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1. Voorwoord 
 

In 2013 zijn er meerdere doelstellingen gehaald zoals bij de oprichting in 2011 zijn 

opgesteld door de oprichters van de Stichting Smarter Hospital. 

 

In Maart 2013 zijn Bouke van der Voet, Sander Maarleveld, Dora Jurisa en Gert Kroon 

afgereisd naar Yele in Sierra Leone met heel veel materiaal, kennis en ervaring om 

diverse activiteiten uit te voeren. 

 

 
 

 

Een kort overzicht; 

- Medische educatie voor de verpleegkundigen in het ziekenhuis 

- Assistentie bij operaties / medische ingrepen / geboortes 

- Inrichting van computer infrastructuur in ziekenhuis en palmolie fabriek 

- Educatie van ziekenhuis, palmolie en waterkrachtcentrale medewerkers 

- Opstellen onderhoudsplan voor geleverde computerinfratsructuur 

- Opleiden van senior users om zo nieuwe medewerkers computer les te kunnen 

geven (teach de teacher principe) 

 

In de tweede week is er een bezoek gebracht aan 5 scholen in Yele om een inventarisatie 

te houden van de zaken die verbetert dienen te worden om zo het educatie nivo op een 

hoger peil te brengen en betere voorzieningen te hebben voor het geven van educatie. 

Deze inventarisatie zal als basis dienen voor een fondsenwerving actie in 2013/2014 om 

zo in de 2de helft van 2014 een scholen verbeter project te starten voor de basisscholen in 

Yele. 

 

2014 zal in het teken staan van fondswerving en het opstellen van een projectplan in 

samenwerking met de Lion Heart Foundation en lokale mensen in Yele. 
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2. Uitgevoerde Projecten 

2.1 Computer Educatie 

 

In samenwerking met Erdi Huizinga (de lokale arts) is er een lesplan opgesteld om zowel 

de medewerkers van het ziekenhuis, de palmolie fabriek en de waterkrachtcentrale een 

basiscursus computer en Microsoft Office te geven. Daarnaast is er een introductie 

geweest voor het gebruik van internet. Voor de meeste medewerkers was dit de eerste 

kennismaking met een computer. Gedurende de lesweek zijn er in totaal vier klassen van 

7 cursisten geweest, die elke 2 maal een halve dag cursus hebben gehad. Aan het einde 

van de cursus hebben alle cursisten een certificaat ontvangen. 
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2.2 Aanleggen Computer Infratructuur  

 

De Stichting heeft in 2012 ongeveer 60 computers, beeldschermen en apparatuut 

ingezameld welke ondermeer is geleverd door ABNAMRO, IBM en Getronics. Deze 

apparatuur is in 2013 verscheept naar Yele, Sierra Leone en tijdens het bezoek 

geinstalleeerd door Bouke van der Voet en Sander Maarleveld. Om te borgen dat deze 

computers ook in de toekomst gebruikt kunnen worden is er een handleiding opgesteld 

voor onderhoud  en vervanging en is één van de lokale medewerkers opgeleid voor 

onderhoud van de computer infrastructuur. Om te zorgen dat elke computer toegang heeft 

tot internet is er een netwerkinfrastructuur aangelegd tussen het ziekenhuis en de 

palmolie fabriek (waar de internet toegangsfaciliteiten zich bevinden) 

 

2.3 Verlenen van Medische educatie 

 

Tijdens het bezoek is er door Dora Jurisa educatie gegeven aan de medische staf van het 

ziekenhuis. Dit ter verbetering van het medisch handelen door de lokale verpleging. 

Hiervoor is in Nederland edcatiemateriaal ingezameld welke ook in de toekomst kan 

worden gebruikt door het medisch personeel in Yele. 
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2.4 Project Schoolbanken 

 

In 2012 heeft de CBS de Werkhoven geld ingezameld voor het inrichten van een school 

in Yele. Tijdens het bezoek in Maart 2013 heeft Sander Maarleveld en Erdi Huizinga in 

totaal 25 schoolbanken overhandigd aan de lagere school in Yele. Deze schoolbanken 

zijn gemaakt door een lokale timmerman in Yele. 
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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 Yele in Sierra Leone te voorzien 

van medicijnen en medische uitrustingen. 

• Het opzetten van computer educatie mogelijkheden voor scholen in Yele 

 

 

 

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 

 

 



 

Smarter Hospital Foundation   Jaarverslag 2013 

9 

 

 

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 Website Lion Heart Foundation  
www.lionheart.nl  

 

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 
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5. Financieel jaaroverzicht 
 

 

 
 

5.1 Baten        

Donaties en giften     € 8.820,15 

Overige inkomsten     €    362,77 

 

 

5.2 Lasten 

Besteed aan doelstellingen    € 6.880,88  (98%) 

Kosten van beheer en administratie   €    145,52  (  2%) 

 

 

5.3 Balans 

 

Per 31-12-2013 

 

Activa      Passiva 

Liquide middelen  €    9.476,84  Bestemmings fondsen  €  9.476,84 

   

   

 

Totaal     €  9.476,84      €  9.476,84 
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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 


