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Verslag van het Bestuur.
Het project is ook in 2015 op alle vlakken zeer succesvol verlopen. Alle drie de artsen die
in september 2012 begonnen zijn aan de opleiding tot KNO-arts hebben in 2015 al hun
examens gehaald. Het grootste deel van hun opleiding is verzorgd door Westerse KNOartsen die gedurende kortere of langere periode vrijwillig werkzaam zijn geweest in het
KCMC. Tijdens de kortere periodes dat er geen Westerse supervisie was hebben de
specialisten in opleiding op andere ziekenhuisafdelingen gewerkt vanwege hun
verplichte external rotations of hebben zij het Muhimbili ziekenhuis in Dar es Salaam
bezocht. Op 14 november 2015 zijn zij alledrie officieel beëdigd tot KNO-arts. Met het
oog op de continuïteit zullen zij in dienst blijven van het KCMC. Wel is het zaak dat
Stichting AfriKNO de afdeling KNO van het KCMC blijft bezoeken om met name te zorgen
voor scholing op het gebied van meer complexe pathologie. De behandeling van meer
complexe patiënten beheersen de drie opgeleide KNO-artsen nog niet in alle gevallen
zelfstandig. Een vierde basisarts die reeds op de KNO-afdeling werkzaam was, heeft
aangegeven in 2016 alsnog de opleiding te zullen doen. Twee jonge net afgestudeerde
basisartsen hebben eveneens aangegeven graag de opleiding tot KNO-arts in het KCMC
te volgen.
Dankzij de vele donaties is inmiddels het temporal bone lab ingericht en in gebruik
genomen. In dit temporal bone lab konden de KNO-artsen in opleiding specifieke
ooroperaties leren en oefenen. Ook na het beëindigen van hun opleiding kunnen zij zich
daar verder bekwamen in de meer complexe oorchirurgie. De in 2014 volledig ingericht
tweede operatiekamer is in 2015 volop gebruikt. Daarmee is de operatiecapaciteit van
de KNO-afdeling bijna verdubbeld. Iets wat hard nodig was vanwege de immer
aanhoudende patiëntenstroom. Regelmatig wordt nu op twee operatiekamers tegelijk
gewerkt. Doordat deze twee kamers naast elkaar liggen, slechts van elkaar gescheiden
door de wasruimte, kan het anesthesiepersoneel efficiënt ingezet worden en zijn niet
altijd twee volledige anesthesieteams nodig. Stichting AfriKNO heeft ook de polikliniek
van de KNO-in 2015 verder aanzienlijk verbeterd. Alle onderzoeksunits beschikken nu
over een goede lichtbron met hoofdlamp, de poliklinische microscopen zijn gereviseerd
en het aantal flexibele scopen is iets uitgebreid. Gelukkig heeft ook het ziekenhuis zelf
niet stil gezeten. Inmiddels is er weer een functionerende CT-scan in het KCMC en de
mogelijkheid om weefsel te laten onderzoeken is weer voor alle afdelingen beschikbaar.
Beide verbeteringen zijn belangrijk voor de KNO-afdeling, omdat bij veel patiënten een
beroep gedaan moet worden op een van deze aanvullende onderzoekstechnieken.
Dankzij al deze verbeteringen krijgen steeds meer Tanzanianen de KNO-zorg die zij zo
hard nodig hebben. Voor Stichting AfriKNO is er nog veel werk te verzetten om al deze
verbeteringen te consolideren en om ook in andere delen van Tanzania en Afrika te
zorgen voor goede en voor iedereen bereikbare KNO-zorg, maar het huidige project mag
met recht geslaagd genoemd worden.
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Voorgeschiedenis en (algemene) doelstellingen Stichting AfriKNO:
Stichting AfriKNO is ontstaan in 2010 uit de voorliefde van de leden van AfriKNO voor
het Afrikaanse continent en de wens om een beheersbare, overzichtelijke en vooral
langdurige bijdrage te leveren aan de levensstandaard van de Afrikanen. Het
uitgangspunt van stichting AfriKNO heeft enkel en alleen een humanitaire grondslag.
Het doel van stichting AfriKNO: Het structureel en voor langere termijn stimuleren,
ondersteunen, onderwijzen en zodanig verbeteren van de Keel-, Neus- en Oorheelkunde
op het Afrikaanse continent dat uiteindelijk de Keel-, Neus- en Oorheelkunde een niveau
bereikt gelijk aan het niveau in Westerse landen.

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts
door:
a. Het focussen op één of enkele specifieke en bereidwillige KNO afdelingen op het
Afrikaanse continent om op beheersbare manier haar doel te bereiken.
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b. Het frequent bezoeken van de KNO-artsen van de onder a. genoemde KNO afdelingen
om samen patiënten te zien en behandelen.
c. Het uitrusten van de onder a. genoemde KNO afdelingen met ontbrekende middelen,
apparatuur, instrumentarium, e.d. evenals het onderhoud hiervan.
d. Het ondersteunen en opleiden van lokale KNO-artsen in opleiding door het creëren
en/of verschaffen van de benodigde middelen, omstandigheden en/of kennis.
e. Het binden van de mede door Stichting AfriKNO opgeleide KNO-specialisten aan het
doelgebied om de continuïteit van zorg en onderwijs ook voor de toekomst te
waarborgen.
f. Het ondersteunen en gezamenlijk doen van lokaal wetenschappelijk onderzoek door
het creëren en/of verschaffen van de benodigde middelen, omstandigheden en/of
kennis.
g. Het laten committeren van de lokale zorginstellingen aan het doel door
samenwerking en het verschaffen van beschikbare middelen.
h. Het doel te laten aansluiten op een relevante en daardoor een haalbaar/betaalbaar
niveau van lokale zorg, opleiding en onderzoek.
i. Het verkrijgen van vermogen om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.
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Huidige Project: “Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC),
Moshi, Tanzania”
Ondanks dat Afrika een grillig continent is waar gemaakte afspraken niet altijd nageleefd
worden is ook in 2015 gebleken dat het project KCMC een juiste keus was en er goede
vorderingen gemaakt werden.
Achtergrond:
De stichting AfriKNO vestigt haar aandacht op de KNO-afdeling van het KCMC in Moshi
Tanzania. Hoewel het KCMC van oorsprong een kerkelijke achtergrond heeft en er
verschillende godsdienstige groepen verbonden zijn aan het ziekenhuis bestaat er geen
enkele (godsdienstige) relatie hierbij met AfriKNO. Zoals eerder aangegeven is het een
puur humanitaire relatie.
Het KCMC is gekozen omdat:
1. zij heeft aangetoond ook een structurele en positieve bijdrage te willen en
kunnen leveren;
2. er een echte urgente noodzaak bestaat om hier hulp te bieden (zie verder
toelichting hieronder);
3. het effect van de hulp die AfriKNO hier kan geven, grote (positieve) gevolgen
heeft voor (veel) Tanzanianen;
4. de infrastructuur van zowel het ziekenhuis als de omgeving aan alle
voorwaarden voldoet om op efficiënte wijze hulp te kunnen bieden.
Het KCMC is een groot verwijzings- en opleidingsziekenhuis gelegen iets buiten de stad
Moshi aan de voet van de Kilimanjaro. Het KCMC is veruit het grootste
opleidingsziekenhuis van Noord Tanzania en heeft een verzorgingsgebied van meer dan
11 miljoen Tanzanianen en beschikt over 450 bedden. Vrijwel alle medisch specialismen
zijn vertegenwoordigd in het KCMC, maar de bezetting is niet op alle afdelingen even
goed.
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Doelstellingen en resultaten 2015
AfriKNO had zich de volgende doelstellingen opgelegd voor 2015:








Voltooien opleiding drie AIOS KNO.
Starten van opleiding volgende lichting AIOS (minstens één).
Opzetten wetenschappelijk onderzoek in het KCMC (iets wat onmisbaar is om de
lokale KNO verder te ontwikkelen).
Verder uitbreiden van de middelen op de polikliniek en operatiekamers van de
KNO-afdeling.
Aanvragen subsidies specifiek voor wetenschappelijk onderzoek.
Wederom zo volledig mogelijk vullen van het schema met Westerse
supervisoren.
Verder uitbreiden en consolideren van materiële en financiële donaties.

Behaalde resultaten 2015:







De drie AIOS KNO hebben hun opleiding met succes afgerond in november 2015.
Ze zijn alledrie nog werkzaam in het KCMC.
Twee nieuwe AIOS zijn begonnen aan de opleiding tot KNO-arts, een derde volgt
mogelijk nog.
Dr. Chussi is bezig met onderzoek naar de incidentie van kanker in het hoofd- en
halsgebied. Een studente geneeskunde van de Radboud Universiteit is eind
december begonnen met haar wetenschappelijke stage naar de verschillende
technieken om keelamandelen te verwijderen in de Tanzaniaans setting.
Er is in totaal (materieel en financieel) meer dan 50.000 euro aan donaties
verkregen van onder andere Wilde Ganzen en Dos Medical.
Ook in 2015 hebben twee AIOS KNO van het RadboudUMC het KCMC bezocht en
bijgedragen aan het opleiden en uitwisselen van ervaringen met de
Tanzaniaanse AIOS.
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Conclusie: De doelstellingen van het project Huidige Project: “Kilimanjaro Christian
Medical Centre (KCMC), Moshi, Tanzania” zijn behaald. De KNO-afdeling van het KCMC
heeft eindelijk weer volwaardige KNO-artsen. Deze KNO-artsen zijn in staat om
zelfstandig goede lokale, consistente KNO-zorg te leveren. Hierdoor wordt per direct
deze zorg veel toegankelijker en zullen patiënten makkelijker deze zorg zoeken.
Stichting AfriKNO zal zich nu samen met deze KNO-artsen richten op het opleiden van
nog meer KNO-artsen, zodat ook de andere ziekenhuizen in Tanzania op termijn de
beschikking krijgen over een volwaardige KNO-arts en –afdeling. Daarnaast zal de
samenwerking zich richten op het behandelen van de meer complexe
patiënten/aandoeningen, omdat de specifieke kennis en ervaring die daarvoor
noodzakelijk is nog niet beheerst wordt door de jonge KNO-artsen.
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Doelstellingen 2016







Samen met de nieuwe KNO-artsen bouwen aan de lokale opleiding tot KNO-arts,
zodat zij deze uiteindelijk helemaal zelfstandig kunnen verzorgen.
Verder opzetten wetenschappelijk onderzoek in het KCMC (iets wat onmisbaar is
om de lokale KNO verder te ontwikkelen).
Verder uitbreiden van de middelen op de polikliniek en operatiekamers van de
KNO-afdeling.
Aanvragen subsidies specifiek voor wetenschappelijk onderzoek.
Sturen van teams van Westerse supervisoren om met name complexe patiënten
samen te opereren.
Verder uitbreiden en consolideren van materiële en financiële donaties.
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Jaarrekening 2015
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Algemene gegevens
Statutaire naam:

Stichting AfriKNO

Adres:

Groesbeekseweg 214, 6523 PE, Nijmegen, Nederland

Email:

info@afrikno.nl

Website:

www.afrikno.nl

Rechtsvorm:

Stichting

Datum oprichting:

27 oktober 2010

Doelstelling:

Het structureel en voor langere termijn stimuleren,
ondersteunen, onderwijzen en zodanig verbeteren van de
Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het Afrikaanse continent
dat uiteindelijk de Keel-, Neus- en Oorheelkunde een
niveau bereikt gelijk aan het niveau in Westerse landen.

Bestuur:




Dr. N. van Heerbeek
Dhr. J-S.P. van Linder
Dr. R.J.E. Pennings

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Fiscale status stichting:

Met ingang van 27 oktober 2010 voldoet de stichting aan
de bepalingen voor een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). De beschikking hiervoor is op 2 maart 2011 onder
nummer 77 620 afgegeven.

Fiscaal nummer:

8231.45.207

Beloningsbeleid:

In principe bestaat er geen beloningsbeleid anders dan
eventuele vergoedingen voor gemaakte (on)kosten die
direct of indirect met de (algemene) AfriKNO
doelstellingen te maken hebben.

Rekeningnummer:

Triodos bank NL53 TRIO 0 198.3951.24
(SWIFT/BIC: TRIONL2U)
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Balans per 31 december 2015
(bedragen in Euro’s)

Activa

2015

2014

47.766

76.637

1.250
91.375

0
58.693

140.391

135.330

140.366

135.330

25

0

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Kapitaal
Vlottende passiva
Overige kortlopende schulden

140.391
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Staat van Baten en Lasten over 2015
(bedragen in euro's)

Baten
Subsidie Achmea Foundation
Donaties
Donaties Medische apparatuur
Totaal Baten

Lasten
Middelen
Afschrijvingskosten
Hulpmiddelen

2015

2014

60.403
-

9.750
26.250
43.100
60.403

39.909
549

79.100

31.133
38
40.458

Activiteiten
Recidence fees
Reiskosten AIO's
Dissertation Expenses
Transport/Opslagkosten
apparatuur

5.000
145
407

31.171
2.105
700
2.250
1.368
-

5.552
Overhead (Nederland)
Reis en verblijfkosten KNO specialisten
Bank-en provisiekosten
Fondsenwerving

4.603
156
4.598

Totaal Lasten
Exploitatieresultaat (positief)
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9.357

3.973

55.367

41.567

5.036

37.533
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Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting afriKNO is feitelijk en statutair gevestigd op de Groesbeekseweg 214, 6523 PE
te Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 51195321.
Belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting afriKNO bestaan voornamelijk uit het structureel en voor
langere termijn stimuleren, ondersteunen, onderwijzen en zodanig verbeteren van de
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde op het Afrikaanse continent dat uiteindelijk de Keel-,
Neus- en Oorheelkunde een niveau bereikt gelijk aan het niveau in Westerse landen.

Grondslagen voor waardering Activa en Passiva
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde verslaggevingregels. De jaarrekening is opgesteld in Euro’s.
De Activa en Passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden minus afschrijving, tenzij
in de toelichting op de betreffende balanspost anders is vermeld.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten uit eigen fondsenwerving en overige baten
De verantwoording van baten uit eigen fondsenwerving en overige baten geschiedt op
basis van kasstelsel.
Lasten besteed aan de doelstellingen
De verantwoording van lasten verband houdend met de doelstelling van de stichting
geschiedt op basis van kasstelsel.
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa

2015

2014

13.451
56.886
43.880
114.217

13.451
56.886
0
70.337

Cumulatieve afschrijving

-37.581
76.637

-6.447
63.890

Apparatuur
Reserve onderdelen

11.038
0
11.038

43.100
780
43.880

2.690
28.443
8.776
39.909

2.690
28.443
0
31.133

1.623
0
35.104
11.038
47.766

4.314
28.443
43.880
0
76.637

Boekwaarde per 01-01
Aanschafwaarde
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014

Investeringen

Afschrijving lopend boekjaar
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014

Boekwaarde per 31-12
Aanschaf 2011
Aanschaf 2013
Aanschaf 2014
Aanschaf 2015

In 2015 is voor een bedrag van € 11.038 aan medische apparatuur aangeschaft voor het
gebruik in de twee KNO-operatiekamers in het KCMC.
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Vlottende activa
Triodos bank NL53 TRIO 0 198.3951.24 EURO 91.375
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking aan de Stichting.
Vlottende passiva
Overige kortlopende schulden betreft nog te betalen bankkosten over het 4 e kwartaal
2015.
Kapitaal
Voorstel resultaatbestemming
Met betrekking tot het positieve exploitatiesaldo over 2015 van € 5.036,= is het voorstel
aan het bestuur het bedrag toe te voegen aan het kapitaal.
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Toelichting op de Staat van Baten en Last
Baten en eigen fondsenwerving, donaties ontvangen van:
 St. Eureko Achmea Foundation
 Hr J. van Heerbeek
 DOS Medical b.v.
 UMC St Radboud (KNO)
 Dr. Thomas Robbins
 Stichting Liberty
 Anonieme donateur (Nederlandse Stichting)
 Modation bv
Totaal opbrengst 2015

€

60.403

Lasten:
Besteed aan doelstelling:
Middelen
Afschrijving: Er is voor 20% afgeschreven op de medische apparatuur 2011 en 50% op
apparatuur uit 2013 en 2014. Investeringen 2015 worden tegen 20% afgeschreven.p

Reserve onderdelen medische apparatuur: Verbruiksartikelen noodzakelijk bij gebruik
van het medische instrumentarium.
Activiteiten
 Residence Fee: een tegemoetkoming in de studiekosten van de drie AIOS.
 Reiskosten AIOS: voor bezoek seminar en cursus van de drie AIOS.
 Apparatuur: er is voor de twee KNO-operatiekamers nieuwe, nog ontbrekende,
apparatuur aangeschaft.
Overhead
 Reis en verblijfkosten KNO specialisten: er is al veel zelf geïnvesteerd door de
verschillende specialisten in vakantiedagen en eerdere reizen. Om specialisten
voor wat langere tijd bij KCMC gehouden is een tegemoetkoming volledig op zijn
plaats.
 Fondsenwerving: Voor fondsenwerving wordt er ook gebruikgemaakt van een
specialist (W&B Consultants) op dit gebied met duidelijke resultaten.
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Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent de resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen die voorschriften geeft omtrent de
bestemming van het resultaat.

Beoordelingsverklaring:
De beoordelingsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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