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Gegevens van de stichting 

 

Ons bestuur Drs. Christian van Rij: Voorzitter, voorheen tropenarts Wasso 
Hospital, Tanzania, nu huisarts 

Drs. Cees Rustenhoven: Penningmeester, voorheen financieel 
directeur Haydom Hospital, Tanzania, nu sr. finance manager 

Drs. Lara Gerbrandy-Schreuders: Secretaris, uroloog 

Drs. Marian Zuure: voorheen tropenarts Tanzania, nu medisch 
specialist ouderengeneeskunde 

Raad van advies: Dr. Clara Houben - van Karnebeek 

Drs. Roderick Houben 

Mevr. Pauline Beelaerts van Blokland 

Mr. Cees van Lede 

Dr. David Overbosch 

Drs. Serge Kremer 

 
Postadres Stichting Tweega Medica 

Sarphatistraat 534 

1018 AV Amsterdam 

 

Bank Stichting Tweega Medica 

Van Lanschot Bankiers, Amsterdam 

63.26.20.625  

IBAN: NL 65FVLB 0632620625) 

(BIC: FVLB NL 22) 

 

Kamer van Koophandel Nummer 34208763 
 

Nieuwsbrief Inschrijving via de website (verschijnt 3x/jr) 
 

Website www.tweegamedica.com 
 

Email info@tweegamedica.com 
 

Twitter twitter.com/TweegaMedica 
 

Facebook www.facebook.com/TweegaMedica 
  
 

http://www.tweegamedica.com/
mailto:info@tweegamedica.com
http://twitter.com/TweegaMedica
http://www.facebook.com/TweegaMedica


 

 

Bestuursverslag 

Amsterdam, 29 April 2013 

Geachte vrienden en geinteresseerden van Tweega Medica, 

Dankzij de steun van een kleine groep toegewijde donoren heeft Stichting Tweega Medica ook 

in 2012 weer een groot verschil kunnen maken. In Ndala heeft dokter Rob samen met zijn 

vrouw Danielle veel medisch werk verricht in de patientenzorg alsook groots bijgedragen aan 

de continuiteit van het ziekenhuismanagement toen tijdelijk het bestuur wegviel. In Haydom 

heeft dokter Theresa vol energie en enthousiasme de enorme kinderafdeling geleid met voor 

veel kinderen een goede uitkomst. Zij creeerde ook een structurele verbetering in medisch 

beleid door een intensief behandelprogramma op te zetten voor kinderen met neurologische 

problemen. Door hiervoor lokale mensen op te leiden is het ook mogelijk geworden dit voort te 

zetten na het einde van haar missie.  

Voor het bestuur stond het jaar vooral in het teken van het aantreden van een deels gewijzigd 

bestuur en het intensiveren van activiteiten die op lange termijn het voortbestaan van de 

stichting moeten garanderen. Zo zijn we een duurzame relatie aangegaan met Shirati KMT 

Hospital, een ruraal districtsziekenhuis in de regio Mara, vlakbij het Victoriameer. Daarnaast 

hebben we een begin gemaakt met het verbeteren van de communicatie met onze donoren. 

De nieuwe internetpagina is daar een goed voorbeeld van, evenals de nieuwe format van het 

jaarverslag.  

In dit jaarverslag noemen we ook de uitdagingen van 2013. Hieronder vallen onder andere 

twee nieuwe uitzendingen.  

Als u na aanleiding van dit jaarverslag suggesties of vragen heeft  aan ons, moedigen wij u aan 

ons te schrijven op onderstaand emailadres. Wij vinden het prettig om hier verder met u van 

gedachten over te wisselen.  

Met genoegen bieden wij daarom dit jaarverslag aan.  

Wij wensen u veel leesplezier, 

Het Bestuur 

bestuur@tweegamedica.com 

 



 

 

Achtergrond 
Toen Clara Houben-van Karnebeek als jonge arts enige tijd in Endulen Hospital verbleef, wist ze 

bij haar vertrek één ding zeker: deze mensen kon en wilde ze niet in de steek laten! Door de 

afwezigheid van simpele, basale zorg in dit kleine en zeer afgelegen ziekenhuis vlakbij de 

Ngorongoro Krater, een bekende toeristische trekpleister in Tanzania, vond ze dat ze, eenmaal 

thuisgekomen, niet in gebreke kon blijven. Zo richtte zij met een klein groepje vrienden in 2004 

een eigen stichting op: Tweega Medica, vernoemd naar het kiswahili woord voor giraffe: 

Tweega.  

Sindsdien zijn vele tropenartsen, en ook een enkele kinderarts, uitgezonden naar rurale 

ziekenhuizen in het noordoosten van Tanzania. Zij verblijven daar in principe steeds voor een 

periode van minstens 2 jaar. Op deze manier kunnen zij een consistente en duurzame bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van gezondheidszorg in hun ziekenhuis. Ook onderwijs aan de 

medische en verpleegkundige staf is een belangrijk deel van het takenpakket. 

Visie, Missie en Doelstellingen Stichting 

Visie 
Goede gezondheidszorg geeft meer bestaanszekerheid en ontplooingsmogelijkheden voor de 

allerarmsten.  

Missie 
Op gewaardeerde wijze de gezondheidzorg voor de allerarmsten verbeteren door de uitzending 

van tropenartsen naar ziekenhuizen waar chronisch te weinig zorgcapaciteit is in Oost Afrika. 

Doelstellingen 
Wij stellen ons ten doel om goede zorg voor de allerarmsten toegankelijker te maken. Wij 

willen direct en indirect mensenlevens redden en ondersteunen door het concreet uitdragen 

en toepassen van kennis en vaardigheden. Hulp verlenen én kennisoverdragen staan dus 

centraal voor onze tropenartsen. Wij kiezen ervoor om onze artsen voor minimaal twee jaar uit 

te zenden naar een ziekenhuis waarmee de Stichting een relatie is aangegaan. Hierdoor is de 

stichting een betrouwbare partner die ook structurele verbeteringen kan creeëren. 

Specifieke Doelstellingen voor 2012 

- Versterken van onze PR en de relatie met onze donoren. 
- Het continueren van de uitzending van Rob en Danielle naar Ndala (tot aan de 

overdracht aan de lokaal opgeleide arts). 
- Het continueren van de uitzending van Theresa naar Haydom (tot oktober 2013). 
- Een samenwerking aan te gaan met een nieuw ziekenhuis waar behoefte is aan 

personele ondersteuning volgens onze visie en missie. Voor dit ziekenhuis zullen we 
een nieuwe missie initieren.  

Juridische Structuur 
Tweega Medica is een stichting die haar statutaire zetel heeft in Amsterdam en daar staat 

ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder het nummer 34208763. 



 

 

Donaties en Fondsenwerving 
Om haar doelstellingen te realiseren, is Tweega Medica afhankelijk van donaties. Een groot 

deel van deze donaties is afkomstig van de zogenoemde BOMA-leden. Dat zijn betrokken 

particulieren en/of instanties die de stichting financieel ondersteunen.  

Een Boma is een kraal voor Maasai families. In een omheinde kring ontstaat een veilige plek 

voor de mensen en hun vee. In de woeste natuurpracht van de Serengeti vormt deze boma de 

bescherming tegen aanvallen van gevaarlijke dieren als leeuwen en luipaarden.  

 

Om de continuïteit van het werk van onze uitgezonden artsen te garanderen, kan Tweega 

Medica ook niet zonder een dergelijke kring. Daarom hebben we in 2012 met het bestuur een 

begin gemaakt om onze communicatie met de BOMA-leden en andere sponors en donoren te 

verbeteren. Zo is er een nieuwe website geintroduceerd, versturen we periodiek onze (on-line) 

nieuwsbrief en hebben we – op het moment van schrijven - een nieuwe brochure ontwikkeld 

en een geheel vernieuwd jaarrapport. 

Actuele Ontwikkelingen 
Het bestuur van Tweega Medica wil graag in 2013 haar werkzaamheden intensiveren en 

nieuwe uitzendingen initieren. Om de uitzending van een extra artsenkoppel mogelijk te maken 

zullen we moeten werken aan een solide financiele basis. Dit willen we doen door een grotere 

diversiteit aan inkomsten aan te boren. Het bestuur is blij dat oud-Tweega-arts Lennard 

Hiltermann ben hen aanschuift om hier samen verder aan te werken.  

Vooruitblik 2013 
In 2013 willen we onze communicatie met bestaande sponsors en donoren verder uitbreiden. 

Een nieuwe brochure en dit jaarrapport zijn daar goede voorbeelden van. Het bestuur wil ook 

zijn banden aan gaan halen met artsen en koppels die in het verleden door Tweega Medica zijn 

uitgezonden. In juli 2013 zal een reunie plaatsvinden waarbij alle (oud) Tweega-artsen en -

bestuursleden in Afrikaanse sfeer bijeen zullen komen.  

In september 2013 is het de planning dat Theresa Harbauer haar missie afrond. We kunnen nu 

al zeggen dat dit een zeer succesvolle uitzending is geweest en we zullen onze uiterste best 

moeten doen om een nieuwe vergelijkbare uitzending naar Haydom mogelijk te maken. De 

voorbereidingen hiervan zijn inmiddels gestart.  



 

 

Financiële Verantwoording 
Het jaar 2012 werd financieel gekenmerkt door het op orde brengen van de administratie en 

jaarcijfers van 2011 en door een nieuwe opzet van de financiële administratie voor 2012 en 

opvolgende jaren. Met de introductie van een nieuw boekhoudpakket is Tweega Medica beter 

voorbereid op de toekomst en kunnen de jaarcijfers op een meer transparante wijze worden 

opgemaakt. 

De opbrengsten uit donaties en fondsenwerving was in het afgelopen jaar EUR 41.757. Daar 

stonden EUR 47.004 aan kosten tegenover wat een negatief resultaat van EUR 5.247 tot gevolg 

heeft. De belangrijkste oorzaak voor dit negatieve resultaat is een eenmalige kostenpost voor 

Haydom Lutheran Hospital waarvan de opbrengsten al in voorgaande jaren waren 

verantwoord. Deze kosten zijn in het financiële overzicht terug te vinden onder de noemer 

‘kosten voor speciale projecten’. 

 

Een aantal jaren geleden werd er door een Tweega-arts en partner 
geld ingezameld voor de opzet van een weeshuis in Haydom onder the 
naam Child Care Unit (CCU). De fondsenwerving en uitgaven voor dit 
project verliepen via Tweega Medica.  Nu stond er n a de realisatie van 
het weeshuis nog een bedrag open van circa EUR 6.000.  Dit bedrag is 
het afgelopen jaar overgemaakt aan het ziekenhuis en in de kosten 
terecht gekomen.  

 

Om de uitzending van artsen de aankomende jaren mogelijk te maken, wil Tweega Medica de 

fondsenwerving meer prioriteit geven, zodat er niet verder op het eigen vermogen wordt 

ingeteerd. We zullen een nieuwe uitzending dan ook alleen faciliteren wanneer voldoende 

financiële middelen daar voor gevonden zijn. 

  



 

 

 

  

“Soms zie je in de ogen van de moeder dat ze ten einde raad is 

en zelf vraag je je dan ook wel eens af of je er nog op tijd bij 

bent...  Maar als je na een aantal dagen het kind weer 

glunderend ziet eten, weet je weer wat voor verschil je hier 

kunt maken” 



 

 

Financieel verslag 

Grondslagen van de Jaarrekening 

 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

 
Vorderingen: 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 

Liquide middelen: 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 

Kortlopende schulden: 

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarden. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

Opbrengsten: 

Hieronder wordt verantwoord de op het boekjaar ontvangen donaties. 

Kosten: 

De verantwoorde kosten zijn berekend op basis van historische kostprijs. 

Financiële baten en lasten: 

Dit betreft de op het boekjaar betrekking hebbende rente-opbrengsten en bankkosten. 

  



 

 

Balans per 31-12-2012 
 

ACTIVA               

                

Vlottende activa             

      31-12-2012  31-12-2011 

      EUR  EUR 

  Liquide middelen           

  F. van Lanschot Bankiers, deposito                     14   

  F. van Lanschot Bankiers, online sparen               67.794     66.633   

  F. van Lanschot Bankiers, rekening-courant 26.220     32.614   

        94.015    99.262 

                

        94.015     99.262 

                

PASSIVA               

                

Eigen vermogen             

                

  Eigen vermogen 99.262     103.530   

  Resultaat boekjaar -5.247     -4.268   

        94.015    99.262 

Kortlopende schulden           

  Crediteuren           

  Overige             

                

                

        94.015    99.262 

                

 

  



 

 

Staat van Baten en Lasten 2012 
 

    2012  2011 

    EUR  EUR 

Opbrengsten           

Opbrengsten donaties (zakelijk) 17.000         

Opbrengsten donaties (particulier) 21.370         

Overige opbrengsten 2.240         

    40.610    65.360   

              

Totaal Opbrengsten   40.610     65.360 

              

Directe kosten           

Uitzendingskosten 14.901         

Verzekeringskosten 22.733         

Kosten speciale projecten 8.180         

    45.814     69.713   

              

Indirecte kosten           

Notariskosten 98         

Telefoonkosten, Internet en communicatie 55         

Administratiekosten 129         

Overige kosten 554         

    836     27   

              

Totaal kosten   46.650     69.739 

              

Bedrijfsresultaat   -6.040     -4.379 

              

Financiele baten en lasten           

Ontvangen rente 1.147         

Betaalde rente -en kosten 354         

    793     112   

              

Resultaat    -5.247     -4.268 

              

 

 

  



 

 

 


