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‘OP WEG NAAR EEN SOLIDE BASIS’ 

Jaarverslag 2016 

Stichting ReachAnother Foundation Nederland 

 

Missie van de ReachAnother Foundation Nederland (RAF NL) 

ReachAnother Foundation Nederland is een non-profitorganisatie met een ANBI status die zich inzet 

voor de verbetering van de gezondheidszorg en het welbevinden van de arme bevolking van 

Ethiopië. ReachAnother Foundation Nederland richt zich specifiek op de behandeling van kinderen 

met aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel (de neurale buis). Deze afwijkingen betreffen 

Hydrocephalus (waterhoofd) en Spina Bifida (open rug).  Daarnaast richt de organisatie zich op het 

ontwikkelen en versterken van onderwijs-voorzieningen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen 

zoals autisme. Het opleiden van de lokale bevolking met name neurochirurgen en onderwijzers, het 

geven van voorlichting en het uitwisselen van deskundigheid middels het uitzenden van vrijwilligers 

rekent de organisatie tot een van de kerntaken. 

 

ReachAnother Foundation Nederland werkt nauw samen met ReachAnother Foundation USA die 

werd opgericht in 2008. In 2016 is er door beide organisaties een ‘Memorandum of Understanding’ 

vastgesteld en ondertekend tijdens de Internationale Boardmeeting. Kern van dit document is het 

jaarlijks afstemmen van doelstellingen en te bereiken resultaten. 

Die doelstellingen betreffen: 

- het financieren van operaties voor kinderen met Hydrocephalus (waterhoofd) en of Spina Bifida 

(open rug); 

- het bijdragen aan de opleiding van neurochirurgen; 

- het jaarlijks openen van een school voor kinderen met autisme al of niet gekoppeld aan 

bestaande onderwijsvoorziening. 

 

Samenstelling bestuur 

- Egbert  Reijnen, voorzitter 

- Albert Riem van den Berg, penningmeester 

- Jan Koning, bestuurslid en medisch adviseur 

- Hetty Joustra, bestuurslid en adviseur autisme 

Het bestuur heeft in 2016 elf maal vergaderd. Daarnaast werd er tweemaal vergaderd met 

ReachAnother Foundation USA. Belangrijke vergaderpunten in 2016: 

- Opzet school Hawassa 

- Project inzet Fysiotherapie bij Hydrocephalus/Spina bifida 

- Fondsenwerving 

- Nieuwe website 

- Ontwikkeling leermiddelen scholen autisme  

- Doelstelling RAF NL voor periode 2017/2020 

- Versterking bestuur en inrichten werkgroepen 

- Evaluatie en bijstelling projectaanpak opzet scholen. 
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Activiteiten Hydrocephalus en Spina Bifida in 2016  

 

 

 

 

In 2016 werden de gestelde doelen ruimschoots gehaald. Er werden meer chirurgen opgeleid 

waardoor de doelstelling van het aantal operaties kon worden verhoogd. In 2016 werden er 600 

kinderen geopereerd waarmee er in totaal vanaf de start van de ReachAnother Foundations (NL en 

USA) 1600 kinderen zijn geholpen. Een ander belangrijk resultaat is dat er 20 neurochirurgen zijn 

opgeleid  in Ethiopië waarmee de mogelijkheden om kinderen te kunnen helpen aanzienlijk zijn 

uitgebreid. De doelstellingen van de Hydrocephalus-campagne, 5000 kinderen opereren en 25 

neurochirurgen helpen opleiden voor 2020,  komen in zicht. 

 

Een essentiële  doorbraak en een erkenning voor het werk van  de ReachAnother Foundations NL en 

USA is de opening van een nieuwe kliniek in het St. Peter Hospital. Op last van de Minister van 

Volksgezondheid wordt hier een tweede Hydrocephaluscampagne opgezet om adequaat te kunnen 

reageren op de groeiende wachtlijst voor operaties. Gezamenlijk met een aantal neurochirurgen 

heeft ReachAnother het ziekenhuis bezocht om samen met de directie te sparren over de organisatie 

en uitvoering van de operaties. Een belangrijke ontwikkeling is dat door de succesvolle opleiding en 

de toename van het aantal neurochirurgen er inmiddels zich de eerste twee neurochirurgen hebben 

gevestigd  buiten Addis, en wel in Hawassa en Bahir Dar. ReachAnother heeft  beide bezocht en 

toegerust met sets chirurgische instrumenten om de operaties te kunnen uitvoeren. 
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De ervaring van de afgelopen jaren heeft duidelijk gemaakt dat extra aandacht en zorg nodig is voor 

de geopereerde patiëntjes. In samenwerking met de Cure Hydrocephalus Foundation zijn 

verpleegkundigen als casemanagers aangesteld. Zij onderhouden contact met ouders, volgen de 

kinderen en staan de ouders met raad en daad terzijde. Zo informeren zij de ouders over de diagnose 

en het te verwachten beloop rondom de operatie. Bij problemen die zich voordoen dragen zij zorg 

voor een snel contact met de betrokken neurochirurg. De ReachAnother Foundation heeft ter 

ondersteuning van dit werk een informatie-/ instructie-folder gemaakt voor de ouders die met hen 

wordt besproken. Na de operatie krijgen ouders voor hun kind een knuffel en een wollen muts, 

gemaakt door vrijwilligers uit Nederland.  

Tweede belangrijke ontwikkeling gericht op de nazorg is de opzet van een revalidatieteam. Dit team 

ontwikkelde een nazorgschema, zodat ouders weten wanneer en waar hulp te vragen. Het 

revalidatieteam bracht de mogelijkheden voor nazorg na de operatie en de mogelijkheden van de 

inzet van revalidatiehulpmiddelen zoals orthesen en rolstoelvoorzieningen in kaart.   

 

Activiteiten Autisme 2016 

In mei werd in Hawassa de derde door ReachAnother Foundation gesteunde school geopend voor 

kinderen met autisme. Om de samenwerking tussen ReachAnother Foundation en de school te 

formaliseren werd gewerkt aan de hand van een door ReachAnother Foundation opgesteld 

aanvraagprotocol met programma van eisen, waarin de afspraken en wederzijdse 

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Dit protocol leidde uiteindelijk tot een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen. De school startte bij de opening direct met 15 

leerlingen uit de regio van Hawassa. 

 

In 2016 is gestart met de voorbereiding van de opzet van de volgende school voor kinderen met 

autisme. Mogelijk wordt deze voorziening gekoppeld aan een bestaande school waardoor 

gebruikgemaakt kan worden van de mogelijkheden die al beschikbaar zijn. 
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Deskundigheidbevordering 

Om de leerkrachten en ouders effectief te kunnen ondersteunen ontwikkelt ReachAnother 

Foundation trainingsmodules. Inmiddels zijn er vier van dergelijke modules in ontwikkeling en is de 

eerste module beschikbaar. Aan de hand van deze trainingsmodule is er door de autisme-experts 

training gegeven aan leerkrachten en ouders om inzicht te geven in de basale principes in de omgang 

met autistische kinderen en jongeren. Van deze training zijn opnames gemaakt die ter beschikking 

komen van leerkrachten en ouders. 

Op dezelfde werkwijze worden de andere modules uitgewerkt waarmee de basis gelegd wordt voor 

de bevordering van inzicht in en kennis van autisme. Doel is om de leerkrachten die alle vier de 

modules hebben gevolgd en die deze praktijkopleiding met goed gevolg op basis van een examen 

hebben afgesloten, te certificeren met een officieel door de Universiteit erkend certificaat. 

 

In 2016 zijn plannen uitgedacht om in Ethiopië het netwerk rondom autisme verder te versterken 

door in Ethiopië een coördinatiefunctie in te richten. Deze functie, functionaris,  is de directe linking 

pin tussen de projecten en de toekomstige projecten in Ethiopië en de autisme-experts verbonden 

aan ReachAnother Foundation. Op deze wijze verwachten wij effectiever te kunnen werken en nog 

meer inzicht te krijgen in de vragen en behoeftes die prioriteit dienen te krijgen. Daarnaast kan via 

deze functionaris ontwikkelde kennis en ervaring worden overgedragen aan nieuwe projecten. In 

2017 worden dit plan geeffectueerd vanuit ReachAnother Foundation Nederland. 

 

In 2016 is gericht fondsenwerving uitgezet om de financiële basismiddelen te verwerven die nodig 

zijn om de autismeprojecten te realiseren. Met de verworven middelen kan weer een aantal 

ontwikkelingen worden gefinancierd. We zijn zeer verheugd met het resultaat van deze actie. Het 

blijft echter van groot belang om continu acties in te zetten om ons gestelde doel voor 2020, zeven 

scholen voor kinderen met autisme, te verwerkelijken. Waarbij essentieel is dat er bij deze scholen 

een stabiel fundament wordt gelegd voor de toekomst. 

 

Fondsenwerving 

In 2015 en 2016 is er vanuit ReachAnother Foundation Nederland hard gewerkt om de middelen te 

vergaren die nodig zijn voor ons werk. Met ondersteuning van een professionele fondsenwerver 

hebben we een succesvolle campagne kunnen voeren voor Hydrocephalus en een deels succesvolle 

campagne voor Autisme. Voor ons geldt dat wij voortdurend actief moeten zijn op dit terrein en dat 

wij zichtbaar willen maken waartoe de support die wij krijgen van diverse partijen leidt. De resultaten 

in 2016 maken zichtbaar dat wij met elkaar, en met name door de steun en support van u allen, in 

staat zijn een fundamentele bijdrage te leveren aan de gezondheid en het welzijn van kinderen en 

hun ouders in Ethiopië. Voor het Financieel Jaarverslag en inzicht in de inkomsten en uitgaven, 

verwijzen we u naar de laatste pagina’s van dit document.  
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Missie naar Addis en Hawassa 

In mei 2016 werd een delegatie afgevaardigd naar Ethiopië met de volgende doelen: 

Evaluatie van de Hydrocephaluscampagne 

1. Bezoek aan ziekenhuizen waar operaties worden uitgevoerd. Gesprekken met ouders voor en na 

de operatie, huisbezoeken bij patiëntjes. Overleg met de neurochirurgen over de ervaringen en 

belangrijke ontwikkelingen. De vergaarde gegevens van de door het ReachAnother 

Foundationteam geziene patiëntjes werden in een database vastgelegd. 

2. Dossieronderzoek en controle financieel beleid 

Deze controle vond plaats door financiële experts van ReachAnother Foundation. De uitgaven 

waren juist, er werden geen fouten vastgesteld. 

3. Afstemmingsoverleg met netwerk ter plaatse 

Met het Ministerie van Volksgezondheid van Ethiopië, de Nederlandse Ambassade, USAID. 

Lokale overheden en met bedrijven en medische organisaties die van belang zijn voor onze 

patiëntjes werd gesproken.  

4. Onderwijs 

Vrijwilligers en medisch specialisten die onderdeel waren van de delegatie gaven onderwijs 

onder andere op de medical school (Korea Hospital) en werkten mee in de verschillende 

chirurgische klinieken. 

 

Onderwijs, preventie en awareness 

Met het bestuur van de Ethiopian Midwiffery Association, de vereniging van vroedvrouwen in 

Ethiopie is een module ontwikkeld voor onderwijs aan vroedvrouwen.  Deze module is gericht op de 

vroege diagnose van aangeboren neurale buis defecten (NTD) Spina Bifida en Hydrocephalus. De 

cursus is aan het opleidingscurriculum toegevoegd en inmiddels hebben 50 vroedvrouwen deze 

cursus gevolgd. De cursus is ook gericht op preventie met name op het opheffen van het tekort aan 

foliumzuur. 

 

Met het St Peter Hospital zijn de voorbereidingen afgerond om samen met de Child Help Foundation 

continentie trainingen te geven aan de ouders van kinderen met Spina Bifida. De Child Help 

Foundation heeft daartoe trainers ter beschikking. De eerste trainingen starten in januari 2017. 

 

Met de Universiteit van Gondar en Anneloes Overvelde, medewerker van het kwaliteitsinstituut van 

de Universiteit Nijmegen, is binnen het kader van de mastersopleiding een onderwijsmodule 

gemaakt voor fysiotherapeuten. Deze aanvullende training voor fysiotherapeuten is mede gericht op 

aangeboren neurologische afwijkingen (Neural Tube Defects). Er wordt gewerkt volgens het train-de-

trainer model. ReachAnother Foundation draagt financieel bij aan dit project. Het project start in 

2017 en volgens plan worden er drie train-de-trainer trainingen gerealiseerd in 2017.  
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Communicatie en PR 

In 2016 is er door ReachAnother Foundation Nederland een nieuwe website gebouwd met hulp van 

Rogier Lankhorst. Deze website kan nu volledig in eigen beheer worden onderhouden waarmee een 

belangrijke wens van het bestuur in vervulling is gegaan. 

 

Er verschenen in 2016 twee publicatie gerelateerd aan ReachAnother Foundation: 

- The Lancet Neurology publiceerde een artikel over autisme in Ethiopië, 

(www.thelancet.com/neurology VOL 15 december 2016) waarin de activiteiten van 

ReachAnother worden benoemd. 

- In het Nederlandse tijdschrift  ZIN (nov.2016) verscheen het artikel tweelingbroers met een 

missie, waarin Jan en Marinus Koning, foundingfathers van ReachAnother NL en USA centraal 

staan 

 

In 2016 werden er 5 presentaties gegeven over het werk van ReachAnother Foundation en haar 

doelstellingen te weten aan, AFAS, Rotary Delft, Rotary Rijswijk, Cordaid en Fidos. 

 

Focus op 2017   
Dit jaarverslag van ReachAnother Foundation heeft als titel ‘Op weg naar een Solide Basis’. Met de 

inzet en support vanuit de ReachAnother Foundation uit Amerika en Nederland is in de afgelopen 

jaren veel bereikt. Er ontwikkelt zich in Ethiopië stap voor stap een netwerk rondom Hydrocephalus, 

Spina Bifida en Autisme. We zijn in een fase beland waarin herkennen en erkennen van de 

problemen die samenhangen met de genoemde handicaps  en het bieden van zorg en hulp een 

plaats krijgt in de samenleving.  Een voorbeeld van een mooie ontwikkeling is de toename van het 

aantal neurochirurgen in Ethiopië waardoor het eindelijk mogelijk wordt meer kinderen te helpen. 

Een ander voorbeeld is de start van  de derde school voor kinderen met autisme waardoor zij  

letterlijk uit hun isolement bevrijd worden. We zijn er nog lang niet maar de basis is gelegd. 

 

In de komende jaren willen wij stappen zetten om het voor- en nazorgtraject rond de operaties van 

kinderen te verbeteren waardoor het risico’s op overlijden van kinderen verder wordt 

teruggedrongen. We willen de komende jaren ook de toerusting van de neurochirurgen verbeteren 

waardoor bijvoorbeeld vroeg detectie haalbaar wordt. Rondom autisme willen we de regionale 

netwerken versterken door de inrichting van een coördinatiefunctie in Ethiopië. Een dergelijke 

functie kan de afstemming tussen de verschillende organisaties en scholen versterken en kan het 

inzicht in de noden en mogelijkheden binnen de onderwijsvoorzieningen vergroten. 

 

De basis is gelegd en met de uw hulp en steun kunnen wij vanuit die basis de komende jaren de 

hulpverlening aan deze kinderen verder versterken en integreren in de samenleving van Ethiopië.  

 

 
 
 

  

http://www.thelancet.com/neurology
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Samenwerkingspartners 
- Universiteit Addis  

- Zewditu Ziekenhuis 

- St Peter Hospital 

- Cure Hydrocephalus Foudation 

- Child Help Foundation 

- IF Global 

- Bethany Kids 

- Light for the World 

- University Hospital Hawassa 

- University Hospital Gondar 

- University Hospital Bahir Dar 

- Nehemia Autism Center Addis 

- Bethel Childrens Autism Center Adama 

- Bright Autism Center Hawassa 

 

 

 
 

 

Het Bestuur van ReachAnother Foundation Nederland dankt al degenen die bijdragen aan 

haar werk en het bereiken van de doelstellingen 

die wij beogen in Ethiopië. 

Bijzondere dank gaat uit naar de vrijwilligers en sponsoren 

die dit werk mogelijk maken. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 
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Balans per 31 december (na resultaatverdeling) 
 
 
ACTIVA 
 

    
31-12-

2016    
31-12-

2015 

  € €  € € 

       

       
Liquide middelen 1      
Bank, rekeningcourant    118.754   106.236 

       

       

       

         

   118.754   106.236 

 

 
 
PASSIVA 

    
31-12-

2016    31-12-2015 

  € €  € € 

Reserves en fondsen       
Bestemmingsreserves 2 43.630   28.311  

Bestemmingsfondsen   71.153    64.157  
Totaal reserves en fondsen   114.783   92.468 

       

       

       
Kortlopende schulden       
Te betalen fondswerving  3.971   13.768  

   3.971   13.768 

       

         

   118.754   106.236 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 
 
 

    2016    2015 

  € €  € € 

BATEN       

       
Baten uit eigenfondsenwerving       
Giften Autisme  20.615   -  

Giften Hydro  21.775   90.435  

Giften algemeen  36.150   4.379  
Totaal baten uit eigen 
fondsenwerving   78.540   94.814 

       
LASTEN       

       
Besteed aan doelstellingen       
Hydroprojecten  20.036   9.010  
Autismeprojecten  15.357   3.500  
Overige  7.632   837  
   43.025   13.347 

Werving baten       

Kosten eigenfondsenwering   11.812   16.064 

       

Beheer en administratie       

Bestuurskosten  1.221   1.140  
Bankkosten  167    195   

Kosten administratie   1.388   1.335 

       
SALDO VAN BATEN EN LASTEN  22.315   64.066 
 
 
       
Overschot/tekort  toegevoegd/onttrokken 
aan       
Bestemmingsfondsen   6.996   64.157 

Bestemmingsreserves   15.319   -91 

   22.315   64.066 
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN ESULTAATBEPALING  
 

Algemeen 
 
OPRICHTING 

ReachAnother Foundation Nederland is opgericht in juni 2014. 
 
VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN 

ReachAnother Foundation (RAF) is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de verbetering 
van de gezondheidszorg en het welbevinden van de arme bevolking van Ethiopië. Dat doen wij 
door het werven van fondsen, opleiden van de lokale bevolking zoals neurochirurgen en 
onderwijzers, geven van voorlichting, uitwisselen van deskundigheid en uitzenden van 
vrijwilligers. De ReachAnother Foundation richt zich op Hydrocephalus, Spina Bifida en Autisme. 
De organisatie beschikt over de ANBI-status..  
 
TOEGEPASTE STANDAARDEN 

Tenzij anders aangegeven zijn de activa en passiva in onze balans opgenomen tegen de nominale 
waarde. Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle 
bedragen zijn in euro’s. 
 

GEBRUIK VAN SCHATTINGEN 

Voor het opstellen van de jaarrekening is het nodig dat het bestuur oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen 
en de gerapporteerde waarde van activa ,passiva, baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 
kunnen van deze schattingen afwijken. Schattingen en de onderliggende veronderstellingen 
worden regelmatig beoordeeld. Als schattingen herzien worden, nemen we dit op in de periode 
waarin dat gebeurt en in toekomstige perioden waar voorde herziening gevolgen heeft. 
 

GRONDSLAGEN VOOR VALUTAOMREKENING 

Transacties in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers die geldt op de 
transactiedatum. Liquide middelen, vorderingen en schulden in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Verschillen die verband houden met 
wijzigingen van wisselkoersen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt en toegerekend 
aan de bestedingen waarop zij betrekking hebben. 
 

 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  

 
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa waarderen we tegen nominale waarde, indien nodig 
verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. 
 

RESERVES EN FONDSEN 

ReachAnother Foundation maakt onderscheid tussen bestemmingsfondsen en reserves 
Bij bestemmingsfondsen is de bestemming aangegeven door onze donoren. Eventuele 
overschotten worden toegevoegd aan de ‘overige reserves’. Het bestuur zorgt ervoor dat 
overige reserves binnen een redelijke termijn besteed worden aan de doelstelling. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

 
Alle opbrengsten nemen we voor het brutobedrag onder de baten op, tenzij anders vermeld. 
Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, staan in de ‘Staat van baten en lasten’ 
onder de lasten. 
 
BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 

Baten waarvoor een specifieke bestemming is aangewezen, worden apart in de toelichting op de 
‘Staat van baten en lasten’ vermeld. 
 

NALATENSCHAPPEN 

Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin we de omvang betrouwbaar kunnen 

vaststellen. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten verantwoorden we  

als ‘Baten uit nalatenschappen’ in het boekjaar waarin we ze ontvangen, voor zover deze niet al 
in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.. 
 

SPONSORGELDEN, DONATIES, GIFTEN EN SCHENKINGEN 

Sponsorgelden, donaties, giften en schenkingen verantwoorden we in het jaar waarin we ze 
Ontvangen. Gelden die in een volgend boekjaar ontvangen worden, maar door donoren specifiek 
bestemd zijn voor het verslagjaar, verantwoorden we als baten van het verslagjaar.. 
 

BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN 

Bijdragen die we van andere (fondsenwervende)instellingen ontvangen, worden als ‘Baten uit 
acties van derden’ verantwoord en verwerkt in het jaar waarin deze baten ontvangen dan wel 
toegezegd zijn.  
 

BESTEDINGEN AAN DOELSTELLINGEN 

Onder ‘Bestedingen aan doelstellingen’ verstaan we de in het verslagjaar toegekende bedragen 
voor de programma’s waarmee we aan onze doelstellingen werken en de aan hetzelfde jaar toe 
te rekenen uitvoeringskosten. Voor zover de toekenningen nog niet in het verslagjaar uitbetaald 
zijn, zijn deze op de balans als ‘Te betalen inzake programma’s’ opgenomen.. 
 

KOSTEN WERVING BATEN 

Alle kosten van activiteiten waarmee we mensen bewegen geld te geven voor een of meer van 
onze doelstellingen, worden aangemerkt als ‘Kosten werving baten’, waaronder ‘” fundraising’. 
Dit houdt in dat ook kosten voor publicatie en communicatie hieronder vallen.. 
 

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE 

‘Kosten beheer en administratie’ zijn kosten voor (interne) beheersing en administratievoering, 
die niet worden toegerekend aan een doelstelling of de werving van baten. 
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Toelichting op de balans 
 
 
Liquide middelen  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van ReachAnother Foundation. 
 
 
Reserves en fondsen 

 
  

Bestemmingsfonds 
 

Reserve 
 

Totaal 

Stand per 1 januari 2016 64.157 
 

28.311  
 

      92.468  

Verdeling saldo van baten en 
lasten 

                     6.996         15.319         22.315  

Stand per 31 december 2016 71.153  
 

43.630  
 

  114.783 

 
 
 
 
BESTEMMINGSFONDSEN 

De bestemmingsfondsen hebben betrekking op Autisme en Hydrocephalus en Spina Bifida. 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 

De kortlopende schulden worden naar verwachting binnen een jaar afgewikkeld. De schuld ‘Te 
betalen fondswering betreft aan een derde uitbestede fondswerving. 
 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 
 
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.  
 
 
 
 
 
 
 


