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Vrienden van Chilonga

Verslag van het bestuur

Goederen voor dr. Pauline 

VVF-promotiemateriaal 

Opslag in Hengelo 

Vullen container 

Op weg naar Rotterdam 

Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur bestaat (statutair) uit drie bestuursleden en wordt geadviseerd door 
de in Zambia werkzame Nederlandse tropenarts Pauline Borsboom. 
 

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
De stichting voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI status: 

 Het bestuur voert het beleid vanuit de statutaire doelstelling. Leidend beginsel 
is: de unieke behoefte van de hulpvragende instantie,  ofwel het zgn. 
vraaggestuurde model. 

 Aan de administratieve verplichtingen wordt voldaan. 

 De stichting publiceert op www.vriendenvanchilonga.nl.   
 

Our Lady’s Hospital te Chilonga, Zambia 
Het bestuur heeft met Pauline, tijdens haar verlof in Nederland, de ontwik-
kelingen in Chilonga besproken. Als belangrijkste zijn te noemen: 

 De bekostiging door de Zambiaanse overheid van Our Lady’s Hospital  
(OLH)  voor haar primaire taak is (nog) toereikend. 

 Dr. Kalengayi (directeur OLH) staat nu achter de wens van een VVF-ward, 
maar er bestaat nog onduidelijkheid of die er komt (financiering!). 

 Bisschop Justin Mulenga wil van OLH het best functionerende katholieke 
ziekenhuis maken. Er zijn nu 4 artsen en een goede staf; meer verpleeg-
kundigen, vroedvrouwen, 3 fysiotherapeuten, 3 radiologen en een nutrionist. 

 De accommodatie voor Midwifery School Chilonga is klaar  

 Er is behoefte  aan extra operatietafels, -lampen en –schoudersteunen etc.. 

 Ondersteuning door en samenwerking met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), 
Brücke der Freundschaft, Poor People Fund en VvC verloopt goed. 

 De Fistel-problematiek, en daaraan gekoppeld de waardigheid van de vrouw 
spreekt het bestuur erg aan. Focus richten op langdurige steun aan het VVF-
project niet per se alleen in OLH.  

o Fistula Foundation geeft voorlichting via radio, voetbalwedstrijden, chiefs, 

kerken etc.. 

o Fistula Foundation wil een team opbouwen van fistula-chirurgen. 

o Bwalya Magawa Chomba (Programa Manager 

vanuit het Ministry of Community Development 

Mother and Child Health) organiseert de zgn. 

VVF-camps in Zambia. Pauline heeft goede 

contacten met haar en wordt regelmatig 

uitgenodigd om haar kennis en kunde, v.w.b. 

VVF-hersteloperaties, over te dragen aan 

Zambiaanse artsen tijdens VVF-camps in 

andere ziekenhuizen. 

 Het bestuur gaat, afhankelijk van de ontwikkelingen, de geoormerkte post 

VVF aanvullen met een ontvangen legaat, gedeelten van positieve jaarsaldi 

en eventuele acties tot een bedrag van € 10.000. 
 

Stichting Werkgroep Zambia 
De Werkgroep Zambia (www.platformzambia.nl) organiseerde een informatieve 
en leerzame Zambiadag 2018, met als thema “Verhoudingen tussen de 
Nederlandse  Stichting en de Zambiaanse counterpart”. De voorzitter heeft deze 
dag bijgewoond. 
 

Slot 

 Alle lopende verplichtingen zijn nagekomen. 

 De focus blijft gericht op de aanpak VVF-problematiek in bredere zin.  
 

Veenendaal, april 2019 
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Vrienden van Chilonga

Balans per 31 december 2018

2017 2018

(in EUR)

Vlottende middelen

Te ontvangen bedragen (debiteuren) 0 0

Geldmiddelen 10.719 12.723

10.719 12.723

Vlottende schulden

Kortlopende schulden (crediteuren) 0 0

10.719 12.723

10.719 12.723

Vermogen van de Stichting 10.719 12.723

Naar Dar es Salam, 
        Tanzania  

Diocese Mpika 
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de in Zambia werkzame Nederlandse tropenarts Pauline Borsboom. 
 

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
De stichting voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI status: 

 Het bestuur voert het beleid vanuit de statutaire doelstelling. Leidend beginsel 
is: de unieke behoefte van de hulpvragende instantie,  ofwel het zgn. 
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Vrienden van Chilonga

Staat van baten en lasten over 2018

2017 2018
(in EUR)

Baten

Donaties, giften en schenkingen 15.735 6.024

Rentebaten 20 14

15.755 6.038

Lasten

Uitgaven voor Our Lady´s Hospital

Chilonga 16.399 3.672

Kosten bestuur 25 191

Bankkosten 117 121

Overige kosten 324 51

16.865 4.035

Voordelig / Nadelig saldo -1.110 2.004
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Vrienden van Chilonga

Toelichting 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd op nominale 

waarde.

Met inachtneming van het vorenstaande wordt het voor- of nadelig saldo bepaald als  

verschil van in het boekjaar ontvangen en toegzegde donaties en schenkingen en de aan  

het boekjaar toe te rekenen kosten en andere lasten, bepaald op basis van historische

kosten.
Bijdragen aan projecten worden als lasten toegerekend aan het boekjaar waarin een 
toezegging door het bestuur is gedaan.

Balans per 31 december 2018

Te ontvangen bedragen

Als volgt samengesteld:

31 december

2017 2018
(in EUR)

Te ontvangen rente 20 14

Geldmiddelen

De geldmiddelen staan ter vrije beschikking van de Stichting

Kortlopende schulden

Als volgt samengesteld:

31 december

2017 2018
( in EUR)

Te betalen vergaderkosten e.d. 25 191

Overige kortlopende schulden 0 0

25 191
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Vrienden van Chilonga

Vermogen van de Stichting

Het verloop van het vermogen in 2018 is:

2017 2018
(in EUR)

Stand per 1 januari 11.829 10.719

Voor- resp. nadelig saldo -1.110 2.004

Stand per 31 december 10.719 12.723

Het eigen vermogen van de stichting is vooralsnog bestemd voor de

volgende hulpvragen:

VVF-project 3.798 10.000

Verstrekken medicijnen P.M. 0 0

Overige hulpvragen en kosten 6.921 2.723

Totaal 10.719 12.723
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Vrienden van Chilonga

Staat van baten en lasten

Donaties, giften en schenkingen

Als volgt samengesteld:

2017 2018

(in EUR)

Ontvangen terzake VVF-project 0 2.424

Ontvangen terzake Generator-project (omgezet naar solarisation) 12.000 0

Overige ontvangen donaties en giften 3.735 3.600

15.735 6.024

Uitgaven voor Our Lady´s Hospital Chilonga

Als volgt samengesteld:

2017 2018

(in EUR)

Medicijnen 0 0

Bijdrage inzake VVF-project 877 0

Bijdrage transport en solarisatie OLH. 12.000 0

Kosten uitzending arts 3.522 3.672

16.399 3.672

Leiden, april 2019

Het bestuur:

w.g.

B.C.M. Borsboom, voorzitter/penningmeester

w.g.

E.M. Oliwkiewicz-Borsboom, secretaris

w.g.

J. Wilking - Uitenbroek, lid
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