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1. Voorwoord 
 

Geachte vrienden van Smarter Hospital, 

 

2018 ligt achter ons en is een speciaal jaar geweest voor onze stichting. In 2018 heeft bijna 

het gehele bestuur een bezoek gebracht aan Sierra Leone met als doel om de uitgevoerde 

projecten te zien en te evalueren, te bepalen waar er additionele werkzaamheden gedaan 

moeten worden, een nieuwe visie en missie te ontwikkelen en om de strategie voor de 

komende vijf jaar te bepalen.  

 

In 2018 is het eerste jaar van het Teach-de-Teacher project afgerond en dit was erg succesvol. 

De relatie tussen scholen en leraren en leraren en leerlingen is geleidelijk verbeterd tot een 

acceptabel niveau en 4 van de 5 scholen scoorden bijna 100%, waar dit percentage in de 

jaren ervoor nog op 50% lag. 

 

Tijdens het bezoek aan Sierra Leone hebben we ook kennis gemaakt met het City Garden 

Clinic ziekenhuis waar Erdi en Ruurd werken. Daarnaast is er voor dit ziekenhuis via 

Smarter-Hospital een Thermo-Coagulator (een apparaat voor de behandeling van cervicale 

pre-kanker cellen) aangeschaft, is het personeel in nieuwe kleding gestoken en hebben we 

samen met een aantal sponsoren de conferentie ruimte ingericht (een kleine verbouwing, 

meubilair en een beamer)  

 

Daarnaast hebben we samen met een webdesigner zowel de website van Smarter Hospital als 

die van City Garden Clinic een flinke opfrisbeurt gegeven, waarmee zowel het beheer van de 

websites eenvoudiger wordt maar ook zijn we hiermee klaar om aan alle nieuwe standaarden 

te voldoen waaronder de nieuwe privacywetgeving. 

 

Het bestuurslid Bouke is naar Kenia verhuisd en zet zich daarin voor een klein weeshuis, is 

besloten om daar een lokaal tuinproject te ondersteunen met als doel dat het weeshuis in zijn 

eigen groente behoefte kan voorzien en het overige op de markt kan verkopen voor 

onderhoud en nieuwe gewassen voor de tuin.   

 

Financieel is 2018ook een erg mooi jaar, we zijn met een goede balans begonnen en 

gedurende het jaar een aantal donaties ontvangen van stichtingen en bedrijven was het 

mogelijk om een positief resultaat te laten zien. 

 

Terugkijkend is 2018 wederom een succesvol jaar geweest, en 2019 wordt een jaar met veel 

nieuwe projecten en sponsoracties. 

 

Gert Kroon 

Penningmeester en Secretaris 
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2. Uitgevoerde Projecten 
 

In 2018 zijn er meerdere projecten succesvol uitgevoerd. Hier kan u lezen welke dit zijn. 

2.1 Teach-de-Teacher 

 

De Smarter Hospital Foundation heeft samen met lokale bedrijven en sponsors vijf 

basisscholen in Yele gerenoveerd om goede en duurzame onderwijsfaciliteiten te creëren, 

zoals een goed schoolgebouw, voldoende hygiënische toiletten, schooluitrusting, waterputten, 

enz. voor de kinderen van Yele. Dit project, gestart in 2014, werd in mei 2016 afgerond met 

de formele heropening van de scholen. Aangezien een fysiek gebouw niet het enige deel van 

een goede opleiding is, was de logische volgende stap in dit programma om een 

vervolgproject uit te voeren om de onderwijsvaardigheden van de 50 leraren op deze 5 

basisscholen te verbeteren. Dit komt direct ten goede aan de 2.100 schoolkinderen en indirect 

aan de toekomst van hun gezin. 

 

Samen met EducAid, een Britse geregistreerde liefdadigheidsorganisatie die 

hoogkwalitatieve, holistische educatie promoot en aanbiedt aan de kansarme en door oorlog 

getroffen jongeren van Sierra Leone, wilden we het programma Teach-the-Teacher opstarten, 

oorspronkelijk te  beginnen in april 2016 en te eindigen in oktober 2017. Vanwege het feit dat 

het langer duurde om fondsen te verzamelen en na goede onderhandelingen met EducAid zijn 

we erin geslaagd om het project in mei 2017 te starten met een einddatum van augustus 2018. 

Oorspronkelijk was de einddatum gepland in juni 2018, maar als gevolg van de verkiezingen 

in Sierra Leone en 2 maanden onzekerheid hebben we het project in augustus 2018 voltooid. 

 

De conclusie is dat na een moeilijke start (leerpunt voor een volgende fase, om meer 

gedetailleerde informatie te verstrekken) de docenten samenwerken met EducAid, de relatie 

tussen scholen en leraren en leraren en leerlingen geleidelijk wordt verbeterd tot een 

acceptabel niveau. 4 van de 5 scholen scoorden bijna 100%, alleen de Benevolante school 

bleef achter. De reden hiervoor is dat Benevolante school enkele interne verhuis-bewegingen 

in Yele had die impact hadden op de kinderen en leraren. EducAid adviseert om het 

programma nog eens 3 jaar voort te zetten, iets wat we hebben besproken in ons gesprek met 

de lokale organisatie en onze bestuursleden tijdens ons bezoek in september 2018. 

 

 
 

  



Stichting Smarter Hospital  Jaarverslag 2018 

5 van 13 

2.2 City Garden Clinic  

 

We hebben drie kleinere projecten gedaan voor City Garden Clinic in 2018 

 

Kleding voor personeel 

Om het personeel nieuwe, herkenbare uniformen te bieden en het betaalbaar en duurzaam te 

houden, hebben we lokaal rollen van kwaliteits-stof gekocht en een lokale kleermaker twee 

uniformen voor elk personeelslid laten maken. Alle uniformen zijn  gedecoreerd met een 

ingeweven logo van de kliniek. Er zijn meer logo’s besteld, zodat toekomstige nieuwe 

medewerkers ook uniformen kunnen krijgen. 

 
 

Conference room 

Het functioneel maken van het medio dit jaar opgeleverde leslokaal op de vierde verdieping 

van de City Garden Clinic door het inrichten daarvan met tafels, stoelen, white board, kast en 

beamer. De inrichting van het klaslokaal is gesponsord  door het Antonius Ontwikkelings 

fonds en Conclusion ForEyeT 

 

 
 

 

Thermo-Coagulator 

 

Baarmoederhalskanker is een belangrijke doodsoorzaak in landen met lage en middelhoge 

inkomens (LMIC's). De WHO heeft richtlijnen gepubliceerd die een betere 

screeningsdekking en achtereenvolgens verhoogde detectie van cervicale "pre-cancer", een 

geneesbare voorloper van baarmoederhalskanker, mogelijk maken. Cryotherapie op basis van 

CO2 is er niet in geslaagd het probleem in LMIC's adequaat aan te pakken, omdat het duur, 

moeilijk te verkrijgen en moeilijk te transporteren is. Thermo-coagulatie is een mobiel, 

economisch en gebruikersvriendelijk alternatief en daarom heeft de Stichting Smarter 

Hospital een C3 Thermo-Coagulator geleverd voor eenvoudige behandeling van cervicale 

pre-kanker..  

https://www.mijnantonius.nl/antonius-ontwikkelingsfonds
https://www.mijnantonius.nl/antonius-ontwikkelingsfonds
https://www.conclusion.nl/bedrijf/foreyet
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2.2 Websites  

 

De bestaande websites werden gehost op een lastig te beheren software platform en waren 

daarnaast niet eenvoudig uit te breiden. In samenwerking met And.Design hebben we voor 

zowel de smarter-hospital.nl als de citygardenclinic.com websites een eenduidig opzet 

gemaakt zodat beide websites eenvoudiger zijn te onderhouden en indien nodig snel kunnen 

worden aangepast.  

 

2.3 Comoc Tuin-Project  

 

Voor het Child of Mercy Orphanage Center (COMOC) weeshuis in Mombasa, Kenya hebben 

we actief geholpen met de bouw van een groente- en fruit-tuin, een regenwateropvang 

systeem en een groot kippehok. 

  

Met de tuin heeft het weeshuis de mogelijkheid om zelfvoorzienend te zijn in verse groente, 

fruit en kruiden voor de 34 kinderen die er verblijven. Ook kunnen ze hiermee de kinderen 

leren hoe zij om moeten gaan met tuinen, gewassen en tuinonderhoud. De tuin is 17 bij 3,5 

meter en heeft daarnaast ook een groeibed voor zaden (seedlings) die verpoot kunnen worden 

na de ontkieming.  

Wanneer de opbrengst van de tuin en het groei bed groter zijn dan de dagelijkse behoefte van 

het weeshuis kunnen de overschotten verkocht worden aan de lokale community, waarvan de 

opbrengsten de operationele kosten van het weeshuis kunnen ondersteunen. 

  

Omdat Mombasa (aan de kust) grote periodes van droogte kent, is ook een regenwater-

opvang installatie gebouwd. De twee 4000 liter tanks die het regenwater van het dak opslaan, 

voorzien de tuin en het groeibed van regenwater via een aangelegd watersysteem naar de 

tuinen. 

  

Tevens is in dit project een kippenhok voor 50 kippen gebouwd. Deze kippen voorzien het 

weeshuis van de nodige eieren en vlees, en bij overschot hiervan ook een inkomstenpost voor 

het weeshuis.  
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3. Organisatie 
Tijdens het bezoek in september aan Sierra Leone heeft het bestuur gewerkt aan een vijfjaren 

plan en een nieuwe visie en missie. In het beleidsplan van 2019 is dit verder uitgewerkt.  

3.1 Visie 

Wij geloven in een wereld waarin bekwame mensen, andere mensen die nog niet in staat zijn 

zichzelf te helpen, kunnen helpen. Wij geloven door dit te tonen, dat we anderen inspireren 

om aan te sluiten bij deze overtuiging. 

 

In samenwerking met lokaal bestuur en lokale aanwezigheid, kunnen we de gezondheidszorg 

en de kinderopvang in Sierra Leone op een slimme en praktische manier verbeteren. Onze 

lange termijnvisie is het opzetten en ondersteunen van zelfvoorzienende gezondheidszorg en 

voorbeelden die gekopieerd kunnen worden door overheden en andere organisaties. 

 

3.2 Missie 

Onze missie is om binnen Sierra Leone een zorgstandaard te creëren die vergelijkbaar is met 

die van de westerse wereld om het lijden te verminderen en de kinderopvang te vergroten. 

 

Onze organisatie omvat verschillende talenten en vaardigheden, bijvoorbeeld 

gezondheidszorg, kinderopvang en IT-expertise. Hoewel ons team zijn wortels in Nederland 

heeft, hebben we nu een divers team met internationale ervaring. Deze diversiteit stelt ons in 

staat om  creatieve en praktische oplossingen te bedenken voor de verschillende uitdagingen 

op het Afrikaanse continent. 

 

3.3 Doelen 

De Stichting Smarter Hospital zonder winstoogmerk is een gezamenlijk initiatief van 

bevriende artsen met lokale aanwezigheid in Sierra Leone en een multidisciplinair team in 

Nederland dat samen projecten definieert ter ondersteuning en verbetering van lokale 

gezondheidszorg en kinderopvang in Sierra Leone met de focus op Makeni en Yele. 

 

De Stichting Smarter Hospital heeft zichzelf de doelen gesteld om: 

• Zorg te verbeteren voor ziekenhuizen in Sierra Leone met artsen, medicijnen, 

medische apparatuur, infrastructuur, training, kennis en IT. 

• Het verbeter van het basisonderwijs in Sierra Leone door de infrastructuur en 

onderwijsmethoden te verbeteren. 

• Het verbeteren de kinderopvang in Sierra Leone met een focus op ebola-wezen. 
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3.4 Werkgebied 

 

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

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

één van de landen met de slechtste leef condities. 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, kwalitatief onder de 

maat en onderbemand. Mede door het gebrek aan goede elektriciteit 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 Stichting Smarter Hospital in Sierra Leone richten zich op het dorp 

Yele waar zowel Child Care Centre (weeshuis voor Ebola wezen) als diverse basis en 

middelbare scholen zijn gevestigd en op Makeni waar het City Garden Clinic ziekenhuis is. 

 

Stichting Smarter Hospital verricht haar activiteiten ter ondersteuning van de “Sustainable 

Development Goals” van de Verenigde Naties. De stichting Smarter Hospitaal focust 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 
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3.5 Bestuur en Stichting 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit; 

 

 

Sander Maarleveld  Voorzitter 

Nevenactiviteiten;  

Freelance interimmanager  

Freelance helikopterpiloot 

 

Erdi Huizenga Chief Medical Officer 

Nevenactiviteiten; 

Tropenarts in City Garden Clinic in Makeni 

 

Gert Kroon   Penningmeester en Secretaris 

Nevenactiviteiten; 

Eigenaar en CEO PranaGEO en 

Eigenaar Bodrix 

 

Ruurd van Rooijen  Country Director Sierra Leone 

    Facility Manager City Garden Clinic. 

 

Bouke van der Voet  Adviseur West Afrika 

Nevenactiviteiten;  

IBM medewerker: TSM voor IBM West Africa 
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4. Publiciteit 
 

4.1 Website Stichting Smarter Hospital 

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

De website wordt gehost en onderhouden door Gert Kroon.  

 

4.2 Website City Garden Clinic  

http://www.citygardenclinic.com 

4.3 Website IBM 100 jaar 

Cash? Maybe. Sustainable healthcare and education? Definitely 

 
http://www-

03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html 

 

4.4 Website onderweg Kerk Hoge Soeren 

http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-

zomermaanden/ 

 

4.5 Website Actions4School  

http://www.action4schools.gi/futureprojects/ 

 

4.6 Website CBF 

https://www.cbf.nl/Instelling-organisatie/1515/Smarter-Hospital 

 

4.7 Geef.nl 

https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-smarter-hospital/over-ons 

   

http://www.smarter-hospital.com/
http://www.smarter-hospital.nl/
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/stories/november_2011_ss_netherlands.html
http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-zomermaanden/
http://www.pkn-apeldoorn.nl/onderwegkerk-hoog-soeren-weer-van-start-in-de-zomermaanden/
http://www.action4schools.gi/futureprojects/
https://www.cbf.nl/Instelling-organisatie/1515/Smarter-Hospital
https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-smarter-hospital/over-ons
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4.8 Externe contacten 

 
 

Smarter Hospital werkt samen met de volgende organisaties; 

 

IBM Nederland B.V. 

Stichting Smarter Hospital neemt deel aan de programma “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.  

 

EducAid 

Een gecertificeerd opleidingsinstituut sinds 1995 in de UK, dat een programma levert lokaal 

in Sierra Leone voor van het verbeteren van onderwijs door middel van een “teach-de-

teacher” aanpak..  

 

Webdesigner Andre Schmitz 

www,and-design.com 
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5. Financieel jaaroverzicht 
Dit jaar is de Stichting Smarter Hospital CBF gecertificeerd en ons financieel jaaroverzicht is 

nu opgesteld conform de CBF Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.  

(Bedragen zijn in euro’s) 

 

5.1 Balans 

Per 31-12-2018 

 

Activa       Passiva 

Bestuur rekening        4.705,79  Bestemming Fondsen  12.687.60 

Bestuur Spaarrekening      8.481,81  Bestemming Administratie          0.00 

Vorderingen              0,00  Reserves                   500,00 

 

   

Totaal       13.187,60      13.187,60 

           

Balans 
31 december 2018 

 

Activa 

Immateriële vaste activa        0,00 

Materiële vaste activa         0,00 

Financiële vaste activa        0,00 

 

Voorraden 

Vorderingen en overlopende activa                    0,00 

Effecten            0,00 

Liquide middelen           13.187,60 

 

Totaal             13.187,60 

 

PASSIVA         

31 december 2018 

Reserves en fondsen 

Reserves                     0,00 

Bestemmingsreserves                    0.00 

Overige reserve                500,00 

 

Fondsen         

Bestemmingsfonds(en)          12.687.60 

 

Voorzieningen 

Langlopende schulden        0,00 

Kortlopende schulden         0,00 

Totaal             13.187,60



Stichting Smarter Hospital  Jaarverslag 2018 

13 van 13 

  

5.2 Baten en Lasten 

 

Baten:           

- Baten van particulieren               375,00 

- Baten van bedrijven             3.420,00      

- Baten van loterijorganisaties        0,00 

- Baten van subsidies van overheden       0,00 

- Baten van verbonden (internationale) organisaties                0,00 

- Baten van andere organisaties zonder winststreven       15.308,00 

              ========+ 

Som van de geworven baten           19.103,00  

 

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

- Producten en/of diensten               165,00 

- Overige baten          0,00  

  ========+ 

Som van de baten            19.268,00 

 

Lasten:           

Besteed aan doelstellingen         

- Teach-de-Teacher Project           5.125,75 

- Comoc Tuin Project            2.273,00 

- City Garden Clinic Projecten           4.949,60 

- Website Project            2.100,00 

   

Wervingskosten 

- Kosten beheer en administratie             659,98 

- Internet                209,94 

  ========+ 

Som van de lasten            15.318.27 

 

 

Saldo voor financiële baten en lasten 

- Positief saldo financiële baten en lasten        3.949.73 

     

 

 

 

 

 

 

\ 
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5.3 Verklaring Boekhouder/Kascommissie 

 

Het financieel jaaroverzicht is gecontroleerd en goedgekeurd door  

Wim van Rijssel, De Administratiecoach te Almere. 
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Stichting Smarter Hospital 

p/a Frontinus 26, 3962 MB  

Wijk bij Duurstede  

Netherlands 

+9(0)5415147017 of  +31(0)6 533 61040 

info@smarter-hospital.nl 

www.smarter-hospital.nl & www.smarter-hospital.com 

 

 

BIC nr:   ABNANL2A 

IBAN/SEPA nr:  NL09ABNA0552434507 

 

KvK    52872912 

RSIN    850641111 

De Stichting Smarter Hospital heeft de ANBI en CBF-status en is onderdeel van Partin 

mailto:info@smarter-hospital.nl
http://www.smarter-hospital.nl/
http://www.smarter-hospital.com/
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