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Foto-index en de verhalen
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af van ons beleid en onze uitgaven. Vaak echter
vertelt een droge opsomming van de feiten niet het hele verhaal. Jaarverslagen worden notoir
weinig gelezen. We willen u daarom ook graag mee laten beleven wat we op werkbezoek in
maart 2017 ervoeren toen we twee weken mee gingen met onze partnerorganisaties langs de
mensen en projecten die we met uw geld ondersteunen. We hopen zo een indruk te geven van
de dingen die ons troffen en een beeld te geven van de mensen van de partnerorganisaties
waarmee PDS in Cambodja en Vietnam samenwerkt. Zij geven dagelijks met hart en ziel hun
landgenoten een beter vooruitzicht. En, het belangrijkst, de mensen in beeld te brengen, die we
met uw donaties konden helpen. Unieke mensen, met één gemeenschappelijke wens. Help ons,
we hebben het niet altijd makkelijk, we klagen niet, maar soms is het leven best zwaar. Om
privacy redenen vermelden we geen namen van de mensen op de foto’s tenzij ze vooraf
toestemming gaven.
Hieronder volgt een beschrijving van de foto’s in het verslag
.
Pagina 1: Cambodjaanse jongen uit gezin van vader, moeder, 2 dochters en 1 jongen.
Pagina 4: De weg naar deze familie, die PDS ondersteuning ontvangt, was een zandweg die zichtbaar op de foto- in het regenseizoen slecht begaanbaar raakt. Lopend over het bruggetje
naar de woning, Enrico. Met map in de hand, Try Leasang (één van de 2 support-workers die
PDS ondersteunt en voor PDS, de hulpontvangende mensen bezoekt). Rechts, de oudste
dochter van het gezin. De vader, lijdend aan de gevolgen van lepra, probeert met seizoenswerk
zijn gezin te onderhouden, daarvoor moet hij 250 km reizen en hij is daardoor vaak maanden van
huis. Zodra de jongen oud genoeg is moet hij mee om te helpen.
Pagina 5: Op de achtergrond, de woning van het gezin. Op de voorgrond, J. Robijn van NLR
Mekong kantoor. Centraal, de moeder, jongste dochter en zoon. De jongste dochter heeft last
van te weinig eiwitten in de voeding en heeft daardoor al een ontwikkelingsachterstand.
Pagina 7: Het hele gezin op de foto. Te zien is dat de vader met name aan zijn handen, last
heeft van de gevolgen van lepra. Als seizoenarbeider zijn dat zijn twee belangrijkste werktuigen
bij het werken op het land.
Pagina 9: De controle op de besteding van uitgaven en de vorderingen van de oudste dochter op
school worden besproken met Porn Seyha (de andere support worker die voor PDS
werkzaamheden verricht). De oudste dochter ontvangt van PDS een bijdrage om naar school te
kunnen gaan. Haar vorderingen op school zijn prima.
Cambodja is een land met veel uitdagingen waar het gaat om het bieden van hulp. Fraude en
corruptie liggen altijd op de loer. We vinden dat ons dat niet moet tegenhouden, maar dat we met
goed beleid en zorgvuldigheid wel alles in het werk moeten stellen om dit niet ten kosten van de
ontvangers van de hulp te laten komen. Onze speciale aandacht ging deze reis daarom ook uit,
naar de voorzieningen die onze partnerorganisaties treffen om dat tegen te gaan / voor te blijven.
In Cambodja worden gelden nu overgeboekt middels Wing transfers (een telefonische
overboeking). Alleen de eigenaar van de mobiele telefoon kan -met een extra identificatie-, de
gelden afhalen. Zo zijn er geen “men in the middle”, meer nodig en is zeker dat de beoogde
ontvanger de enige ontvanger is. Het meisje doet het fantastisch op school en zal in de toekomst
hopelijk een betere baan kunnen krijgen en dus, zichzelf en haar ouders ruimer kunnen
ondersteunen. Nu reeds is zij degene die de boekhouding voor het gezin bijhoudt, want beide
ouders zijn analfabeet.
Pagina 11: Vietnam, een overzicht van alle 19 leprosaria in Vietnam. Het mobiele prothese team
dat volledig door PDS gefinancierd wordt, bezoekt elk leproarium 2 á 3 maal per jaar. Tijdens
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zo’n bezoek gingen Enrico en Piet mee. Het mobiele team, repareert en vervaardigd nieuwe
protheses op locatie. In elk leprosarium is een kleine werkruimte ingericht.
Pagina 13: Een lid van het mobiele team is bezig een nieuwe prothese af te stellen.
Pagina 17: Het team is druk met het repareren van protheses.
Pagina 20: De wachtrij met patiënten is lang, maar men is zichtbaar blij dat het prothese-team
langs komt.
Pagina 23: Alles nagekeken, wat nodig was gerepareerd, ready to go!
Pagina 24: In één van de leprosaria zagen we dit liggen. Soms denk je ineens, dit kan geen
toeval zijn. Dat was zo’n moment. Jezus aan het kruis, zonder armen, liggend op een bed in een
leprosarium. Alsof (wij zijn zelf niet gelovig) hij tegen ons wil zeggen; “ook al geloof je niet in me,
denk je eens in hoe jij je zou redden zonder (goed werkende) ledematen..”.
Pagina 27: We proberen een beeld te geven hoe en wie we met de donaties die u aan ons doet,
proberen te bereiken door veel foto’s van ons werkbezoek te laten zien. Deze foto (van kinderen
van een familie waarvan de vader lepra heeft gehad) vat goed samen hoe we, los van alle
miserabele dingen die we, óók, zagen, het beeld voor ogen houden, wat het uiteindelijke doel is.
De toekomst voor mensen uit gezinnen die door lepra zijn getroffen, beter maken. Het zijn geen
zielige mensen, het zijn mensen die vaak met veel optimisme in het leven staan, een steun in de
rug kan ze helpen te bouwen aan een mooiere toekomst.
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Inleiding
2017 in een notendop:
Werkbezoek: Er heeft een werkbezoek plaatsgevonden in 2017. De bestuursleden Piet Molenaar
en Enrico Broersen bezochten in Vietnam en Cambodja de lopende projecten en onderzochten in
Myanmar mogelijkheden om nieuwe samenwerkingspartners te vinden.
Gerealiseerde resultaten: In Cambodja voltooide 1 student (technische informatica) zijn
universitaire opleiding en gaat een andere student door met zijn opleiding tot vee-arts. Gingen 19
leerlingen (12 meisjes, 7 jongens) naar basisschool of voortgezet onderwijs, worden hun
vorderingen gevolgd, gestimuleerd en gefinancierd door PDS. Er werden 5 nieuwe leerlingen
geselecteerd die met PDS hulp vanaf 2017 onderwijs gaan volgen. 3 leerlingen stopten helaas
met hun opleiding. Voorts renoveerden we 2 huizen en werden 10 kinderen getraind in
vaardigheden om, ondanks de door lepra ontstane handicaps, te kunnen voorzien in hun
levensonderhoud.
Gerealiseerde resultaten In Vietnam werden bij ongeveer 780 (ex-)leprapatiënten reparaties
gedaan aan bestaande protheses en werd voor bijna 250 mensen een compleet nieuwe prothese
gemaakt. PDS doet dit voor leprosaria in Vietnam (19 verspreid over Vietnam). Er gingen bijna
100 kinderen naar school met financiering van PDS.
Ontwikkelingen in het bestuur van PDS: Erik van Hofwegen heeft zijn taken als secretaris door
een hersenbloeding tijdelijk moeten opgeven, Jos Heijnen heeft zijn functie voorlopig
waargenomen. Door de aard van het incident is het niet denkbeeldig dat Erik zijn bestuursfunctie
in de toekomst niet meer zal kunnen vervullen. Arne van Hofwegen, zoon van Erik en Inke, treed
toe als medewerker tot de PDS en overweegt of hij de bestuursfunctie van zijn vader op termijn
wil overnemen.
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Herziening doelstellingen voor periode na 2017: PDS heeft de afgelopen jaren meer uitgeven
dan er is binnengekomen. Dat was mogelijk doordat we in het verleden een paar grote legaten
toebedeeld hebben gekregen. Uit een in 2017 gemaakte projectie voor komende jaren bleek dat
het huidige uitgavenniveau, bij ongewijzigde inkomsten, niet langer dan tot 2020 is vol te houden.
Wij hebben onze partnerorganisaties daarover geïnformeerd en met hen besproken wat zij als de
meest waardevolle projecten zien. Vervolgens is in het bestuur besproken welke projecten wij
willen, en ook duurzaam haalbaar voort kunnen zetten. De focus is nadrukkelijker komen te
liggen op het financieren van onderwijs voor kinderen van (ex-)leprapatiënten.
De familiebanden zijn in Z-O Azië zeer belangrijk en het is heel gebruikelijk dat kinderen,
ouders helpen in het voorzien van (aanvullend) inkomen. De verleiding bij (ex-)leprapatiënten (die
vaak moeite hebben om in hun inkomen te voorzien) om de eigen kinderen niet naar school te
laten gaan is daarom groot. In eerste instantie zijn de scholingskosten voor die ouders dus een
last, die men soms niet kan dragen. Hoewel veel ouders zich ook bewust zijn van de gunstigere
vooruitzichten van kinderen die wél een opleiding afronden, is het geld er soms niet om die te
bekostigen. PDS wil met een nadrukkelijker focus op scholing daar een oplossing voor bieden.
Het werd duidelijk dat de komende jaren er meer aandacht moet komen voor het creëren
van stijgende inkomsten voor PDS. Logisch is dat iemand binnen het bestuur of als medewerker
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zich speciaal op marketing / inkomstenontwikkeling gaat richten. De personele invulling daarvan
lijkt met ingang van 2018 duidelijk te worden.
De realiteit van de beperkte middelen dwingt ons om in het verslagjaar moeilijke keuzes te maken
in wat we kunnen toezeggen. Als nieuw beleid is o.a. besloten om in Cambodja het project
waarbij we leningen verstrekken voor het opzetten van een eigen bedrijf voorlopig op te schorten
en de instroom van het aantal kinderen dat toegezegd word dat ze hun opleiding door PDS
gefinancierd krijgen te beperken. Er is ook onderhandeld over de verdeling van welke kosten voor
de uitvoering van de programma’s voor rekening komt van PDS en voor CIOMAL. Dit leidde tot
een aanzienlijke besparing (op langere termijn) van de uitvoeringskosten voor PDS. In Vietnam
hebben we het huizenbouwproject beëindigd en de voedselhulp aan bejaarden bij een andere
organisatie kunnen onderbrengen. Tot duidelijk is dat de inkomsten aan PDS weer voldoende zijn
toegenomen, blijft dit zo. Door de aard van de toezeggingen (langlopend), moesten deze
vervelende ingrepen echter tijdig met onze partners worden besproken.
Fondsenwerving: Aan de inkomstenkant zit voor PDS een uitdaging de komende jaren. We
hebben een trouwe groep van donateurs via onze nieuwsbrieven, maar nieuwe donateurs komen
er niet zo veel bij. Dit heeft de aandacht van het bestuur gekregen in het verslagjaar.
De eerste schetsen van hoe we de inkomsten in de toekomst op peil kunnen houden en
vergroten lijken in de richting te wijzen van:
- Het benaderen van bestaande relaties, komende uit persoonlijke contacten van
medewerkers en bestuursleden.
- Het opzetten van Facebook campagne(s) om nieuwe onbekende donateurs te verkrijgen.
- Het vernieuwen van de website.
- Het (selectief) verspreiden van flyers van onze stichting.
- Het laten sponsoren van medewerkers van PDS die aan hardloopevenementen
meedoen.
- Het converteren van “variabele” donateurs naar donateurs die vaste toezeggingen doen
voor meerdere jaren.
Hoewel dit geen uitputtende opsomming genoemd mag worden van wat er ter tafel is
gekomen aan ideeën, zijn we met bovenstaande actiepunten wel vast aan de slag gegaan.
Definitieve besluitvorming over hoe de inkomstenkant meer concreet gaat wijzigen is er
momenteel niet Dat heeft o.a. te maken met de beperkte omvang van de stichting, zowel in
bemensing als in middelen. Maar ook met de cultuur van de stichting. Wij zijn en blijven een
stichting die organisch gegroeid is waar alle werkzaamheden op geheel vrijwillige en
onbezoldigde basis gebeuren. Het gevolg van die keuze is dat medewerkers en bestuur de
werkzaamheden voor PDS, naast hun reguliere banen zullen blijven doen en dat de tijd die
men hier aan kan spenderen dus, vergeleken met grotere goede doelenstichtingen, beperkter
is. PDS zal in omvang waarschijnlijk een relatief kleine stichting blijven. Een ander gevolg
van die keuze is ook dat donateurs er op kunnen vertrouwen dat alle donaties (na aftrek van
de kosten om de organisatie te laten voortbestaan zolang dat nodig is) besteed worden aan
de doelstellingen van PDS. In 2018 zullen de huidige acties geëvalueerd worden en zullen
besluiten genomen worden ten aanzien van de overige en nieuwe ideeën op het vlak van de
donateur- en inkomstenwerving.

Organisatie
Naam en vestigingsplaats
De Peerke Donders Stichting voor Lepra Bestrijding is gezeteld in Amsterdam.
De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41.231367.
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De stichting is bij de oprichting in 1977 genoemd naar Petrus (Peerke) Donders, die leefde van
1809 tot 1887. Hij was afkomstig uit Tilburg en werkte zijn leven lang voor leprapatiënten in
Suriname.

Onze missie.
De missie van de Peerke Donders Stichting is de omstandigheden voor leprapatiënten te
verbeteren en ze in staat te stellen in hun onderhoud te voorzien door reïntegratie in de
samenleving. De projecten leiden tot een acceptabeler leefklimaat en geven de (ex-)patiënten en
hun familieleden weer gevoel van eigenwaarde.

Doelstellingen:
Lange termijn
Het uiteindelijke lange termijn doel van de Peerke Donders Stichting is zichzelf overbodig te
maken. Projecten moeten zo snel mogelijk worden overgedragen aan reguliere
overheidsinstanties. Probleem is dat dit nog niet altijd mogelijk is.
Zoals er voor 2000 de Milleniumdoelstellingen van de VN waren, zijn er met ingang van 2016
Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd door de VN. PDS heeft in navolging van deze
nieuwe doelen haar doelstellingen opnieuw geformuleerd. Deze kunnen samengevat worden tot
de volgende specifieke lange termijn doelstellingen:
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Het verlenen van hulp bij de bestrijding van (de gevolgen) van lepra in Zuid-Oost
Azie
In Zuidoost Azie, de sociaal economische her-integratie van voormalig
leprapatiënten in de samenleving mogelijk maken
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Naar land gespecificeerde doelen:
Vietnam:
• Het verstrekken en onderhouden van diverse protheses voor (voormalig)leprapatiënten.
• Bijdragen aan scholing van kinderen uit families van (voormalige) leprapatienten
• Eénmalige acties en projecten gericht op het direct verbeteren van de
leefomstandigheden / een grotere kans op sociaal- economisch- deelname aan het
normale maatschappelijk verkeer van (voormalige) leprapatiënten.
Cambodja:
• Het ondersteunen van support workers om de onderstaande doelen te kunnen realiseren.
• Bijdragen aan scholing van kinderen uit families van (voormalig) leprapatienten
• Financieren van microkredieten aan (voormalig) leprapatiënten. (Tijdelijk stopgezet)
• Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalig) leprapatiënten

Samenstelling bestuur en medewerkers
Op 1 januari van het jaar 2017 bestond het bestuur van de Peerke Donders Stichting voor
Leprabestrijding uit de volgende personen:
• Piet (P.J.) Molenaar
voorzitter
• Erik (E.) van Hofwegen
secretaris
• Enrico (E.G.J.M.) Broersen
penningmeester
• Jos (J.H.) Heijnen
bestuurslid; waarnemend secretaris
Aangezien Erik van Hofwegen herstellende was van een hersenbloeding nam Jos Heijnen het
secretarisschap waar.
Nevenactiviteiten van de bestuursleden:
• Piet Molenaar, bioinformaticus, geen betaalde nevenfuncties
• Erik van Hofwegen, gepensioneerd, geen betaalde nevenfuncties
• Enrico Broersen, geen betaalde nevenfuncties.
• Jos Heijnen, verpleegkundige/fotograaf, geen betaalde nevenfuncties
Ook hebben de bestuursleden geen relevante onbezoldigde nevenfuncties.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar door
het bestuur. Het bestuur kiest bij een vacature een nieuw bestuurslid.
Medewerkers waren in 2017
• Inke (A.J.) van Hofwegen-Verwoerd
• Bas (S.C.) Heijnen
• Muriel (M.A.L.) van Elburg
• Agda (A.J.W.B) van der Vlis beeindigde haar werkzaamheden voor de PDS.
• Gelukkig kwam versterking uit bekende hoek, zoon Arne van Hofwegen van Erik en Inke
kwam bij de PDS.
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Noch leden van het bestuur noch medewerkers ontvangen bezoldiging, middellijk noch
onmiddellijk. Vergaderkosten worden niet vergoed.
Eventueel kunnen reiskosten voor werkbezoeken naar en in het buitenland worden gedeclareerd.
Gemiddeld wordt ééns in de 2 a 3 jaar door 2 leden een werkbezoek in de regio afgelegd van 2
weken. In 2017 hebben voorzitter Piet Molenaar en penningmeester Enrico Broersen in dit kader
Vietnam, Cambodja en Myanmar bezocht.
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Vergaderingen
De Peerke Donders Stichting vergaderde dit jaar 3 maal en wel op:
• 22 januari te Amsterdam
• 9 april te Haarlem
• 27 augustus te Steenwijk

Inschrijvingen
CBF
De toezichthouder CBF heeft in 2017 opnieuw vastgesteld dat de Peerke Donders Stichting
voldoet aan de normen van de erkenningsregeling. In 2016 en in 2017 werden de normen door
het CBF verder aangescherpt. Sinds 2010 (de oprichting van het CBF) mag de Peerke Donders
Stiching het predicaat: “een Erkend Goed Doel” van het CBF voeren.
ANBI
De Peerke Donders Stichting staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
nummer 8155.75.634 met kenmerk BCA-UPB/11/045.
Dankzij deze beschikking kunnen gevers hun donaties aan de PDS aftrekken van het belastbare
inkomen en kan de PDS vrijstelling krijgen van schenkings- of successierecht.
Kamer van Koophandel
De Peerke Donders Stichting staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Amsterdam
onder nummer 41231367.
Kennisbank Filantropie
We zijn opgenomen in de Kennisbank Filantropie, centraal informatiepunt voor alle goede doelen,
fondsen, kerken en ANBI’s in Nederland.
Contacten met andere organisaties.
Er waren verschillende besprekingen met NLR (De Leprastichting) over de gezamenlijke
projecten. Die vonden plaats ten kantore van de Leprastichting in Amsterdam en via Skypesessies met het Mekong kantoor in Hanoi, Vietnam.
De contacten met CIOMAL, onze partner in Cambodja vonden voornamelijk via Skype-sessies en
e-mail plaats. In 2017 heeft een werkbezoek aan Vietnam, Cambodja en Myanmar
plaatsgevonden, waarbij weer veel projecten en onze partnerorganisaties werden bezocht.

Transparantie.
Het beleidsplan, het bestuursverslag en het financieel jaarverslag zullen worden vermeld op de
website. Ze zijn tevens opvraagbaar bij de secretaris.

Klachtenprocedure
Klachten over de PDS kunnen schriftelijk of per e-mail goed onderbouwd bij de secretaris worden
ingediend. Deze stuurt binnen een week een bevestiging van ontvangst. Binnen twee weken zal
contact worden opgenomen met degene die de klacht heeft ingediend.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan deze worden neergelegd bij
het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF zal dan contact opnemen met het bestuur van de
PDS. Klachten worden geregistreerd in een klachtenregister. Dit wordt beheerd door de
secretaris.
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Doelen en resultaten.
Vietnam
In Vietnam wordt samengewerkt met partner organisatie NLR (de Leprastichting). Via het
Mekong-kantoor onder leiding van Jan Robijn worden projectvoorstellen ingediend die minder in
het kader van de NLR te plaatsen zijn. Op voorstel van Jan Robijn gaat er voor de aanvragen
gewerkt worden met een z.g. Grant Letter. De PDS committeert zich aan een bedrag wat wordt
overgemaakt gebaseerd op een weloverwogen projectaanvraag. Een eerste tranch wordt aan het
begin overgemaakt, op basis van goedkeuring van rapportage na een half jaar volgt het een
tweede tranch. PDS neemt zich voor dit ook in Cambodja in te voeren.
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Specifieke doelstellingen zijn daar:
Het verstrekken en onderhouden van diverse protheses voor (voormalige) leprapatiënten.
Hoewel het aantal nieuwe leprapatiënten in Vietnam al enige jaren dalende is blijft de
prothesezorg nog vele jaren noodzakelijk. Jaren geleden is onze partnerorganisatie met
financiering van PDS een landelijk protheseproject gestart met een mobiel team. Dit team
voorziet in stompzorg (de beenstompen zijn zeer kwetsbaar), het aanmeten en maken van
nieuwe protheses, en protheseonderhoud in de 19 leprosaria in Vietnam. Elk leprosarium wordt
jaarlijks 2 á 3 maal bezocht. Een prothese gaat gemiddeld drie tot vier jaar mee. Dit jaar zijn er
247 nieuwe protheses aangemeten ter vervanging van oude, versleten exemplaren. Aan
bestaande protheses zijn dit jaar ongeveer 775 aanpassingen gedaan Tijdens een bezoek van
het mobiele team worden alle protheses nagekeken en zo nodig gerepareerd. Het
protheseproject zal een zeer belangrijk project blijven. De PDS blijft dit project komende jaren
volledig financieren.
Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalig) leprapatiënten
In Vietnam zijn met PDS financiering de afgelopen jaren voor bijna 130 gezinnen, die in de
meest schrijnende omstandigheden verkeerden, eenvoudige huisjes gebouwd. De behoefte hier
aan nam de afgelopen jaren duidelijk af. Conform onze verwachting kwamen er in het afgelopen
verslagjaar voor het eerst geen nieuwe aanvragen meer binnen en dat zal de komende jaren
door de verbeterde economische omstandigheden in Vietnam niet wijzigen. We beschouwen
daarom het bouwen van huisjes voor leprapatiënten in Vietnam als een succesvol, en tevens
afgerond project. In 2018 zult u dit onderdeel (in het nieuwe beleidsplan) niet meer terug vinden
in de doelstellingen voor Vietnam.
Voedselhulp aan bejaarde (voormalig) leprapatiënten
Hoewel de behoefte aan voedselhulp al jaren dalende is (o.a. als gevolg van stijgende welvaart
bij jongere generatie en overlijden van mensen uit de doelgroep), blijft er nog steeds een
beperkte behoefte aan bestaan. In het licht van de dalende reserves van PDS is in het
verslagjaar besloten onze bijdrage aan dit project te beëindigen. Gelukkig vond onze
partnerorganisatie in Vietnam een Vietnamese stichting bereid, deze hulp in onze plaats te
bieden. Voor PDS betekent het een afsluiting van een jarenlang project.
Bijdrage in schoolkosten voor kinderen uit families van (voormalig) leprapatiënten
Schoolsponsoring van kinderen van arme lepra--families in Vietnam voor lagere en middelbare
school. Sinds 2016 kunnen kinderen met financiële ondersteuning van PDS naar school. In het
verslagjaar helpen we 97 kinderen hun schooldiploma te halen. De verdeling over jongens /
meisjes over het afgelopen jaar was 56 / 44 %.
Naar orde (hoger/middelbaar/lagere school): 13 / 28 / 59 %.
Naar niveau: (1e tot 12e is lager en middelbaar ) kinderen 4 / 6 / 16 / 16 / 11 / 6 / 9 / 6 / 5 / 4 / 4 / 4
en jong volwassene 6 die een hogere school bezoeken.
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Cambodja
In samenwerking met Ciomal wordt in Cambodia een aantal kleine projecten uitgevoerd in de
bestrijding van de gevolgen van lepra en de sociale re-integratie van ex-patiënten. De activiteiten
worden in samenhang aangeboden en vooraf wordt een screening gedaan naar noodzaak en
slagingskans, om de meest geschikte -door lepra geraakte families- te vinden en de meest
passende / noodzakelijk hulp te bieden. Gedurende de hulpperiode worden de mensen die
ondersteuning van PDS krijgen, regelmatig bezocht en gevraagd naar de vorderingen.
De aangeboden hulp kan bestaan uit de volgende onderdelen:
Onderwijs en kennis / vaardigheden bijbrengen
De PDS voorziet in het verschaffen van studiebeurzen/ - leningen voor onderwijs aan kinderen
uit gezinnen waar de kostwinnaar getroffen is door lepra. En de PDS voorziet in financiering van
het aanleren van praktische vaardigheden aan direct door lepra getroffen mensen, om met de
door lepra veroorzaakte handicap om te gaan, waaronder ook het (opnieuw) leren lezen en
schrijven, maar bijvoorbeeld ook het dichtknopen van een jas met één hand, het leren van
praktische vaardigheden voor een beroep als kapper of automonteur.
Leerlingen/studenten in het primaire, secundaire, hoger- en wetenschappelijk onderwijs worden
gesponsord en er wordt gevolgd hoe ze vorderen in hun scholing. Bij onvoldoende progressie
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kan de sponsoring stopgezet worden. Er wordt de leerlingen / studenten toegezegd dat zij
gedurende de hele opleiding ondersteuning van PDS zullen blijven ontvangen mits zij blijven
voldoen aan de progressie-voorwaarden. De PDS zegt daarom een beperkt aantal studenten een
ondersteuning toe.
Ondersteunen van support workers
Een aantal mensen, allen zijn ex-leprapatiënt of afkomstig uit gezinnen daarvan, die hulp
verlenen bij het rehabilitatie proces van andere (ex-)patiënten, zijn met een PDS-bijdrage
opgeleid en blijven we financieel ondersteunen bij hun werk voor onze stichting. Zij zijn in
Cambodja onder andere verantwoordelijk voor de selectie van kandidaten die in aanmerking
komen voor ondersteuning door PDS, de monitoring van de projecten en de verslaggeving over
de vorderingen betreffende huizenbouw, scholing en ontwikkeling van de opgestarte eigen
bedrijfjes. Zij houden kantoor bij Ciomal, maar reizen het jaar door, voor PDS door Cambodja om
(nieuwe en bestaande) hulpbehoevende (ex)leprapatiënten te vinden / bezoeken, de
hulpbehoefte te registreren, en de effectiviteit van de geboden hulp te monitoren en bij te stellen,
indien nodig. Zij maken ook de rapportages aan PDS over de geleverde prestaties en
vorderingen. Zij zijn effectief onze “mensen ter plaatse”, waar wij vanuit Nederland de hulpvraag
niet kunnen coördineren.
Financieren van microkredieten
Hierbij ontvangen mensen een klein startkapitaal en een training passend bij het bedrijfje of
ambacht dat ze willen starten. Tevens ontvangen ze gedurende anderhalf jaar begeleiding om de
start succesvol te laten verlopen. Helaas waren we genoodzaakt dit programma voorlopig op een
laag pitje te zetten. Dit had twee redenen: ten eerste vanwege een dreigend tekort aan middelen
op langere termijn. Ten tweede vanwege een volledig onderzoek naar alle lopende programma’s
bij partner organisatie Ciomal. Als de financiële mogelijkheden het toelaten, overwegen we om dit
succesvolle programma weer op te starten. Dat kan relatief eenvoudig en met bescheiden
financiering kan veel bereikt worden, zo is gebleken
Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalige) leprapatiënten
Er zijn in het verslagjaar voor 2 zeer arme gezinnen van (voormalige) leprapatiënten
aanpassingen gemaakt aan hun woningen. De aanpassingen waren noodzakelijk omdat deze
mensen in het regenseizoen geen gebruik van hun woning konden maken. We willen ook in de
toekomst deze aanvragen blijven honoreren, wanneer dit financieel mogelijk is. Ook hier wordt
voorafgaand aan het (ver)bouwen een inventarisatie gedaan wie hiervoor in aanmerking komen
en wat het mag kosten. Onder andere wordt gekeken naar de volgende criteria: - kan de lokale
overheid het niet zelf ? – hoe goed / slecht is de financiële positie van de aanvrager en zijn
familie ? – wat is afhankelijk van de geografische condities nodig ? – wordt voldaan aan de
voorwaarde dat de door lepra geraakte persoon door de bouw van het huis (weer) in zijn
gemeenschap wordt opgenomen ?
Gedurende de bouw worden de vorderingen beoordeeld en gerapporteerd of er aan de
bouweisen en opzet is voldaan.

Werkbezoek
Van 24 februari tot 9 maart zijn penningmeester Enrico Broersen en voorzitter Piet Molenaar voor
PDS op werkbezoek geweest in Zuidoost Azië. Achtereenvolgens werden Cambodja, Vietnam en
Myanmar bezocht. In de eerste twee landen is de PDS al jaren actief. In Myanmar werd voor het
eerst bekeken welke rol PDS daar zou kunnen spelen.
Aandachtspunten
In de bestuursvergadering werden de volgende aandachtspunten geformuleerd:
• Wat is de specifieke rol van PDS en hoe belangrijk is die.
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•
•

Wat zijn realistisch nog ondersteunbare projecten door de PDS
Hoe lang is steun nog nodig, wanneer kan de lepra zorg in de reguliere gezondheidszorg
worden opgenomen.
• Hoe kan misbruik op alle fronten worden uitgesloten
• Zorg voor film- en fotomateriaal ten behoeve van fondsenwerving: site, folders, brieven
etc.
Per land kwamen daar nog een aantal specifieke punten bij.
Voor Cambodja:
• Hoe werkt het nieuwe geld overdrachtssysteem?
• Zijn de getroffen maatregelen voldoende om misstanden te voorkomen?
Voor Vietnam:
• Wat wordt de toekomstige verhouding tussen PDS en het van NLR verzelfstandigde
Mekong kantoor?
• Hoe is samenwerking tussen het Mekong kantoor en overheid.
• Is er sprake van overdracht van hulp naar reguliere zorg van de overheid via
verzekeringen?
• Welke projecten kunnen afgebouwd?
Voor Myanmar:
• Hoe is de situatie?
• Wat is een mogelijke partner organisatie?
• Wat zijn mogelijke kleine probeer projecten?
Het feit dat de reis zeer soepel verliep is vooral te danken aan de mensen van het Mekong
kantoor van Jan Robijn en van het SER-team begeleid door Carole Vann.
Bevindingen
PDS kwam tot de volgende bevindingen:
Voor Cambodja
• De nieuwe opzet van geld transfer maakt frauderen een stuk ingewikkelder
• Onze hulp in Cambodja blijft hard nodig
• Met name de onderwijsondersteuning loopt nu naar tevredenheid en kan voortgezet
worden.
• Vervolg microkredieten moeten nauwkeurig gecontroleerd worden op haalbaarheid en
monitoring.
• Ditzelfde geldt voor de huisjes bouw
Voor Vietnam
• De rol van Jan Robijn als directeur is nog belangrijk. Een lokaal geschikte opvolger, is
nog niet gevonden en kost tijd. Dit heeft ook te maken met beperkte financiële armslag
om een geschikte opvolger te werven.
• Het is inmiddels mogelijk als lokale NGO gelden van buitenlandse stichtingen te
ontvangen
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•

Het is toch nog niet geheel duidelijk of NLR zich volledig terugtrekt uit de Mekong regio.
De verzelfstandiging van het kantoor is wel in gang gezet.
•
De financiering van het mobiele prothese team blijft nodig. Het aantal gebruikers neemt
door sterfte wel af maar geleidelijk, met procenten per jaar.
• Het botenproject is afgerond
• Er worden geen huisjes meer gebouwd
• We proberen regelmatiger direct contact met de mensen van het Mekong Office te
zoeken
Voor Myanmar
• Er is veel te doen voor PDS in Myanmar, als eventuele lokale partner lijkt TLMM te
kunnen voldoen
• Het stelsel van Disability Resource Centers is een uitstekende opzet voor lepra
gerelateerd SER werk. Met $25.000 is zo’n DRC voor een jaar onder de pannen.
Bevindingen Algemeen
• Het werk van PDS in Zuidoost Azië blijft nodig
• Met name de langere termijn projecten op het gebied van sociaal economische integratie
en scholing blijven noodzakelijk
• Dit betekent dat we nadruk op regelmatige donoren moeten leggen voor regelmatig
inkomen
Voor een uitgebreider verslag verwijzen we graag naar de website waar de pdf te vinden is.
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Financiën
Nieuwsbrieven en bijdragen
Er werden in juni en in december ongeveer 950 nieuwsbrieven verstuurd. Dit resulteerde in een
opbrengst van totaal € 18.058.
In een bijlage bij de nieuwsbrief van juni werd uitgelegd hoe een gift fiscaal voordelig kan zijn
voor de schenker. De eerste tien giften zijn reeds voor de komende 5 jaar toegezegd. We hopen
dat deze trend zich doorzet. We ontvingen geen legaten in 2017.

Staat van baten en lasten
Baten
Omschrijving

2017
Realisatie

2016
Realisatie

Begroting

Baten uit Fondswerving
Legaten en Erfenissen

€
€

31.414 €
- €

17.600 €
- €

18.058
-

Som der baten

€

31.414 €

17.600 €

18.058

€

56.493 €

78.300 €

46.255

€

4.524 €

-

4.251

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Ondersteuning ter plaatse
Werving Baten
Lasten Fondswerving
Beheer en Administratie
Kosten Beheer en Administratie
Financiële baten en lasten
Saldo

€

€
€
€
€

363
-530
60.850
-29.436

€
€
€
€

500
78.800
-61.200

€
€ -1.268
€ 49.238
€ -31.180

€
€
€

-29.436
-29.436

€
€
€

- €
6.658
-61.200 € -37.838
-61.200 € -31.180

Resultaatbestemming
Continuïteit Reserve
Bestemmingsreserves
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Verschillenanalyse inkomsten:
Donaties waren begroot op 18.000 euro. Er kwam ruim 13.000 euro meer binnen. Dit was
grotendeels te danken aan twee grote donaties en uit een loopactie. We verwachten dit jaar dat
de inkomsten uit donaties weer terug zijn op het gemiddelde niveau.
Zeer schommelend zijn de inkomsten uit legaten. Dit verslagjaar waren er geen inkomsten uit
legaten.
(5.) Toelichting op de staat van Baten en Lasten over 2017

4. Baten van Particulieren
Donaties en Giften
Sponsoring
Nalatenschappen
Besteed aan de doelstellingen
5. Ondersteuning ter plaatse
Cambodja
Vietnam

Realisatie
2017
€

Begroting
2017
€

Verschil
2017
€

Realisatie
2016
€

29.867
1.547
31.414

12.600
5.000
17.600

15.767
1.547
-5.000
13.814

18.058
18.058

22.500
33.993
56.493

44.000
34.300
78.300

-21.500
-307
-21.807

19.055
27.200
46.255

NB., Bovengenoemde kosten worden slechts betaald uit eigen fondswerving en rente van
banktegoeden.
De Peerke Donders Stichting ontvangt geen gelden uit subsidies, uit gezamenlijke acties met
andere organisaties of uit beleggingen.
Bij acties van derden (scholen, kerken, particulieren) wordt de opbrengst daarvan volledig
bestemd voor het doel waarvoor de actie werd gehouden.

Verschillenanalyse uitgaven
Door CIOMAL (Cambodja) werd in 2016 een te groot budget aangevraagd voor 2017. Besloten is
(zie inleiding) om een toezegging te doen voor een aanzienlijk lager bedrag € 22.500. Van dit
budget is in het verslagjaar € 18.637 uitgegeven. Het restant ( € 3.863) wordt verrekend met de
aanvraag van 2018.
In Vietnam werd € 34.000 aangevraagd en betaald, daarvan is in 2017 € 32.166 besteed. Het
verschil ( € 1.833) wordt verrekend met de aanvraag van volgend jaar. Voor Vietnam moest in
2017 nog een nabetaling gedaan worden van projecten die in 2016 gerealiseerd werden
(€ 27.193).
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Percentage bestedingen aan doelstellingen ten opzichte van baten:
Hieruit blijkt dat we dit jaar uit de reserves hebben moeten putten.
Percentage kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van baten:
21
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Projecten
Cambodja
1
Vocational Training
2
Education sponsorship
3
House building or renovation
4
Try Laiseang, project assistant
5
Porn Seyha, project assistant
6
Training for staff
7
WING fees
Totaal
Vietnam
Protheses, aangepast schoeisel, reparaties
Vervoer, administratie Mobiel Outreach Team
Scholarships
Overhead voor program support en office Hanoi
Totaal

40 USD
8.623 USD
1.055 USD
7.300 USD
4.160 USD
510 USD
70 USD
21.758 USD = € 18.637
€ 20.472
€ 1.397
€ 6.153
€ 4.144
€ 32.166
€ 50.803

Totaal projecten 2017
€ 27.193

Nabetaling 2016 projecten Vietnam

€ 27.193
€ 77.996

Uigaven aan projecten:

Het besteedbaar vermogen aan het eind van het verslagjaar was
Cumulatief is er in de afgelopen 38 jaar uitgegeven:
Het besteedbaar vermogen is als volgt te begrijpen:
Continuïteitreserve:
Reservering uitgaven Cambodja 2018
Reservering uitgaven Vietnam 2018
Bestemmingsreserve

€ 7.000
€ 19.000
€ 137.226

Besteedbaar Vermogen

€ 163.226
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Begroting 2018 - Samenvattend
Inkomsten:
Donaties algemeen
Nalatenschappen
Rente
Totaal

€ 19.000
€
0
€
500

Uitgaven:
Kosten voor fondswerving
Projecten Vietnam
Projecten Cambodja (US$ 26.266)
Totaal

€ 19.500
€ 2.500
€ 33.175
€ 19.000
€ 54.675

Wij kunnen het verschil tussen uitgaven en inkomsten bekostigen uit onze reserves.
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Prognose
Strategische lange termijn doelen
Onderstaande lange termijndoelen zijn ongeveer gelijk verwoord in ons beleidsplan.
Als handvat voor het vaststellen van de strategische lange termijn doelen hebben wij voorheen
de Milleniumdoelstellingen1 als geformuleerd door de Verenigde Naties gehanteerd. Deze zijn
per 2016 in een nieuwe jas gestoken als Duurzame Ontwikkelingsdoelen2 die in 2030 hun beslag
moeten krijgen (zie overzicht hieronder).

Van deze 17 doelstellingen zijn er flink aantal waaraan de Peerke Donders Stichting een bijdrage
levert. PDS doet dit in nauwe samenwerking met partnerorganisaties NLR (Netherlands Leprosy
Relief (ofwel de leprastichting)3 en CIOMAL4. De wijze waarop wordt hieronder aan de hand van
voorbeelden uit onze projecten toegelicht.
1: Geen armoede
(Voormalig) lepra patiënten staan in Zuidoost Azië aan de onderkant van de samenleving. Arme
gezinnen in Cambodja ontvangen microkredieten, in de Mekong Delta bootjes om hun producten
naar de markt te vervoeren.
2: Geen honger
In Vietnam zorgen we voor voedselhulp voor zeer oude leprapatiënten, die op geen enkele
manier meer in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
3: Goede gezondheid en welzijn
Dit is tevens een van de hoofddoelstellingen van onze stichting. Lepra is als ziekte nog
endemisch in gebieden in Myanmar en er worden nog nieuwe gevallen ontdekt in Cambodja en

1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkelingsdoelen
3 https://www.leprastichting.nl/over-ons/samenwerking
4 http://ciomal.ch/partenaires
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Vietnam. De zenuwuitval veroorzaakt door de ziekte leidt tot handicaps. PDS financiert nieuwe
protheses en onderhoud daarvan. Ook wondverzorging programma's worden ondersteund.
Daarnaast gaat het de PDS om voorlichting ter voorkoming van de ziekte. In Cambodja
ondersteunen we initiatieven van CIOMAL die studenten en ex-patiënten in fabrieken voorlichting
laten geven, foldermateriaal uitdelen etc.
4: Kwaliteitsonderwijs
Het studiebeurzenprogramma van CIOMAL in Cambodja, bekostigd door PDS, geeft kinderen die
anders geen of nauwelijks opleidingsmogelijkheden zouden hebben de kans om een
schoolopleiding te volgen. In de afgelopen jaren zijn er al velen afgestudeerd en hebben werk
gevonden. Een soortgelijk programma is in 2015 via NLR in Vietnam van start gegaan. Ook dat
ondersteunt de PDS.
5: Gendergelijkheid
De helft van de studiebeurzen in Cambodja werd verstrekt aan vrouwen. Bij zowel partner
organisatie CIOMAL als de leprastichting wordt actief beleid gevoerd om de participatie van
vrouwen in projecten te monitoren en bevorderen.
6: Schoon water en sanitair
In Ban Soun Si Valay, een lepradorp in Laos, zijn via PDS waterfilters uitgedeeld zodat water uit
de put niet meer gekookt hoeft te worden. De filters worden dagelijks in alle huizen gebruikt.
8: Eerlijk werk en economische groei
Kinderen uit arme lepragezinnen krijgen in Cambodja een studiebeurs, hebben meer kans op
werk en kunnen hun ouders ondersteunen.
10: Ongelijkheid verminderen
In veel plaatsen in Zuidoost Azië dragen (voormalig) leprapatiënten nog het stigma van hun
ziekte. Ze staan hierdoor buiten de samenleving en worden als minderwaardig beschouwd. Door
hen actief in projecten te laten deelnemen aan het leven in de stad wordt geprobeerd deze
ongelijkheid op te heffen.
17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
PDS werkt bij alle projecten samen met met andere stichtingen in het veld. Met name de
Leprastichting (Netherlands Leprosy Relief, NLR), via hen ook met Liliane fonds. CIOMAL is onze
belangrijkste partner in Cambodja. Ook in Myanmar kan worden samengewerkt met
partnerorganisaties. Een meer fundamenteel aspect hierin is dat PDS beoogt haar
werkzaamheden zo snel mogelijk over te dragen aan overheidsinstanties.

Prognose uitgaven.
Dankzij reserves in vorige jaren o.a. door legaten opgebouwd, alsmede de inkomsten van onze
vaste donateurs, was er op 31 december 2017 een besteedbaar eigen vermogen van
€ 163.226. Hieruit kunnen we de aanvragen uit Cambodja en Vietnam in elk geval de eerste drie
jaar blijven honoreren, zolang deze aanvragen niet substantieel hoger zijn dan die van het
afgelopen jaar. Onze partners zijn geïnformeerd dat het huidige uitgavenniveau weer houdbaar is
tot in elk geval 2020. In 2017 is geïntervenieerd, zodanig dat de uitgaven weer duurzaam
houdbaar zijn.

Cambodja
Vietnam
Overig
Totaal

2018

2019

2020

19.000
33.175
5.000
57.175

20.000
35.000
5.500
60.500

21.000
35,000
6.000
61.000
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Beleidsplan.
Het beleidsplan heeft een termijn van 3 jaar.
Onder andere worden de volgende zaken beschreven:
Doelstellingen
Missie van de organisatie
Werkzaamheden
De werving van gelden
Het beheer van de gelden
De besteding van de gelden
De doelstellingen van het beleidsplan zijn meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.
Ook in dit jaar is weer gewerkt aan het beleidsplan.
Tot nu toe hebben we de Millenniumdoelstellingen gehanteerd bij het formuleren van onze
strategische lange termijn doelen. De millenniumdoelstellingen waren in 2015 afgelopen, maar er
is een vervolg in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die hun beslag moeten krijgen in 2030. In
het beleidsplan wordt aangegeven welke van deze doelstellingen binnen het bereik van de
Peerke Donders Stichting vallen en hoe die in de praktijk worden ingevuld.
Dit bestuursverslag is reeds voor een flink deel geënt op het beleidsplan en in de komende jaren
zullen we bestuursverslag, en financieel jaarverslag nog verder op het beleidsplan afstemmen.

Namens het bestuur:

Piet Molenaar, voorzitter
Spinozastraat 23 III
1018 HE Amsterdam

Jos Heijnen, waarnemend secretaris
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