaien in plaats van alle spullen 

maar op te sturen is deze donatie uitstekend in te passen in de benadering van Smarter 

Hospital en Lion Heart. Uiteindelijk is de naamachine opgestuurd naar Yele en daar in 

gebruik genomen door een lokale naaister. 
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3. Organisatie 

3.1 Missie 

De Stichting Smarter Hospital is een gezamenlijk initiatief van bevriende medici en IBM 

medewerkers. 

Samen met de Lion Heart Foundation en IBM Nederland heeft de Stichting Smarter 

Hospital zich tot doel gesteld: 

 

• Het verwerven van fondsen om de ziekenhuizen Magbenteh, Yele en Bai Bureh in 

Sierra Leone te voorzien van medicijnen en medische uitrustingen. 

• Het opzetten van computer educatie mogelijkheden voor scholen in Yele 

• Het leveren van een eenvoudig patiëntenregistratie systeem voor de 

bovengenoemde ziekenhuizen. 

 

 

 

3.2 Werkgebied 

Smarter Hospital is onder andere actief in het Afrikaanse Sierra Leone, dat qua 

oppervlakte net zo groot is als Nederland en Belgie. Het land is door de VN uitgeroepen 

tot één van de landen met de slechtste leefcondities. Alles moet opnieuw worden 

opgebouwd na een gruwelijke burgeroorlog 11 jaar geleden.  

 

Met name de medische voorzieningen zijn vooral in de landelijke gebieden erg slecht. 

Ziekenhuizen en andere medische voorzieningen zijn slecht bereikbaar, kwalitief onder 

de maat en onderbemand. Mede door het gebrek aan goede electriciteits voorzieningen is 

er een groot gebrek aan goede behandel- en diagnostisch-apparatuur. Daarnaast is er een 

groot tekort aan medicijnen van goede kwaliteit.   

 

Een groot gedeelte (60%) van de inwoners in Sierra Leone is analfabeet en ondanks dat 

het basisonderwijs gratis is, hebben de meeste ouders geen geld voor de aanschaf van 

schooluniformen en schoolbenodigdheden. 

 

De activiteiten van de Smarter Hospital Foundation in Sierra Leone richten zich op het 

dorp Yele waar zowel een ziekenhuis als diverse basis en middelbare scholen zijn 

gevestigd. Het dorp Yele bevindt zich in het Gbonkolenken Chiefdom in Tonkolili, één 

van de vijf armste districten in Sierra Leone. 
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Smarter Hostpital Foudation verricht haar activiteiten ter ondersteuning van de de 

millennium doelstellingen van de Verenigde Naties. De stichting Smarter Hospitaal 

focussed zich op de volgende doelstellingen:  

• Het bereiken van een universele basiseducatie 

• Het verminderen van kindersterfte 

• Het bestrijden van hiv/aids, malaria en andere ziekten 

• Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling 

 

 

3.3 Bestuur en Stichting 

 
Het bestuur van de stichting bestaat uit; 

 

 

Bouke van der Voet  Voorzitter 

 

Erdi Huizinga   Tropenarts in het ziekenhuis in Yele – Sierra Leone 

 

Gert Kroon   Penningmeester en Secretaris 

 

 

 

De vrijwilligers in de stichting: 

 

Sander Maarleveld  Project Educatie verbetering  

 

Monique Lelijveld  Project Educatie verbetering 

 

Dora Jurisa   Project Medicijnen inzameling 

 

Peter den Hertog  Web Moderator 
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4. Publiciteit 
 

4.1 Website Smarter Hospital Foundation  

www.smarter-hospital.com en www.smarter-hospital.nl 

De website wordt gehost en onderhouden door Peter den Hertog van Marantin Website 

B.V.  

 

4.2 Krant  

 
www.deweekkrant.nl/artikel/2012/juni/12/werkhof_in_actie_voor_school_in_sierra_leone 

 

 

4.2 Website IBM 100 jaar 

Cash? Maybe. Sustainable healthcare and education? Definitely 

 
www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html 
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4.3 Externe contacten 

 
Smarter Hospital werkt samen met de volgende organisatie; 

 

 

IBM Nederland B.V. 

Smarter Hospital neemt deel aan de programma´s “Celebration of Services” en “On 

Demand Community” Het IBM's On Demand Community programma is een wereldwijd 

initiatief om medewerkers die zich inzetten voor een maatschappelijk doel, te 

ondersteunen bij hun vrijwilligerswerk. Het programma is gericht op onderwijs en not-

for-profit organisaties, zoals peuterzalen, basisscholen en humanitaire stichtingen. Het 

Celebration of Services is een initiatief naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van 

IBM en om vrijwilligerswerk extra te ondersteunen 

 

Lion Heart Foundation 

Werkt in Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame gezondheidszorg, onderwijs, 

economische activiteiten en kennisoverdracht, met als doel de lokale bevolking en 

economie te helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Onze missie is geslaagd als wij 

onszelf op den duur overbodig weten te maken 

 

Stichting Medic Foundation  

Medic is een vrijwilligers organisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te 

verstrekken aan behoeftigen in economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof 

of ideologie. 

 

Mirantin B.V.  

Ontwikkeld, host en onderhoud websites  van stichtingen en bedrijven 

 

Hotel Casa 400 

Hotel Casa 400, een uniek concept waar hotel exploitatie wordt gecombineerd met 

studenten-huisvesting. De studenten vormen een belangrijke doelgroep en wij zijn er trots 

op dat wij onderdak bieden aan de Young Professionals van de toekomst. 
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5. Financieel jaaroverzicht 
 

 

 
 

5.1 Baten        

Donaties en giften     € 20.662 

 

 

5.2 Lasten 

Besteed aan doelstellingen    € 12.911  (97%) 

Kosten van beheer en administratie   €      431  (  3%) 

 

 

5.3 Balans 

 

Per 31-12-2012 

 

Activa      Passiva 

Activa   €    7.500  Bestemmings fondsen € 18. 366  

Vorderingen  €    3.546    

Liquide middelen  €    7.320    

 

Totaal   €  18.366      €  18.366 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Smarter Hospital Foundation   Jaarverslag 2012 

11 

 

 

 

 
 

Redactie – Vormgeving - Fotografie    Smarter Hospital Foundation 

   

 

 

Stichting Smarter Hospital 

Jesse Owenshof 62 

1034 WT Amsterdam 

Netherlands 

+31(0)620541986 of  +31(0)6 533 61040 

info@smarter-hospital.com 

www.smarter-hospital.com 

 

ABNAMRO   552434507 

BIC nr:   ABNANL2A 

IBAN/SEPA nr:  NL09ABNA0552434507 

 

KvK 52872912 

De Smarter Hospital Foundation heeft de ANBI status 


