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Versie 
November 2019 

Status 
Dit stuk is een levend document. Het betekent dat het continu bijgewerkt wordt, de versie datum 
geeft de laatste bewerking aan.  Het is ontstaan uit  een samenvoeging van het oude beleidsplan 
van Piet Molenaar sr. (dd 2014), een stuk van Erik van Hofwegen en een stuk dat Piet jr. en 
Muriel schreven. Uiteindelijk moet het voldoen aan de steeds veranderende richtlijnen van het 
CBF en een stuk worden waar de PDS zelf ook nog wat aan heeft. 

Sinds 2016 is er de nieuwe erkenningsregeling. Deze wordt ook de laatste paar jaren steeds 
verder gespecificeerd.  Van de website zijn de volgende aspecten die in het beleidsplan ter 
sprake moeten komen hieronder overgenomen, inclusief de uitleg. 

1. Missie 
a. In het beleidsplan is opgeschreven hoe organisaties de werkzaamheden richten 

op hun missie, op de gemeenschappelijke opdracht of op de bestaansreden van 
de organisatie. Een missie wordt vertaald in concrete doelstellingen. De 
organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en 
middelen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren. 

2. Visie 
a. De visie beschrijft het toekomstbeeld van een organisatie. Waar wilt uw 

organisatie over vijf jaar staan? Een visie kan betrekking hebben op waar de 
organisatie zelf hoopt te staan of waar de organisatie hoopt dat de wereld komt 
te staan. 

3. Omgevingsanalyse 
a. Een omgevingsanalyse biedt inzicht in kansen en bedreigingen in de omgeving 

van uw organisatie. U kunt hierbij denken aan: de politieke en economische 
situatie, veranderende wetgeving, sociaal-culturele ontwikkelingen, 
technologische ontwikkelingen en een analyse van vergelijkbare organisaties. 

4. Strategische langetermijndoelen 
a. Strategische doelen beschrijven hoe de missie en visie bereikt gaan worden op de 

lange termijn. Deze doelen bepalen op hoofdlijnen de richting die de organisatie 
op gaat. 

5. Meetbare kortetermijndoelstellingen 
a. Een beknopte, gespecificeerde en meetbare omschrijving van wat de organisatie 

in het komende jaar wil bereiken. De kortetermijndoelstellingen worden idealiter 
afgeleid van de langetermijndoelen. De doelstellingen in het beleidsplan volgens 
CBF zijn:  

i. Specifiek 
ii. Meetbaar 

iii. Haalbaar 
iv. Relevant 
v. Tijdgebonden 

6. De geplande activiteiten 
a. Welke activiteiten, projecten of programma's gaat uw organisatie het komende 

jaar ondernemen om de doelstelling te realiseren? 
7. De benodigde middelen 



a. Een beschrijving van de middelen die een organisatie nodig heeft om de 
doelstelling te kunnen bereiken. Middelen kunnen onder andere zijn: geld, 
mankracht, materiaal en deskundigheid. Het gaat om de vraag: hoeveel middelen 
heeft uw organisatie nodig en waar haalt u deze vandaan? 

8. Financieel beleid 
a. In het financieel beleid wordt beschreven hoeveel geld nodig is om de activiteiten 

uit te voeren over een langere termijn. Hoe zorgt uw organisatie dat zij nu en in 
de toekomst over genoeg geld beschikt? 

9. Het beleidsplan bevat naast deze elementen ook nog andere elementen, namelijk 
a. Een klachtenprocedure.  



 

Inleiding 
 
De Peerke Donders Stichting ondersteunt initiatieven van plaatselijke hulpverleners op 
het gebied van leprabestrijding en sociaal economische re-integratie van van 
(voormalig) leprapatiënten in Zuid Oost Azië.  

In 2019 zijn er activiteiten in Vietnam en Cambodja. Projecten in Laos zijn in 2014 
afgerond en die in Thailand al langer geleden. Onderzocht wordt of de werkzaamheden 
uitgebreid kunnen worden naar andere landen zoals Myanmar. 
De organisatie is in 1977 opgericht om financiële ondersteuning te verlenen aan 
projecten op het gebied van leprabestrijding in Zuid Oost Azië. Destijds was dat alleen in 
Thailand. Deze steun is nodig zolang de gezondheidszorg in landen in deze regio 
onvoldoende ontwikkeld is om deze kwetsbare groep mensen te ondersteunen. In 
Thailand heeft de reguliere zorg de behandeling en begeleiding kunnen overnemen.  
De projecten zijn resultaatgericht en hebben een korte looptijd. 

Visie 
In de woorden van Harald Schmid de Gruneck (een van de mensen met wie PDS 
samenwerkte in Cambodja): “Curing leprosy without a social economic rehabilitation 
program is nothing, nothing!”. Eén en ander wordt ook in vakliteratuur bevestigd: 
“Recent assessments of socioeconomic rehabilitation have highlighted the importance of 
involvement of the client, the family and the community in the rehabilitation process, 
and suggested that such involvement is best delivered through general, 
community-based programmes”  . 1

De Peerke Donders Stichting wil zich in Zuid-Oost Azië inzetten om naast de 
bestrijding van lepra, specifiek de sociaal economische her-integratie van 
voormalig leprapatiënten mogelijk te maken. Dit in de breedst mogelijke zin. 

Het is het idee om daarbij focus te houden op mensen die door een drievoudige 
problematiek zelf niet in staat zijn om zich te redden: 

1. Ze hebben lepra (gehad) 
2. Ze zijn gehandicapt 
3. Ze zijn arm 

Zij hebben hulp hoog nodig en redden het moeilijk zonder. Doordat ze op drie manieren 
nadelen ondervinden, zitten ze vaak in een vicieuze cirkel. Wij willen ze het zetje geven 
dat het hen mogelijk maakt daaruit te ontsnappen.  

Dit kan echter niet bereikt worden door die mensen er alléén uit te lichten en, figuurlijk 
gesproken, boven het maaiveld te verheffen en hen op die manier als het ware te 
belonen voor het feit dat ze lepra hebben. Er moet daarbij rekening gehouden met de 
context om de zelfredzaamheid duurzaam te laten zijn. In wiskundige termen kan je 

1 Britton & Lockwood; ‘Leprosy’; Lancet 2004 



zeggen dat de afgeleide ook continu moet zijn, door de context mee te verheffen maak je 
de kans van slagen groter. Dit geldt voor: 

● De sociale context 
o Voorbeeld; een buurman van een leprapatiënt is op een mijn gelopen. 

Weiger je hem een prothese? Zou je alleen de leprapatiënt helpen en de 
buurman niet, dan geef je de leprapatiënt een speciale behandeling en 
beloon je als het ware voor het feit dat hij lepra heeft. De figuurlijk afstand 
tussen de buren wordt daarmee groter in plaats van kleiner. 

● De economische context 
o Voorbeeld; de huizen van de leprapatiënten in het dorp worden van 

elektriciteit voorzien. Doen we dat niet bij de andere huizen? Wederom 
worden de leprapatiënten boven het maaiveld verheven met alle nadelige 
gevolgen van dien, zoals jaloezie in gemeenschap of zelfs uitsluiting. 

● De culturele context 
o Voorbeeld; de oudste dochter in het islamitische gezin waarin lepra 

voorkomt krijgt een studiebeurs. Het gezin gaat het economisch goed, 
maar vader laat blijken zijn dochter niet te willen betalen om in de stad te 
studeren; ze gaat maar werken. Geven we haar toch geld voor een 
universitaire opleiding zodat ze goed voorbeeld kan zijn voor andere 
gezinnen waar lepra voorkomt (een strategische keuze)? Of weiger je een 
studiebeurs omdat ze immers niet echt arm zijn? 

Ingrijpen in een gemeenschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 
Door na te denken over de motivatie om en manieren van ingrijpen en door van 
gedachten hierover te wisselen willen we een weloverwogen en goed gemotiveerde 
keuze kunnen maken. Hiermee verleg je de focus van het doen aan liefdadigheid naar het 
bijdragen aan de algehele ontwikkeling van een leprapatiënt en zijn/ haar omgeving.  

Onze missie 
De hulp is er op gericht 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.  

Omgevingsanalyse 
Te doen????: aanpassen, of opnemen in visie? 

Een omgevingsanalyse biedt inzicht in kansen en bedreigingen in de omgeving van uw 
organisatie. U kunt hierbij denken aan: de politieke en economische situatie, 
veranderende wetgeving, sociaal-culturele ontwikkelingen, technologische 
ontwikkelingen en een analyse van vergelijkbare organisaties. 



Strategische lange termijn doelen 
Als handvat voor het vaststellen van de strategische lange termijn doelen hebben wij 
voorheen de Milleniumdoelstellingen  als geformuleerd door de Verenigde Naties 2

gehanteerd. Deze zijn per 2016 in een nieuwe jas gestoken als Duurzame Ontwikkelings 
doelen  die in 2030 hun beslag moeten krijgen (zie overzicht hieronder). 3

 

  
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)  en CIOMAL . De wijze waarop 4 5

wordt hieronder aan de hand van voorbeelden uit onze projecten toegelicht. Onder het 
hoofdstuk projecten wordt hier uitgebreid op terug gekomen.  

Relevante Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

1: Geen armoede 
(Voormalig) lepra patienten staan in Zuid-Oost Azie 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 Vietnam. De zenuwuitval veroorzaakt door de ziekte leidt tot handicaps. 

2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkelingsdoelen 
4 https://www.leprastichting.nl/over-ons/samenwerking 
5 http://ciomal.ch/partenaires 



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 Zuid-Oost Azie dragen (voormalig) leprapatienten 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 . 6

CIOMAL is onze belangrijkste partner in Cambodja. Ook in Myanmar zal worden 
samengewerkt met partnerorganisaties. Een meer fundamenteel aspect hierin is dat PDS 
beoogt haar werkzaamheden zo snel mogelijk over te dragen aan overheidsinstanties. 

In abstractere zin draagt het geven van voorlichting omtrent lepra in Nederland bij aan 
de verdere ontwikkeling van partnerschappen vanuit Nederland.  

6 https://www.lilianefonds.nl/ 

https://www.lilianefonds.nl/
https://www.lilianefonds.nl/
https://www.lilianefonds.nl/


Lange termijn doelstellingen van de Peerke Donders Stichting 

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.  

Bovenstaande Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen voor de PDS samengevat worden 
tot de volgende specifieke lange termijn doelstellingen: 

● Het verlenen van hulp bij de bestrijding van lepra in Zuid-Oost Azie 
○ betrekking hebbend op doel 3 

● In Zuid-Oost Azie de sociaal economische her-integratie van voormalig 
leprapatiënten in de samenleving mogelijk maken 

○ Betrekking hebbend op doelen: 1,2,4,5,6,8,10  
● Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  Onder andere 
het geven van voorlichting in Nederland over de bestrijding van lepra. 

○ Betrekking hebbend op doel 17  

Implementatie: middelen en financieel beleid 
De Peerke Donders Stichting is een kleine stichting die louter uit vrijwilligers bestaat. 
Sinds haar oprichting in 1977 is veel ervaring opgedaan met het leprabestrijdingswerk 
in Zuid-Oost Azie. De stichting wendt haar middelen voornamelijk aan om fondsen te 
werven ten behoeve van de projecten aldaar. 

Middelen 
● Van oudsher werken we in Zuid-Oost Azie, aangezien we een kleine organisatie 

zijn, met beperkte middelen, houden we daar focus op. Dus niet ook in Afrika of 
Zuid-Amerika. 

● De PDS werft op kleinschalige wijze fondsen; in direct contact met donoren die in 
onze netwerken dichtbij ons staan en daardoor vertrouwen hebben in onze 
manier van werken. 

● Er is een klein bestuur met 4 leden dat een aantal keer per jaar vergadert met de 
medewerkers (5). Dit waarborgt een efficiente werkwijze. Ongeveer eens in de 
drie jaar is er een werkbezoek van twee van hen aan de projecten in Zuid-Oost 
Azie.  

● We zenden zelf geen mensen uit, maar maken gebruik van bestaande structuren 
van andere organisaties. We onderhouden daartoe contacten met rechtspersonen 
die een soortgelijke doelstelling als de stichting hebben. Met name gaat het hier 
om NLR (de Leprastichting) en Ciomal.  

Financieel beleid 
De  belangrijkste taak van de stichting is het bijeen brengen van geld om de projecten te 
financieren. We willen dit doen door op een kleinschalige wijze fondsen te werven; in 
direct contact met donoren die in onze netwerken dichtbij ons staan en daardoor 
vertrouwen hebben in onze manier van werken. Onder anderen gebeurt dit via: 

● een halfjaarlijkse nieuwsbrief 



● de website 
● persoonlijke contacten met allerlei instellingen zoals kerken en scholen 
● informatie aan notarissen teneinde mensen te wijzen op de mogelijkheid van 

legaten.  
Projectaanvragen worden tevoren schriftelijk ingediend. Alle projectfinanciering wordt 
vooraf goedgekeurd door het bestuur. Achteraf volgt schriftelijke rapportage van het 
verloop van de projecten door de medewerkers van partner-organisaties in het veld. De 
penningmeester legt de financiële overzichten voor aan een accountant, die de 
jaarcijfers goedkeurt. Tevens worden alle financiële gegevens jaarlijks voorgelegd aan 
het CBF. Financiële jaaroverzichten zijn beschikbaar via de website. 

Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen bezoldiging ; het beloningsbeleid 
voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede 
doelen. 

In het financieel jaaroverzicht is een begroting opgenomen waarbinnen de financiering 
van de langer lopende projecten gegarandeerd is. De financiele extrapolaties worden 
hierin conservatief genomen. Zie hiervoor onze jaaroverzichten op de website . 7

Projecten 
In het algemeen geldt: als de zorg overgenomen kan worden door overheidsinstanties 
trekken wij ons terug. Voor de projecten geldt dat de looptijd kort gehouden wordt om 
geen afhankelijkheid te creëren. Dit geldt niet voor projecten met een intrinsiek langere 
looptijd zoals bijvoorbeeld studiebeurzen of onderhoud van protheses. 

Vietnam 
In Vietnam wordt samengewerkt met partner organisatie NLR (de Leprastichting). Met 
name via het Mekong kantoor onder leiding  van Jan Robijn worden projectvoorstellen 
ingediend die minder in het kader van de NLR te plaatsen zijn. 

Doelstellingen 

Het verstrekken en onderhouden van diverse protheses voor (voormalig)leprapatiënten. 

De prothesezorg zal nog vele jaren voortgezet zal moeten worden. Een aantal jaren 
geleden is een protheseproject gestart met een mobiel team. Dit team voorziet in 
stompzorg (de beenstompen zijn zeer kwetsbaar), prothesevoorziening en 
protheseonderhoud. Een prothese gaat gemiddeld drie tot vier jaar mee. Jaarlijks 
moeten er zo’n 250 tot 300 nieuwe protheses worden aangemeten ter vervanging van 
oude, versleten exemplaren. Tijdens elk bezoek van het mobiele team, 2 tot 3 keer per 
jaar, worden alle protheses nagekeken en zo nodig gerepareerd. Het protheseproject zal 
een zeer belangrijk project blijven. De PDS blijft dit project volledig financieren. 

Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalig) leprapatiënten 

 In Vietnam konden al voor meer dan 100 gezinnen, die in de meest schrijnende 
omstandigheden verkeerden, eenvoudige huisjes worden gebouwd. In de komende jaren 
zullen nog een aantal huisjes gebouwd worden. Het aantal neemt duidelijk af. 

7 http://peerkedondersstichting.nl/index.php/over-ons/jaarverslagen 



Voedselhulp aan bejaarde (voormalig) leprapatienten 

Voor een paar honderd zwaar gehandicapte bejaarde patiënten, die in de meest 
afgelegen en geïsoleerde leprosaria wonen, is aanvullend voedsel nodig. Zij zijn zelf niet 
in staat om in hun onderhoud te voorzien. De ondersteuning vanuit de regering is niet 
voldoende. De PDS verzorgt aanvullende financiering. In de loop van de jaren verdwijnt 
de noodzaak tot hulp, de leeftijd van de patiënten is zeer hoog.  

Bijdrage in schoolkosten voor kinderen uit families van (voormalig) leprapatienten 

Schoolsponsoring van kinderen van arme lepra-families in Vietnam voor lagere en 
middelbare school. 

Eénmalige  acties  en  projecten 

Waar nodig is er ruimte voor specifieke kortlopende eenmalige projectaanvragen. 

Geplande activiteiten 

Prothese Outreach project  

Prothesevoorziening en oogzorg zijn de twee activiteiten die er het meest toe bijdragen 
dat door lepra gehandicapte ouderen in hun laatste levensjaren sociaal actief kunnen 
blijven en kunnen blijven deelnemen aan zoveel mogelijk alle activiteiten van het 
dagelijks leven in hun dorpen. Oog zorg is inmiddels een voltooid project, maar prothese 
zorg zal nog langdurig nodig zijn. Alhoewel het aantal cliënten vanwege hun over het 
algemeen hoge leeftijd wel met zo’n 5-10% per jaar zal gaan afnemen, zal de 
prothesezorg als activiteit toch nog vele jaren moeten worden voorgezet. 
Prothesevoorziening is een gespecialiseerde activiteit. Alle leprosaria worden 2-3 keer 
per jaar bezocht, in totaal zo’n 30 bezoeken per jaar aan de 11 leprosaria in het noorden. 
Tot en met 2014 begeleidde Hoan Hao ook de prothesevoorziening vanuit Ben San in het 
zuiden, maar vanaf 2015 wordt dit volledig zelfstandig door Ben San gedaan. Voor de 
protheses die in Quy Hoa en Ben San gemaakt worden, worden alleen materiaal- en 
arbeidskosten in rekening gebracht en geen werkplaatskosten omdat deze werkplaatsen 
door de overheid gesubsidieerd zijn.  

Huizen project  

Er zijn sinds 2002 in totaal 200 huizen gebouwd, waarvan er 125 gefinancierd zijn door 
PDS. Er zijn nog steeds huisjes nodig, maar inmiddels is in veel schrijnende situaties al 
hulp geboden. We merken dit in het aantal aanvragen. Streven is om in de komende 
jaren met een klein PDS budget te blijven helpen in situaties waar dit nog echt nodig is. 
We plannen in 2015 voor de bouw van 3 huisjes in de Mekong Delta provincies, waarvan 
we de aanvragen al binnen hebben.  

Voedselhulp project  

PDS besloot in 2010 deze hulp te financieren voor minimaal 3 jaar, inmiddels is voor het 
5de jaar hulp geboden. De hulp wordt momenteel wel geleidelijk wat afgebouwd en het 
streven is om de jaarlijkse PDS financiering vanaf 2015 te beperken tot maximaal 1,500 
euro. De grotere leprosaria in dit project krijgen naast overheidssubsidie in toenemende 
mate hulp van charitatieve organisaties zoals de Boeddhistische en Rooms Katholieke 
kerken. Sinds 2012 wordt daarom de extra voedselhulp in de grotere en meer bekende 
(en meer bezochte) leprosaria geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2015 zal er alleen nog extra 



voedselhulp nodig zijn voor een aantal gehandicapte ouderen in de meest afgelegen en 
geïsoleerde leprosaria en dorpen zoals Nam Din, Song Ma, Cam Thuy en Dong Lenh. 
Tevens wordt er gepoogd om voor de extra voedselhulp in deze dorpen lokale 
financiering te vinden in Vietnam, wat helaas nog niet goed lukt. 

Schoolsponsoring project 

Schoolsponsoring van kinderen van arme lepra-families in Vietnam vanaf het schooljaar 
2015/2016. Dit betreft sponsoring voor lagere en middelbare school met een 
sponsorbedrag van 50 tot 75 euro per kind per jaar. Het gaat om een groep van 80 tot 
100 kinderen.  

Eenmalige acties 

Ca Mau, is een van de armste provincies in de Mekong-delta in het zuiden van Vietnam. 
Dit gebied ligt vrijwel nergens hoger dan twee meter boven zeeniveau en is doorsneden 
met rivieren, vaarten en slootjes. De bewoners van dit gebied die ook nog eens getroffen 
zijn door lepra hebben nauwelijks toegang tot sociaal-economische diensten. Boeren, 
vissers en handelaren met lepra, of de handicaps daarvan, hebben de grootste moeite 
hun producten te verkopen. De meesten van hen leven namelijk ver weg van de plaatsen 
waar de markten zich bevinden. 

De 10 veilige motorboten zullen worden aangeschaft voor de 10 armste gezinnen met 
lepra in Ca Mau. Zodoende kunnen deze mensen hun fruit, groente, vis en garnalen op 
markten verkopen en is gezondheidszorg ook bereikbaar. 

Behaalde resultaten 

Het ooghulp programma is dit jaar afgesloten. Een aantal jaren werden oogoperaties 
uitgevoerd bij leprapatiënten. Er was een enorme achterstand, die in enkele jaren met 
financiële steun van de PDS geheel is weggewerkt. Voor overige resultaten zie 
bovenstaande. 

Cambodja 
In samenwerking met Ciomal wordt in Cambodia een aantal kleine projecten uitgevoerd 
in de leprabestrijding en reïntegratie van ex-patiënten. 

Doelstellingen 

Verschaffen van studiebeurzen en leningen 

Leerlingen/studenten in het primaire, secundaire, hoger- en wetenschappelijk 
onderwijs wordt gesponsord.  Sponsoring studenten in vocational training scholarships. 
Deze projecten worden voortgezet. De studenten wordt gegarandeerd dat zij hun gehele 
studie gesponsord worden. 

Ondersteunen van support workers 

Een aantal support workers, ex-leprapatiënten die hulp verlenen bij het rehabilitatie 
proces van ex-patiënten, zijn opgeleid  en worden ondersteund. 



Financieren van microkredieten 
Hierbij ontvangen mensen een klein startkapitaal om een bedrijfje te starten of een 
ambacht te beginnen. Uit de inkomsten wordt het startkapitaal in geld of nature na 
enkele jaren renteloos terugbetaald. 

Het realiseren van bescheiden woningen voor (voormalig) leprapatiënten 

Voor een klein aantal zeer arme gezinnen van (voormalig) leprapatienten worden zeer 
eenvoudige huizen gebouwd. 

Geplande activiteiten 
[Te doen overnemen uit projectvoorstel Crystel] 

Behaalde resultaten  
Opzetten van een LAP (leprosy affected persons) netwerk onder Alumni studenten. 

Laos 

Doelstellingen 

PDS zal in de toekomst alleen kleine concrete activiteiten financieren. 

Geplande activiteiten 

Geen 

Behaalde resultaten 

Er zijn een aantal dorpen voor leprapatienten in Laos. In het dorp Ban Soun Si Valay en 
Ban Sobpung heeft PDS een aantal voorzieningen gerealiseerd.  
De projecten werden in 2014 afgesloten. 
 

Leprabestrijding elders in Zuid Oost Azië 

Doelstellingen 

Onderzocht wordt of in samenwerking met NLR  elders in Zuid Oost Azië activiteiten 
ontplooid kunnen worden. Gezien de staat van de gezondheidszorg en het voorkomen 
van lepra is Myanmar een mogelijkheid. Er wordt onderzocht of prothese voorziening 
via mobiele teams in het zuiden van Myanmar te gefinancierd kan worden. Dit betreft 
een, lepra--inclusief, algemene disability activiteit. Plus mogelijk ook schoolsponsoring 
(lagere en middelbare school) voor kinderen van arme leprafamilies.  

Geplande activiteiten 

Tijdens een werkbezoek in 2017 of 2018 zullen concrete projectvoorstellen bekeken 
worden 



Behaalde resultaten 

Nog niet van toepassing 

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 CBF. Het CBF zal dan contact opnemen met het bestuur van de PDS. 

 

 
 

 

 


