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1. Voorwoord 
Wij kunnen geen jaarverslag 2019 schrijven zonder de dramatische gebeurtenis op 14 
januari 2020 te benoemen, waarbij wij in de avond onze zeer geliefde, moedige en stoere 
medeoprichter Erdi Huizenga veel te vroeg moesten loslaten. Ze stierf in vrede en we zijn 
intens verdrietig. Wij zullen in 2020 haar levenswerk voortzetten zoals we dat 
gezamenlijk in 2011 zijn begonnen. 
 
Na in 2018 een bezoek te hebben gebracht in Makeni in het City Garden Clinic 
ziekenhuis werd het de stichting zeer duidelijk dat het ziekenhuis alleen kan groeien als 
er een grondige renovatie zou plaats vinden en het ziekenhuis de voorzieningen heeft om 
zich verder in Urologie en Orthopedie/Traumatologie te kunnen specialiseren. In 2019 
heeft het gehele bestuur hard gewerkt om het projectplan in detail uit te werken zodat wij 
vanaf juli 2019 aan de slag konden om sponsors te zoeken voor dit project met een 
waarden van € 130.000. Omdat wij als stichting onze grenzen kennen hebben we besloten 
om in samenwerking met BIS, fondsen te gaan werven. Tijdens de uitwerking van dit 
verslag zitten wij inmiddels bijna op het gewenste budget van fase 1 van het project en 
wordt de daadwerkelijke uitvoering binnenkort ter hand genomen. 
 
In 2019 is het tweede jaar van het Teach-de-Teacher project afgerond en dit was erg 
succesvol. De relatie tussen scholen en leraren en tussen leraren en leerlingen is zeer 
verbeterd. Inmiddels is ook het derde jaar gestart met een focus op een exit-strategie 
waarbij we de lokale scholen de verantwoordelijkheid willen geven om dit programma 
door te zetten. Daarbij is er door Stichting Een Helpende Hand een vergelijkbaar 
programma gestart op de secundaire school in Yele en daarmee heeft dit programma een 
uitstraling op de gehele gemeenschap in Yele. 
 
Aan het einde van jaar hebben we afscheid genomen Bouke van der Voet als bestuurder 
omdat hij zijn bakens wilde verzetten. Daarmee is ook het Comoc-project geen onderdeel 
meer van onze stichting. Wij danken Bouke voor zijn grote inzet sinds het ontstaan van 
onze Stichting. 
 
In 2019 heeft sinds lange tijd weer een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden in 
Amersfoort voor genodigden en belangstellenden die interesse hebben in het reilen en 
zeilen van wat wij als Stichting zoal doen. In dit verslag meer details daarover.  
 
Omdat we het jaar begonnen met een goede balans en gedurende het jaar een aantal 
donaties hebben ontvangen van stichtingen en bedrijven was het mogelijk om een positief 
resultaat te laten zien. 
 
Terugkijkend is 2019 wederom een succesvol jaar geweest en 2020 wordt een jaar waarin 
wij veel beslissing moeten nemen en ons opnieuw gaan oriënteren hoe wij Erdi’s 
levenswerk het beste kunnen gaan voortzetten. 
 
Gert Kroon 
Penningmeester en Secretaris 
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2. Uitgevoerde Projecten 2019 
 
We hebben een succesvol jaar gedraaid als Smarter-hospital. We hebben wederom veel 
kinderen en behoeft hebbende in de districten Makeni en Yele, in Sierra Leone kunnen 
helpen. Hier onder kunt u de individuele projecten lezen.  

2.1 Teach-de-Teacher 
 
De Stichting Smarter Hospital  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, hebben we het programma Teach-the-
Teacher gestart. 
 
In het schooljaar 2018-2019 is wederom met veel succes het programma uitgevoerd met 
daarin meer aandacht voor: 

• Deelname van Yele-hoofddocenten aan de Quality Education Program -
hoofddocentvergadering in Maronka, Port Loko. 

• Bezoek aan de Yele-scholen voor opfrisvergaderingen 
• Training voor School Management Committee & Community Teachers 

Association 
• Regelmatige supportoproepen met de schoolhoofden 
• Verfrissingstraining 
• Ondersteuning voor examenklassen 
• Lesobservatie met behulp van het TSC-lesobservatieformulier 
• Wekelijkse telefoontjes 
• Ondersteuning van de schoolleiderschapstraining 
• Creëren van White Ribbon en Girls Power-groepen 
• Meisjesvriendelijke strategieën 

. 
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2.2 City Garden Clinic  
 
We hebben een groot project gedefinieerd en een aantal kleinere projecten gedaan voor 
City Garden Clinic in 2018. 
 
Renovatie City garden Clinic 
2019 stond in het teken van het definiëren van het projectplan voor renovatie van het City 
Garden Clinic en het verwerven van fondsen.  
 
Het project zal worden uitgevoerd door City Garden Clinic onder auspiciën van en 
ondersteund door de Stichting Smarter Hospital  en in samenwerking met Wilde Ganzen 
(www.wildeganzen.nl). Smarter Hospital is verantwoordelijk voor de fondsenwerving 
voor het project. Wilde Ganzen heeft het project en het projectbudget in juli 2019 
goedgekeurd en de samenwerkingsovereenkomsten tussen Wilde Ganzen, Smarter 
Hospital en City Garden Clinic zijn inmiddels getekend. Wilde Ganzen zal de door 
Smarter Hospital geworven fondsen met 50 % verhogen tot het goedgekeurde budget 
(bijvoorbeeld, voor elke geworven € 100 legt Wilde Ganzen € 50 bij).  
 
Inhoudelijk bestaat het project uit twee fasen, fase 1 omvat de renovatie en 
bouwactiviteiten, fase 2 de verwerving van apparatuur (en de bijbehorende training). 
Voor wat betreft fase 1 hebben de bouw van het gebouw voor de röntgenapparatuur en de 
verwezenlijking van de afvalverwerking-faciliteiten (waaronder vooral de 
verbrandingsoven en de put voor placenta/lichaamsweefsel) de hoogste prioriteit. 



 

Stichting Smarter Hospital  Jaarverslag 2019 
Pagina 6 van 19 

 
Het totale budget benodigde budget voor fase 1 is; 

• Nieuwbouw voor Röntgenapparaat   € 10.600 
• Medisch afval verwerkingsfaciliteit   € 20.075 
• Renovatie Hoofdgebouw City Garden Clinic  € 32.370 
• Renovatie buiten toiletten    €      795 

======+ 
Totaal        € 63.850 
 
Het bestuur van de stichting heeft besloten om de werving van de benodigde fondsen in 
samenwerking te doen met BIS (Bureau Internationale Samenwerking) welke sinds 2002 
het platform in Nederland is voor stichtingen die werkzaam zijn in het veld van 
kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. BIS heeft de stichting actief ondersteund bij 
het vinden van de juiste fondsen en het op de juiste manier aanschrijven van deze 
fondsen. 
 
Bij het opstellen van dit jaarverslag is het benodigde budget bijna binnen. 
 
 
 
Matrassen 
Op 21 maart werden 30 oude matrassen vervangen door nieuwe en uit de resterende 
matrassen zijn de beste geselecteerd om, na voorzien te zijn van een nieuwe overtrek te 
worden gebruikt op de overige bedden.  

 
 
 
Les Lokaal 
Het functioneel maken van het medio vorig jaar opgeleverde leslokaal op de vierde 
verdieping van de City Garden Clinic (CGC) door het inrichten daarvan met tafels, 
stoelen, white board, kast en beamer. De inrichting van het klaslokaal is gesponsord door 
het Antonius Ontwikkelings fonds 
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2.3 Website  
 
Met regelmaat zijn zowel de websites voor City Garden Clinic en de Smarter-Hospital 
website vernieuwd met alle laatste informatie. Ook is er voor het Child Care Centre in 
Yele een donatie module ontwikkeld waarbij donateurs via een eenvoudige incasso 
maandelijks geld kunnen geven voor een kind.  
 
 

2.4 Child Care Centre Yele  

 
 
Ebola heeft hard toegeslagen in West Afrika, met meer dan 28.000 mensen die 
geïnfecteerd waren en meer dan 11.000 doden. De gevolgen zijn nog steeds te voelen, zo 
ook in Sierra Leone. Dagelijks worden veel mensen nog met de gevolgen geconfronteerd, 
zeker de 20 kinderen die in het Child Care Center te Yele wonen. Deze 20 kinderen 
hebben één maar meestal beide ouders verloren aan Ebola. 
 
De meeste weeskinderen in Sierra Leone worden opgevangen door familie en/of 
vrienden. Voor deze 20 kinderen was er geen familie of kon er niet voor hun gezorgd 
worden. De persoonlijke verhalen over wat deze kinderen hebben mee gemaakt zijn 
hartverscheurend en zou geen kind mogen mee maken. Helaas is dit wel de werkelijkheid 
en daarom heeft Smarter Hospital zich sterk gemaakt om deze kinderen te helpen. 
In samenwerking met Foot Print Mission Sierra Leone wil Smarter Hospital het leven van 
deze jonge kinderen iets verlichten. Waar Foot Print Mission Sierra Leone zich heeft 
gefocust op het de randvoorwaarden, zoals gebouwen, personeel, vervoer etc, richt 
Smarter Hospital zich op de kinderen zelf. Met een kleine bijdrage per kind per maand 
willen wij het eten, educatie en wanneer nodig medische ondersteuning verzorgen voor 
deze kinderen. 
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Smarter Hospital maakt zich hard maken om per kind 2 sponsor gezinnen te vinden in 
Nederland (en daarbuiten). De sponsor gezinnen worden voorzien van 2-maandelijkse 
persoonlijke update van hun sponsor kind. Hierdoor laten wij op een transparante en 
directe manier zien hoe de steun van de sponsor gezinnen het leven verbeteren van deze 
wees kinderen. 
 
Inmiddels hebben de eerste donateurs zich gemeld voor een aantal specifieke kinderen.   
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3. Organisatie 
Tijdens het bezoek in 2018 aan Sierra Leone heeft het bestuur gewerkt aan een vijfjaren 
plan en een nieuwe visie en missie. Met deze visie, missie en doelen hebben wij als team 
in 2019 verdere invulling gegeven aan de projecten.  

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 (een weg) 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 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 18 jaar geleden met daarna de Ebola crisis van 201+4/5.  
 
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 de stad 
Makeni waar zich het City Garden Clinc ziekenhuis bevindt en op het dorp Yele waar 
diverse basis en middelbare scholen zijn gevestigd alsmede het Child Care Centre voor 
Ebola wezen. 
 
Stichting Smarter Hostpital verricht haar activiteiten ter ondersteuning van de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties. De stichting Smarter Hospital 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 bestond in 2019 uit; 

 
 
Sander Maarleveld  Voorzitter 

Nevenactiviteiten;  
Freelance IT Consultant 

 
Erdi Huizenga Chief Medical Officer 

Nevenactiviteiten; 
Tropenarts in City Garden Clinic in Makenu 

 
Gert Kroon   Penningmeester en Secretaris 

Nevenactiviteiten; 
Eigenaar en CEO PranaGEO Ltd.  
Eigenaar Bodrix 

 Penningmeester Natuurpark de Witte Bergen 
 
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 
Uitgeschreven per 1/10/2019 

 
 
 
 
  



 

Stichting Smarter Hospital  Jaarverslag 2019 
Pagina 12 van 19 

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 Partin  
https://partin.nl/organisatie/stichting-smarter-hospital 
 

4.5 Website Actions4School  
http://www.action4schools.gi/futureprojects/ 
 

4.6 Website CBF 
https://www.cbf.nl/organisatie/smarter-hospital 

4.7 Geef.nl 
https://www.geef.nl/nl/doel/stichting-smarter-hospital/over-ons 
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4.8 Goede Doelen 
https://goededoelen.nl/doel/stichting-smarter-hospital 
 
 

4.9 Bijeenkomst Stichting Smarter Hospital in Amersfoort 
 
Op 21 juli van dit jaar hebben we geslaagde get together van vrienden en familie 
Stichting Smarter Hospital, in specifiek veel vrienden en familie van Erdi en Ruurd. Het 
was duidelijk dat de meeste al jaren het werk van Erdi en Ruurd volgen.  
 
In kort heeft de presentatie van; 

• Ruurd: veel inzicht van het dagelijks leven in Sierra Leone gegeven 
• Sander: inzicht in ontstaan en toekomst van SHF gegeven 
• Erdi: inzicht in het dagelijks leven van het ziekenhuis gegeven. 

 
Daarnaast zijn er veel contacten uit voort gekomen waar we gedurende het jaar verder 
onze projecten mee hebben uitgewerkt.  
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4.10 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, wat een programma levert 
lokaal in Sierra Leone door middel van het verbeteren van onderwijs via een “teach-de-
teacher” aanpak. 
www.educaid.org.uk 
 
 
Webdesigner Andre Schmitz 
www.and-design.com 
 
BIS 
Bureau Internationale Samenwerking is sinds 2002 hèt platform in Nederland voor 
stichtingen die werkzaam zijn in het veld van kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. 
www.bureauinternationalesamenwerking.nl 
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5. Financieel jaaroverzicht 
Dit jaar is de Stichting Smarter Hospital wederom CBF gecertificeerd en ons financieel 
jaaroverzicht is nu opgesteld conform de CBF Richtlijn 650 Fondsenwervende 
organisaties.  (Bedragen zijn in euro’s) 
 

5.1 Financiële rapportage 
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5.2 Verklaring Boekhouder/Kascommissie 
 
Het financieel jaaroverzicht is gecontroleerd en goedgekeurd door  
Wim van Rijssel, De Administratiecoach te Wijk bij Duurstede. 
 
Verslag boekhouder/kascontrole 
 
Ondergetekende, W.D.J. van Rijssel, houder administratiekantoor WvR Administratie te 
Dronten, is door het bestuur van Stichting Smarter Hospital verzocht om de financiële 
administratie van de stichting te controleren. 
Het betreft de periode van 01-01-2019 t/m 31-12-2019. 
Op basis van de aan mij verstrekte informatie, heb ik vastgesteld dat de Winst- en 
Verliesrekening en de Balans op de juiste wijze zijn samengesteld. Derhalve adviseer ik 
de vergadering om het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid 
over 2019. 
 
Aldus ondertekend te Almere 10 maart 2020 
 
Naam 

 
 
W.D.J. van Rijssel 
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Redactie – Vormgeving - Fotografie    Stichting Smarter Hospital 
   
 
Stichting Smarter Hospital 
p/a Frontinus 26, 3962 MB  
Wijk bij Duurstede  
Netherlands 
+31(0)6 83595519 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 


