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De missie van ReachAnother Foundation Nederland
ReachAnother Foundation Nederland (RAF NL) is een non-profitorganisatie met een ANBI status die
zich inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg, onderwijs en welbevinden van de arme
bevolking van Ethiopië. RAF NL richt zich specifiek op de behandeling van kinderen met aangeboren
afwijkingen van het zenuwstelsel (de neurale buis), met name Hydrocephalus (waterhoofdje) en Spina
Bifida (open ruggetje). Daarnaast richt de organisatie zich op het ontwikkelen en versterken van
onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme. Het opleiden van
de lokale bevolking voornamelijk neurochirurgen en onderwijzers, het geven van voorlichting en het
uitwisselen van deskundigheid door middel van het uitzenden van vrijwilligers rekent de organisatie
tot een van de kerntaken.
ReachAnother Foundation Nederland werkt nauw samen met ReachAnother Foundation USA.
In 2016 is door beide organisaties een ‘Memorandum of Understanding’ (MOU) vastgesteld en
ondertekend. Kern van dit document is het jaarlijks afstemmen van doelen en te bereiken resultaten.
De doelstellingen van de ReachAnother Foundation:
- Financieren van operaties voor kinderen met Hydrocephalus (waterhoofdje) en of Spina Bifida
(open ruggetje) en de daarvoor benodigde middelen. Ondersteunen van voorlichting, preventie en
nazorg.
- Bijdragen aan de opleiding van neurochirurgen, kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering.
- Ondersteunen van scholen bij het ontwikkelen van onderwijs aan kinderen met autisme
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Activiteiten Hydrocephalus en Spina Bifida in 2017
In 2016 werden de gestelde doelen ruimschoots gehaald. Er werden meer chirurgen opgeleid
waardoor de doelstelling van het aantal operaties kon worden verhoogd. In 2017 werden er 527
kinderen geopereerd waarmee er in totaal vanaf de start van de ReachAnother Foundations (NL en
USA) 3.000 kinderen zijn geholpen. Een ander belangrijk resultaat is dat er inmiddels 30
neurochirurgen zijn opgeleid in Ethiopië waarmee de capaciteit om kinderen te kunnen helpen
aanzienlijk is uitgebreid. De doelstellingen van de Hydrocephalus-campagne, 5000 kinderen opereren
en nog 25 neurochirurgen helpen opleiden voor 2020, komen binnen bereik.

Uit folder ReachAnother Foundation International

Onderzoek prevalentie
In 2017 werd een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt dat het aantal kinderen dat in Ethiopië
wordt geboren met Hydrocephalus en/of Spina Bifida aanzienlijk hoger is dan eerder werd
aangenomen. Uit het onderzoek blijkt dat er jaarlijks minimaal 30.000 kinderen geboren worden met
deze handicap, mogelijk is zelfs het aantal gevallen nog veel groter en betreft het ca 200.000 kinderen.
Deze belangrijke informatie is voor de besturen van de ReachAnother Foundation de aanzet geweest
om de doelstellingen nadrukkelijk tegen het licht te houden.

Centers of Excellence
Op basis van de succesvolle samenwerking met de ziekenhuizen in Addis en Hawassa is in nauwe
afstemming met de ziekenhuizen een visie ontwikkeld om in deze ziekenhuizen kinderneurochirurgische afdelingen in te richten die zich met ondersteuning van de ReachAnother
Foundation kunnen ontwikkelen tot Centers of Excellence. Het ziekenhuis in Bahir Dar heeft de
intentie uitgesproken om eveneens te komen tot Center of Excellence. Tijdens ons bezoek in april 2018
aan Ethiopië wordt met de directie van het St. Peter Hospital in Addis de eerste overeenkomst
getekend waarin deze doelstelling is vastgelegd. De ReachAnother Foundation stelt zich ten doel om
de komende jaren in minstens vijf regio’s in Ethiopië een Center of Excellence te helpen ontwikkelen.
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Samen met de reeds opgeleide neurochirurgen en de ziekenhuisdirectie wil de ReachAnother
Foundation in deze centra een model ontwikkelen dat overdraagbaar is naar andere regio’s en dat
naast mogelijkheden voor diagnose en behandeling ook mogelijkheden voor opleiding, onderzoek en
kennisoverdracht biedt.
De ReachAnother Foundation stelt zich ten doel om de ziekenhuizen op al deze terreinen te
ondersteunen. Naast het optimaliseren van de behandelmogelijkheden door het toerusten van de
ziekenhuizen met die middelen die noodzakelijk zijn om diagnose en behandeling effectief en
zorgvuldig te kunnen uitvoeren conform de erkende standaarden, is het essentieel om kennis en
ervaring te blijven overdragen. Wij zijn dan ook trots om hier aan te kunnen geven dat we in 2017 de
basis hebben gelegd voor samenwerking op deze terreinen met het Kinder-Neurochirurgisch Netwerk
Nederland (KNNN), een samenwerking die veel kan betekenen voor de betrokken ziekenhuizen in
Ethiopië.

Onderwijs, preventie en awareness
De ReachAnother Foundation is voortdurend op zoek naar partners die actief en deskundig zijn op die
terreinen en die in samenwerking een meerwaarde zien. We zijn zeer ingenomen met de
samenwerking met Dr. Anneloes Overvelde, kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij IQ Healthcare
van het Radboud universitair medisch centrum Nijmegen. Sinds 2012 is zij tevens lecturer aan de
Universiteit van Gondar (UoG) aan de master opleiding fysiotherapie. Samen met het
fysiotherapeutenteam van de UoG heeft zij een trainingsmodule Pediatric Rehabilitation ontwikkeld.

Overleg over de invulling van het
trainingsprogramma voor kinderen
met Spina Bifida en Hydrocephalus.
Dr. Anneloes Overvelde (rechts) en
Linda Johnson R.N., M.H.A.,
bestuurslid ReachAnother
Foundation USA en Director
Prevention Programs.

Er wordt gewerkt volgens het train-de-trainer model: fysiotherapeuten worden geschoold op het
gebied van kinderen met ontwikkelingsproblemen. Met deze nieuw verworven kennis en
vaardigheden trainen deze fysiotherapeuten de lokale gezondheidswerkers en veldwerkers. Anneloes
Overvelde is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de training, zij stuurt het team van de UoG aan
en is supervisor van de trainingen ter plekke.
Doel van de training is dat veldwerkers kinderen met handicaps leren identificeren en hen
doorverwijzen voor onderzoek en medische behandeling. Revalidatie behandeling van deze kinderen
wordt aan huis gegeven door de lokale veldwerkers, dit op geleide van de behandelend arts en
fysiotherapeut.
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De train-de-trainer methode bestaat uit de volgende onderdelen:
Fase I:
- 5 daagse training van 10-12 regionale fysiotherapeuten door 3-4 MSc fysiotherapeuten van de
UoG;
- aansluitend een 5 daagse training van 80-100 veldwerkers door de nieuw getrainde regionale
fysiotherapeuten onder supervisie van de MSc fysiotherapeuten van de UoG;
- onder aanwezigheid en supervisie van Anneloes Overvelde en/of een Nederlandse collega
kinderfysiotherapeut.
Fase II:
- 3 daagse refresher training van de 80-100 getrainde veldwerkers door de regionale
fysiotherapeuten onder supervisie van de MSc fysiotherapeuten van de UoG;
- een nieuwe 5 daagse training van 80-100 veldwerkers door de regionale fysiotherapeuten onder
supervisie van de MSc fysiotherapeuten UoG;
- onder supervisie van Anneloes Overvelde
De ReachAnother Foundation zet zich in om fysiotherapie verder te ontwikkelen in relatie met de
centra waar neurochirurgen werkzaam zijn. Daar bevindt zich onze doelgroep met name als het om
nazorg gaat. De verwachting is dat de vraag naar nazorg snel zal toenemen.
Na de start van de samenwerking met de ReachAnother Foundation is de bestaande trainingsmodule
uitgebreid met deskundigheidsbevordering kinderen met Spina Bifida en Hydrocephalus. In Fase I en in
Fase II wordt één volledige dag besteed aan kinderen met Spina Bifida en Hydrocephalus (= 20% van
de tijdsbesteding). De ReachAnother Foundation heeft deze deskundigheidsbevordering vanaf 2017 in
haar doelstellingen opgenomen. Inmiddels zijn fysiotherapeuten en veldwerkers opgeleid in Gondar,
Hawassa en Bahir Dar. In juli 2018 is een nieuwe training in Gondar gepland.

Hydrocephalus Preventie Campagne
Preventie was vanaf de start van de ReachAnother Foundation een belangrijk aandachtspunt. De
ReachAnother Foundation heeft daartoe samen met Rotary International na een zorgvuldige
voorbereiding, de eerste Hydrocephalus Preventie Campagne georganiseerd. Deze campagne, die
samen met de Ethiopische Overheid is opgezet en uitgevoerd, is een groot succes. Het heeft geleid tot
een doorbraak in het denken over Spina Bifida en Hydrocephalus in Ethiopië. Inmiddels zijn er vele
duizenden mensen in Ethiopië bereikt. Linda Johnson, director Prevention van de ReachAnother
Foundation en lid van de Rotary Bend (USA) heeft een prachtig resultaat bereikt in samenwerking met
de partners. Samen met de Child-Help Foundation werd in St Peter Hospital ook de eerste
incontinentietraining voor kinderen met Spina Bifida gegeven. Deze trainingen zorgen dat ouders en
later de kinderen zelf, hun blaas kunnen legen. Zo worden urineweginfecties en nierfunctieverlies
voorkomen. Doordat kinderen niet meer ruiken naar urineverlies kunnen ze sociaal integreren.
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Ouderbrochure
In 2017 is de ouderbrochure ‘Parentsbook’ die in 2016 voor het eerst werd gepresenteerd verder
uitgebreid. De reacties op deze brochure zijn heel positief. De brochure is een waardevolle handreiking
voor ouders en verzorgers. Het geeft inzicht in Hydrocephalus en Spina Bifida en geeft handreikingen
en tips aan ouders hoe om te gaan met hun kind en welke handelingen van belang zijn om verergering
van de problematiek te voorkomen. De brochure wordt nu tweetalig aangeboden (Engels en Amharic.
Ons streven is om naast een jaarlijkse update, de brochure te laten vertalen in andere belangrijke talen
in Ethiopië.

Het ‘Parentsbook’ dat door de ReachAnother Foundation in samenwerking met HOPSBH*1 en SENSP*2 is gemaakt, wordt
zeer gewaardeerd door ouders en verzorgers. Het Parentsbook is inmiddels in een grote aantallen uitgereikt. Het biedt
informatie voor ouders en hulpverleners en is zowel in Engels als in Amharic. Streven is om de info te laten vertalen in andere
veel gebruikte talen in Ethiopië.
*1 Humanitarian Organisation of Parents in Ethiopia for Spina Bifida and Hydrocephalus
*2 Society of Ethiopian Neurological Surgery Professionals
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Activiteiten Autisme 2017
In 2017 heeft het bestuur van de ReachAnother Foundation de doelstellingen en de resultaten uit het
Autismeplan in Ethiopië nadrukkelijk tegen het licht gehouden. Mede door het gegeven dat de werving
van fondsen voor de uitvoering van het beoogde programma autisme achterblijft, zijn we tot de
conclusie gekomen dat een bijstelling van ons plan noodzakelijk is. Macrodoelstelling was de
oprichting en toerusting van vijf scholen, waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat de scholen op
termijn self supporting zijn. Inmiddels zijn er drie scholen actief maar het proces naar self supporting
verloopt moeizaam. Na zorgvuldige afwegingen heeft het bestuur besloten dat onze energie en
beschikbare middelen nodig zijn om deze drie scholen de komende jaren succesvol door te
ontwikkelen. Waarbij ons uitgangspunt is dat zij binnen de regio een rol zullen vervullen om het
herkennen, erkennen en participeren van kinderen met autisme te verbeteren.
Kerntaken van deze scholen naast scholing en training:
- bron van ontwikkeling en verbreiding van kennis en ervaring over autisme
- netwerkfunctie in eigen werkgebied
- inzicht in vragen en dillema’s werkgebied
- betrekken van ouders, leerkrachten en hulpverleners
- samenwerking met o.a. universiteit en hogeschool
- mogelijkheden voor training en opleiding hulpverleners en leerkrachten
- bijdrage aan ontwikkeling en uitvoering programma’s voor ouders
Samen met de scholen willen we de komende jaren werken aan deze doelen waarbij de input van de
scholen en ouders essentieel is om aan te kunnen sluiten bij de verwachtingen en mogelijkheden.
Wij kiezen hierbij voor een pragmatische aanpak die met name gericht zal zijn op het toerusten van de
scholen met die middelen die wenselijk en/of noodzakelijk zijn om een waardevolle bijdrage te kunnen
leveren aan de ontwikkeling van onderwijs en zorg in die regio in Ethiopië.
Met behulp van sponsors zijn voor dit doel in 2017 een aantal iPads voor leerlingen en laptops voor
leerkrachten aangeschaft. In 2017 zijn drie videotrainingsmodules gemaakt die bij het eerstvolgende
werkbezoek (2018) aan de scholen worden aangeboden.
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Missie naar Addis, Hawassa en Gondar
Ook in april 2017 werd een delegatie afgevaardigd naar Ethiopië met de volgende doelen:
A. Evaluatie van de Hydrocephalus- Spina Bifida Campagne
B. Bezoek en afstemming met de scholen voor autisme
C. Afstemming met de netwerkpartners in Ethiopië.

A. Evaluatie Hydrocephalus en Spina Bifida campagne
1. Bezoek aan ziekenhuizen in Addis, Hawassa en Gondar 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 team van de ReachAnother Foundation geziene patiëntjes worden in een database
vastgelegd.
2. Dossieronderzoek en controle financieel beleid
Deze controle vond wederom plaats door financiële experts van de ReachAnother Foundation. De
uitgaven waren juist, er werden geen fouten vastgesteld.
3. Overdracht instrumenten om de operaties effectiever en meer kindvriendelijk te kunnen
uitvoeren.
4. Evaluatie van het gevoerde beleid en visieontwikkeling op de toekomst met de Centers of
Excellence (CoE) van de drie genoemde ziekenhuizen. Daarbij werd de basis gelegd voor de
ontwikkeling van CoE in de regio’s waar de ReachAnother Foundation tot op heden actief is.
Belangrijk was de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Universiteiten in de regio’s, zij zijn
waardevolle partners op weg naar de opzet van CoE voor kinderneurochirurgie.

B. Bezoek en afstemming met de scholen
1. Scholen bezocht in Hawassa, Adama en Bahir Dar. De staf van de scholen heeft inzicht gegeven in
de ontwikkeling van de school en de knelpunten die zij ervaren.
2. Het proces naar verzelfstandiging van de scholen is een moeizame en trage weg. Er zijn wel
aantoonbare verschillen in dit proces. Bijzonder is de intensieve betrokkenheid van de ouders en
de wijze waarop zij bijdragen aan de ontwikkeling.
3. De behoefte van de scholen is tweeledig, naast de behoefte aan financiële middelen om het
bestaansrecht te zekeren is er grote behoefte aan kennis en ervaring afgestemd op de
mogelijkheden en behoeften van de scholen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lesprogramma’s maar
ook aan een brochure die ouders meer inzicht en kennis geeft over de handicap van hun kind.
4. De inzichten uit de gesprekken zijn voor ReachAnother Foundation de basis voor de volgende fase
die we met de scholen ingaan. Die fase is gericht op het zekeren van het voortbestaan van de
scholen en het zodanig toerusten dat zijn een centrumfunctie voor autisme in hun werkgebied
kunnen vervullen.
5. Door leden van het team werden trainingen verzorgd voor de leerkrachten van de scholen.
6. Met de universiteiten in de regio’s zijn we in gesprek gegaan over de ontwikkeling
trainingsprogramma voor trainers en leerkrachten.
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C. Afstemming met netwerkpartners
1. Met vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid van Ethiopië is gesproken
over de inzet van het preventieprogramma dat gefinancierd wordt door de Rotary
International. Tevens gesproken over de ontwikkeling van Centers of Excellence voor KinderNeurochirurgie.
2. Bezoek aan de Nederlandse Ambassade en gesprek met Marco Gerritsen, attaché
gezondheidszorg over het werk van de ReachAnother Foundation en de mogelijkheden van
financiële ondersteuning van dit programma. Duidelijk werd dat er alleen aanvragen in
behandeling genomen worden van minimaal 6 miljoen euro.
3. Op uitnodiging s ’avonds de verjaardag van de koning meegevierd op de ambassade.
4. Constructieve discussies met de directeuren van de Regional Health Bureaus, dr. Abraham van
SNNPR* en dr. Abebaw van de Amhara regio. Dr. Abraham benadrukte de autonomie van de
regio’s en gaf aan dat het preventieprogramma van de ReachAnother Foundation opgenomen
dient te worden in de opleiding voor Health Extension Workers.
5. Actieve bijdrage geleverd vanuit de ReachAnother Foundation bij de eerste bijeenkomst van
The Society of Ethiopian Neurosurgical Professionals (SENSP). Een belangrijke ontwikkeling in
Ethiopië. Tijdens deze bijeenkomst zijn de data gepresenteerd waaruit blijkt dat het mogelijk
aantal kinderen dat wordt geboren met Spina Bifida en Hydrocephalus 5% bedraagt van het
aantal geboortes. Een schokkend cijfer dat nogmaals duidelijk maakt dat de aanpak van
Hydrocephalus en Spina Bifida de hoogste prioriteit verdient, zowel vanuit het oogpunt van
preventie als vanuit behandeling.
*) Southern Nations and Nationalities People’s Region in Ethiopia
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Uit verslag
Werkbezoek Ethiopië
april – mei 2017

“Bezoek aan het St Peter Hospital, dat op last van de minister vorig jaar begonnen is met een
nieuwe afdeling neurochirurgie om de wachtlijst voor kinderen met Hydrocephalus en Spina Bifida te
verkleinen. Er worden al een half jaar operaties gedaan. Het aantal kan oplopen tot 1000 per jaar. Toen we
aankwamen was het spreekuur al begonnen. Opvallend is dat de artsen hun patiëntjes die de eerste keer
komen wel onderzoeken, maar geen uitleg geven aan de ouders. Ze vullen een opnameformulier in en
sturen hen dan weg. Andere kinderen komen voor controle na een operatie. Wij kijken mee met een jonge
vrouwelijke arts assistent. Er komt een vrolijk meisje van drie jaar binnen; ze maakt een dansje. De arts
vraagt de moeder hoe ze heet. Ze heeft geen naam, zegt de moeder. Omdat de ouders bang zijn dat ze
sterven, licht de assistent toe. Ik ben geschokt. Bij navraag bevestigt de neurochirurg dat ze pas met de
ouders praten na de operatie. Omdat de helft van de kinderen overlijdt in de periode dat ze op de wachtlijst
staan. Geen wonder dat de ouders bang zijn.”

“Na een kennismakingsrondje gaan we vandaag naar de eerste vergadering van de Ethiopische Vereniging
voor Neurochirurgie. Ze zijn er allemaal, ook de jongsten. Fraaie voordrachten met mooie plannen voor
research van de vele dingen die (nog) niet bekend zijn. Alles over waterhoofdjes (Hydrocephalus) en open
ruggetjes (Spina Bifida). Met nadruk op begeleiding, overzicht voor de moeders, communicatie, denken in
kansen etc. Het mooie is dat we nu spreken over een paradigma shift: van vroeger een zekere dood naar nu
een kans op een volwaardig leven.”
“Mijn groep gaat vandaag naar Mercator, een bijzondere markt die een grote woonwijk beslaat. Een
georganiseerde ongeorganiseerde bende waar niemand de baas is. Mannen dragen enorme stapels kratten op
hoofd en nek, vrouwen zitten op en onder tafels op de grond gefermenteerde bananen te snijden. Even
verderop wordt een autoradiator gesloopt, terwijl een halve meter ervandaan eten wordt bereid. Specerijen,
timmergereedschap, kunstbloemen, groente, noten, banden of auto-onderdelen: alles is te koop. Een muis
zit vanonder een zak specerijen naar me te kijken. Geweldige plek! In het ziekenhuis bezoeken we de
Hydrocephalus Campagne. Vandaag komen hier 15 kinderen direct voorafgaande aan de operatie.
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De mensen zijn blij met onze informatie folder en de bijbehorende uitleg. De moeders krijgen een tas met
een knuffel, een mutsje en een dekentje (van de Nederlandse Breibrigade!). Ze reageren opgetogen en blij
ondanks de angstige onzekerheid over wat gaat komen. Vanuit het hele ziekenhuis komen ouders
aangelopen als ze horen dat er tassen worden uitgedeeld. We bezoeken ook de operatiekamer, de
uitslaapkamer en de zaal waar de kinderen na de operatie liggen. Een bijzondere belevenis voor ons
allemaal.”
“We gaan langs vijf huisadressen en zien een kindje van twee jaar en acht maanden met een verlamd,
paretisch been, maar verder doet ze het goed. Dat komt vaker voor bij een Spina Bifida. Er is ook een
meisje van dertien dat op zesjarige leeftijd is geopereerd aan een misvormde wervel van een Spina Bifida. Ze
is klein, heeft een forse Kyphoskoliosis, maar is op school het meest populair; ze loopt normaal en maakt
op verzoek een pirouette. Ze is wel incontinent voor urine; er is al een nier beschadigd. We geven haar
gegevens door aan Child Help die ons helpt met de nazorg van deze kinderen.”

“In de ochtend naar Mother Theresaa, een weeshuis, waar nu geen aidskinderen meer komen. Daarom is er
plaats voor de hulp aan kinderen met Spina Bifida. Pierre Mertens en Carla Verpoorten van Child Help zijn
al met de incontinentietraining bezig. Leerzaam voor ons en heel effectief voor de kinderen. De ouders
leren bij hun kinderen de blaas te katheteriseren. Het voorkomt urineweginfecties en schade aan de nieren.
Sommige kinderen katheteriseren zichzelf al op zesjarige leeftijd. De ouders zijn helemaal blij. Incontinentie
ruikt en is sociaal onaanvaardbaar. Nu zijn de kinderen droog, kunnen ze mee spelen en naar school.”
“Vanmiddag naar de Onderminister van Volksgezondheid geweest. Ons verhaal werd goed ontvangen; er
wordt op allerlei vlakken hulp toegezegd. Nieuw onderzoek door het ministerie laat zien dat er veel meer
kinderen met neurale buis defecten in Ethiopië zijn dan aanvankelijk geschat werd. Nu worden er al
aantallen van 200.000 per jaar genoemd.
“We hebben aangekaart dat in St Peter Hospital een kinderneurochirurg en case managers moeten worden
aangesteld. Ook moeten er best-practice protocollen worden uitgewerkt en een ethische commissie die
regels voor therapie en operaties kan opstellen. Operaties zijn duur en schaars. Het heeft geen zin zeer grote
hoofden met nauwelijks nog functionerend hersenweefsel te opereren Na een open rug operatie dient een
shuntoperatie direct zes weken later te worden ingepland zodat de hersenfunctie van de kinderen zo goed
mogelijk wordt behouden. Niet op de wachtlijst laten verslechteren is het advies!”
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“We doen de gebruikelijke vooronderzoeken. De anesthesist komt een prematuur kindje van drie dagen
halen met een Spina Bifida. Het gewicht staat nergens genoteerd. Het kindje weegt nauwelijks meer dan een
kilo. Op de operatiekamer is er een probleem met de intubatie en de ademhaling, waardoor het kindje
overlijdt. Een groot drama. Het is voor iedereen een heel emotionele gebeurtenis, de meesten kunnen hun
tranen niet bedwingen. We leggen uit dat het kindje in feite goed behandelbaar was. Het lijkt griezelig, maar
het is een kleine ingreep. Ze had normaal op kunnen groeien. Dit is Afrika; niets is wat het lijkt.”
“We dineren vanavond met dr. Binyam, de 21ste neurochirurg van Ethiopië, die nu in Bahir Dar werkt.
Voor zijn werk in het Bahir Dar ziekenhuis geven we hem een set chirurgische instrumenten, zodat hij kan
beginnen met de operaties. We praten over de opleiding door deelname aan de Hydrocephalus campagne
die hij met 200 operaties heeft afgesloten.”
“Mas is een Oromo, de grootste etnische groep in Ethiopië, hij is de tweede in het gezin. Het eerste kind
was een meisje dat bij de geboorte is gestorven. Mas heet voluit Mastriche, ‘om te vergeten’. Kind 3 heet
Cassich, ‘om te vervangen’. Kind 4 heet Segenjow ‘om opnieuw van te houden’. Nummer 5 is Ebathel ‘om
compleet te zijn’. Hoezo geen verdriet als je kind sterft?”
“We gaan vandaag vier huisbezoeken doen. Het vinden van een adres is een avontuur op zich. Alleen de
grote wegen hebben namen. De vader staat met een jongetje van vier jaar aan zijn hand. Na zijn geboorte
heeft het jongetje een Spina Bifida operatie gehad en hij funtioneert nu vrijwel normaal. We bespreken
samen met de tolk de infomatie uit onze folder. Na drie kwartier rijden en zoeken bereiken we het volgende
adres. De weg is een steile trap waarlangs een open riool loopt, maar de huizen achter de golfplaten zien er
redelijk schoon uit. We ontmoeten een 17 jarige moeder, de vader is vertrokken. De baby heeft een shunt
gekregen en doet het redelijk goed. De baby wordt onderzocht en we vertellen over het voorkomen van een
een waterhoofdje. De oma luistert aandachtig. Na het laatste huisbezoek gaan we naar het hotel voor een
interview met de Ethiopische televisie. De omvang van het probeem met Spina Bifida en Hydrocephalus en
het belang van foliumzuur in het dieet van vrouwen komt uitvoerig aan de orde. Het interview wordt
morgen uitgezonden op EBC, de nationale zender. Het programma duurt 20 minuten en wordt de komende
vijf dagen elke dag vijf keer herhaald, zodat we veel mensen kunnen bereiken.”

Verslag Jan Koning
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Communicatie en PR
Eind 2017 heeft het bestuur van de ReachAnother Foundation Nederland voor een aantal uren per
week een secretaresse aangesteld om meer aandacht te kunnen geven aan communicatie en PR.
In 2018 wil het bestuur een nieuwsbrief uitgeven waarin we systematisch onze sponsors en partners
informeren over de voortgang en ontwikkeling van ons werk in Ethiopië.

Publicaties in 2017
In december 2017 verscheen een interview met Jan en Dick Koning in de Telegraaf.

Films
Lea Llewellyn, fotograaf en documentairemaker maakte in 2017 opnieuw een indrukwekkende korte
film met de titel ‘What's in a Name?

https://www.youtube.com/watch?v=WKglOxuVSHA
Op ons Vimeokanaal https://vimeo.com/search?q=reachanother+foundation en het YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCzGxZGiqvYBPprrc7gia30A staan meer korte films die een indruk
geven van ons werk in Ethiopië.
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Fondsenwerving en Samenwerking
Fondsenwerving
De fondsenwervingscampagnes 2015-2020 voor Hydrocephalus, Spina Bifida en Autisme leverden tot
nu het totaalbedrag van € 102.622 op. De onderverdeling is als volgt: Algemeen: € 10.907; Autisme
€ 16.090; Hydrocephalus en Spina Bifida € 75.625.

Samenwerkingspartners in Nederland
Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland KNNN) is partner van
de ReachAnother Foundation. ReachAnother Foundation was in
2017 aanwezig tijdens het eerste congres van
Kinderneurochirurgisch Netwerk Nederland waar de ins en outs
van operaties van de nog ongeboren kinderen met waterhoofdje
of een open rug werden besproken.

AFAS FOUNDATION ondersteunt projecten die werken aan
duurzame oplossingen. In 2016 was de ReachAnother Foundation
een van de winnaars van AFAS Foundation Challenge. Een
delegatie van de AFAS FOUNDATION bracht daarna een
werkbezoek aan Ethiopië. In 2017 werd de ReachAnother
Foundation genomineerd voor de Goedste Doelen Award van de
AFAS FOUNDATION.
Link naar het AFAS promotiefilmpje
https://www.youtube.com/watch?v=0lv_fjzEGdI

Samen met Child-Help werd in St Peter Hospital de eerste
incontinentietraining voor kinderen met Spina Bifida gegeven.
Deze trainingen zorgen dat ouders, en later de kinderen zelf, hun
blaas kunnen legen. Zo kan urineweginfectie en nierfunctieverlies
worden voorkomen en kunnen kinderen beter integreren in de
samenleving.

Dr. Anneloes Overvelde, kinderfysiotherapeut en wetenschapper
is initiator van de training Vaardigheidstraining in
Kinderrevalidatie in Ethiopië. Deze training ontwikkelde zij in
samenwerking met De Vereniging van Fysiotherapeuten in
Ethiopië en de Gondar University, afdeling Gezondheidswetenschappen, de ReachAnother Foundation en Light for the
World.

Light for the World, Anneloes Overvelde en de ReachAnother
Foundation zetten zich gezamenlijk in voor kinderen in Ethiopië op
het gebied van revalidatieprogramma’s, versterken van kennis en
vaardigheden, vroeg herkenning en doorverwijzing
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Bellier Communications ondersteunt en adviseert de ReachAnother
Foundation op het gebied van PR & Communicatie.

Holland van Gijzen (Jan Andringa), adviseerde de ReachAnother Foundation
kosteloos met betrekking tot juridische aspecten rond de vorming van de
international board.

Arrange Group Hilversum biedt de ReachAnother Foundation om niet een
vergaderlocatie inclusief maaltijden voor de maandelijkse
bestuursvergaderingen.

Internationaal
BrandAdvocate, Ken Windsor en Rick Hood advisering over de herijking van de visie, missie en
branding international

Samenwerkingspartners in Ethiopië
-

Universiteit Addis
Zewditu Ziekenhuis
St Peter Hospital
Cure Hydrocephalus Foundation
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

17

Samenstelling bestuur in 2017
- Egbert Reijnen, voorzitter
- Albert van den Berg, penningmeester
- Jan Koning, bestuurslid en medisch adviseur
- Hetty Joustra, bestuurslid en adviseur autisme
- Harro Messelink, aspirant bestuurslid
- Anneke Heijmen, secretariaat
Het bestuur heeft in 2017 elf maal vergaderd. Er werd tweemaal vergaderd met het bestuur van
ReachAnother Foundation USA.
Belangrijke vergaderpunten in 2017:
- Evaluatie ReachAnother Foundation
- Organisatieontwikkeling, voorbereiding inrichting International Board
- Ontwikkeling branding Strategie
- Bijstelling doelstelling programma Hydrocephalus en Spina Bifida en de ontwikkeling van
Centers of Excellence voor kinder- neurochirurgie in de ziekenhuizen waar we mee
samenwerken.
- Integratieproject Fysiotherapie van Anneloes Overvelde in het programma van de
ReachAnother Foundation
- Doorontwikkeling programma autisme met de scholen
- Fondsenwervingscampagnes
Een aantal bestuursleden heeft in 2017 een werkbezoek gebracht aan Ethiopië en heeft deelgenomen
aan werkconferenties met de partnerorganisaties in Ethiopië. Op basis van de uitkomsten is de basis
gelegd voor de doelstellingen voor de komende jaren.
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DE BREIBRIGADE
Ouders van de kinderen die geopereerd
worden, krijgen als ze in het ziekenhuis
komen een tas met daarin een informatiefolder, een mutsje en een knuffel.
Wat begonnen is met twee mensen is
inmiddels uitgegroeid tot de ‘breibrigade’
van ca. 30 mensen verspreid over Nederland
die in 2017 609 mutsen en 145 knuffels
maakten.
Een fantastisch initiatief en een geweldige
prestatie!
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Focus op 2018
De toekomst van de ReachAnother Foundation stond in 2017 centraal in veel discussies van het
bestuur in Nederland en in Amerika. In 2018 bestaat de ReachAnother Foundation 10 jaar. In de
aanloop naar dit jubileum hebben we ons werk van de afgelopen jaren geëvalueerd. Met steun van
velen hebben we daarna gewerkt aan de uitwerking van onze visie en doelstellingen voor de nabije
toekomst. Zoals we in het jaarverslag van 2016 aangaven, is de basis is gelegd, maar het is duidelijk dat
er nog veel te doen is om kinderen in Ethiopië die kans te geven die zij verdienen. Feitelijk is ons werk
pas begonnen!

ONZE PLANNEN VOOR 2018
1. De ReachAnother Foundation is een vrijwilligersorganisatie waarin de founding fathers
Dick en Jan Koning de basis vormen. Om het belangrijke werk van Dick en Jan en het
fundament van de organisatie te borgen is verdere professionalisering noodzakelijk,
inclusief herijking en verankering van de visie, missie en strategie.
2. Deze nieuwe fase vraagt om de oprichting van ReachAnother Foundation International
(USA en NL) om verbinding, doorgroei en verdere professionalisering van de organisatie,
naast de uitbreiding van partnerships, mogelijk te maken.
3. De focus van ReachAnother Foundation International richt zich nog krachtiger op
Hydrocephalus en Spina Bifida, twee levensbedreigende handicaps.
4. In Ethiopië is de basis gelegd voor structurele aanpak van Hydrocephalus en Spina Bifida,
het opzetten en toerusten van Centers of Excellence is de volgende belangrijke stap. De
Centers of Excellence hebben een regionale netwerkfunctie met als speerpunten: diagnose,
behandeling, preventie en nazorg, opleiding, onderzoek en kennisoverdracht.
ReachAnother Foundation International ondersteunt de toerusting van middelen voor een
effectieve diagnose en behandeling.
5. Ondersteunen verzelfstandiging van de drie scholen voor kinderen met autisme door het
ontwikkelen en verstrekken van leermiddelen en een awareness/voorlichtingscampagne.

DE BASIS IS GELEGD
Alleen met uw hulp en steun kunnen wij
vanuit die basis de komende jaren de
hulpverlening aan deze kinderen
verder versterken en integreren in de
samenleving in Ethiopië.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
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Balans per 31 december 2017 (na resultaatverdeling)
ACTIVA

31-12-2017
€

Liquide middelen

€

31-12-2016
€

€

1

Bank, rekeningcourant

156.573

118.754

156.573

118.754

31-12-2017

31-12-2016

PASSIVA

€

€

€

€

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves

43.630

43.630

Bestemmingsfondsen*

107.443

71.153

Totaal reserves en fondsen

151.073

114.783

Kortlopende schulden
Te betalen fondswerving

5.500
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3.971
5.500

3.971

156.573

118.754

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017
€

€

2016
€

€

BATEN

Baten uit eigenfondsenwerving
Giften Autisme

16.090

20.615

Giften HC/SB

75.625

21.775

Giften algemeen

10.907

36.150

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

102.622

78.540

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
HC/SB projecten

28.624

20.036

Autismeprojecten

8.330

15.357

Overige

8.002

7.632
44.956

43.025

Wervingskosten
Kosten eigen fondsenwerving
Communicatiekosten**

10.647

11.812

5.676

16.323

11.812

Beheer en administratie
Bestuurskosten***
Bankkosten

4.082

1.221

971

167

Kosten administratie

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
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5.053

1.388

36.290

22.315

Overschot toegevoegd/onttrokken aan

Bestemmingsfondsen

36.290

6.996

Bestemmingsreserves

-

15.319

36.290

22.315

* Bestemmingsfondsen betreffen zowel HC/SB als Autisme
** Communicatie betreft kosten voor website, drukwerk etc.
*** Bestuurskosten betreffen algemene bestuurskosten en secretariële ondersteuning

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 (HC/SB) 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.
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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.

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 2017

71.153

43.630

114.783

Verdeling saldo van baten en lasten

36.290

-

-

107.443

43.630

151.073

Stand per 31 december 2017

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.

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.
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ReachAnother Foundation Nederland
www.reachanother.nl
info@reachanother.nl

‘Wij zorgen dat ook kansarme kinderen in Ethiopië
toegang krijgen tot zorg en onderwijs’
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