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Inleiding
In 2012 is de College of Medicine, onderdeel van de Universiteit van Malawi,
begonnen met het ontwikkelen van een Bachelor Programma in kindergeneeskunde
voor ervaren clinical officers (een kader van gezondheidswerkers te vergelijken met
physician assistants in Nederland). Deze clinical officers zijn heel praktisch opgeleid,
kunnen operaties uitvoeren zoals keizersnedes, etc. Ze zijn vooral werkzaam in de
districten en zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de health service
delivery in Malawi.
De redenen om het bachelor programma op te zetten waren de slechte
gezondheidsindicatoren voor Malawi:
• De levensverwachting ligt op ongeveer 50 jaar, met name ten gevolge van de HIV
epidemie;
• De kindersterfte is de laatste jaren wel wat verbeterd maar ligt nog rond de 80 per
1000 levendgeborenen, waarvan ongeveer 40% pasgeborenen;
• De moedersterfte is 670 per 100.000 levend geborenen.
• En naar schatting is 48% van de kinderen jonger dan 5 jaar klinisch ondervoed of
te klein.
Deze getallen zijn een maat voor de armoede en een indicator voor socioeconomische ontwikkeling. Verder ziet men ook een toename, zoals in eigenlijk alle
ontwikkelingslanden, van “Westerse” ziekten, zoals diabetes, hart en vaat ziekten
etc.
Malawi heeft slechts een kinderneuroloog, die ook vice-principal van de College is, en
deze heeft weinig/geen tijd om in Lilongwe het neurologie onderwijs te verzorgen.
Daarom heeft kinderarts Hanny Friesen, voormalig collega in het Slingeland
Ziekenhuis in Doetinchem, vanuit de University of Malawi, een beroep gedaan op dr.
C.J.W. van de Vlasakker.
Dr. van de Vlasakker, neuroloog en opleider in het Slingeland ziekenhuis, heeft hier
positief op geantwoord.
In 2017 is dr. van de Vlasakker voor de 1e keer naar Malawi geweest. In 2018 voor de
2e keer.
Wat doet dr. van de Vlasakker in Malawi?
Hij verzorgt het onderwijs in een blok van 2 weken voor derdejaars studenten,
bachelors en interne studenten, voor zover die laatste categorie er is. Dat wil zeggen
colleges voor deze groepen om ze het neurologische onderzoek te leren en
neurologische kennis bij te brengen. Daarnaast doet hij ook veel bedside teaching, ’s
morgens meelopen met de visite waarbij er de nodige neurologische kinderen zijn
om voor deze kinderen advies geven ten aanzien van de behandeling etc. Daar waar

nodig en gewenst is er ook aandacht voor volwassenen met neurologische
aandoeningen.
Behalve onderwijs en advies t.a.v. van de behandeling van kinderen met een
neurologische aandoening, loopt hij mee met de supervisory visits naar de BSc
studenten in de districtsziekenhuizen. Zij doen daar een ‘praktijkstage’, waar dr. van
de Vlasakker naar toe gaat om visite met ze te lopen, onderwijs te geven en om
patiënten met gecompliceerde aandoeningen te zien. Tijdens het bezoek zal de
nadruk liggen op het beoordelen en behandelen van neurologische problemen.
Dr. van de Vlasakker probeert zo veel mogelijk in te spelen op de lokale wensen en
behoeften. Het onderwijsprogramma is dan ook in nauwe samenspraak afgestemd
op wat de studenten en docenten aldaar zelf belangrijk vinden. Daarbij worden zo
veel mogelijk wetenschappelijke inzichten bijgebracht. Het onderwijsprogramma
wordt afgesloten met een neurologisch examen.
Behalve gebrek aan personeel is er gebrek aan alles: medicijnen, apparatuur,
thermometers, papier om statussen op te schrijven. Het laboratorium kan vaak de
meest essentiële testen niet doen, zoals electrolieten, bloedbeeld etc.
De radiologie afdeling heeft soms geen reagentia om films te ontwikkelen, nu kunnen
er soms alleen ‘emergency’ CT scans gemaakt worden.
In 2017 heeft dr. van de Vlasakker een beroep gedaan op de leden van de nieuwe
Hummelse Sociëteit om hem te ondersteunen in zijn missie.
Er zijn toen allerhande spontane acties opgezet om de nodige financiële middelen te
vergaren ten behoeve van het werk in Malawi.
Om deze ondersteuning te formaliseren is op 27 maart 2018 de Stichting
Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi (SONOM) opgericht. We denken dat
we op deze manier beter in staat zijn om particuliere donateurs en zakelijke fondsen
te benaderen om dr. Van de Vlasakker te ondersteunen in Malawi.
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Missie/doelstelling/strategie
2.1 Missie.
De missie van de stichting is, dat er in Malawi voldoende opgeleide artsen met
neurologische kennis (neurologen) zijn om in de eigen behoefte te voorzien.

2.2 Doelstelling
De doelstelling van Sonom staat in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van neurologisch onderwijs op hoog niveau,
met als einddoel de zelfredzaamheid van het land op dit medisch vakgebied, en voorts al wat
hiermee rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord, en waarbij de stichting zich richt op het Afrikaanse land Malawi en
eventueel aangrenzende regio’s. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.

Met haar doelstelling beoogt Sonom de medische gezondheidszorg in Malawi te
versterken.

2.3 Strategie
Om onze financiële doelstelling te realiseren ondernemen we ondermeer de
volgende activiteiten:
• Het werven van donateurs & sponsors.
Donateurs die een vast bedrag doneren genereren een vast bedrag aan
inkomsten. Dit zorgt voor een stabiele bron van inkomsten. Belangrijk hierbij is
SONOM een ANBI status heeft.
• Het benaderen van vermogensfondsen om de missie te ondersteunen. Hiervoor
is het wederom van belang dat de stichting over een ANBI-status beschikt.
• Losse activiteiten
We ondernemen activiteiten van allerlei aard om geldelijke middelen te
verzamelen. Hierbij denken we aan, veilingen, collectes, optredens etc.

2.4 Praktische uitwerking
Jaarlijks gaat dr. van de Vlasakker (of vervanger) ruim 2 weken naar Malawi om aan
de missie van SONOM te werken. Voordat hij (of vervanger) afreist naar Malawi
maakt hij samen met de College of Medicine van de University of Malawi een
projectbegroting voor dat jaar.
Deze projectbegroting wordt in 1e instantie beoordeelt door de raad van advies1. De
raad van advies bestaat momenteel uit 1 lid en wel dr. C.J.W. van de Vlasakker. De
raad van advies legt de begroting met een advies voor aan het bestuur van SONOM.
Het bestuur van SOMOM besluit vervolgens of en hoeveel van de gevraagde
financiële middelen door SONOM beschikbaar worden gesteld.
Na terugkomst uit Malawi wordt er door dr. van de Vlasakker (of vervanger)
verantwoording afgelegd aan het bestuur van SONOM.

1

Raad van Advies, zie artikel 3a van de statuten
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Organisatie
3.1 Algemeen
Naam:
KvK nummer:
Fiscaal nummer:
ANBI-status:
ANBI-nummer:
E-mail:
Internet:
Bankrekening:

Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi
858647175
8586.47.175
Afgegeven door de belastingdienst op 9 januari 2019.
8586 47 175
hulp@sonom.nl
www.sonom.nl
NL48 RABO 0328 9920 54

Secretariaat:
De heer H.G. (Herman) Letteboer
Zelhemseweg 25
6999 DP Hummelo
Telefoonnummer:
0314-382212

3.2 Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

De heer J.A. (Jos) Jansen, Hummelo.
De heer E.J. (Evert Jan) Bloemen, Hummelo.
De heer H.G. (Herman) Letteboer, Hummelo.
De heer G.W.M. (Gerard) Menting, Hummelo.
De heer B. (Bernard) Jolink, Hummelo.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden (artikel 4.6 van
de statuten).

3.3 Werknemers
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.
Gezien de omvang van de stichting en de doelstelling dat er niets aan de strijkstok
blijft hangen, worden er ook geen werknemers aangesteld of andere betaalde
krachten ingeschakeld.

3.4 Financiën
SONOM probeert jaarlijks een bedrag van € 5.000 tot € 10.000 te vergaren voor het
doel van de Stichting. Getracht wordt om dit bedrag op (een van) de volgende
manieren te vergaren;
- Donateurs:
60 donateurs à € 5,= per maand betekent een opbrengst van € 3.600

-

-

Fondsenwerving:
Door fondsen te interesseren voor ons project proberen we een bedrag van
€ 4.000 bijeen te krijgen.
Eenmalige activiteiten:
Te denken valt aan het organiseren van evenementen, zoals optredens,
presentaties, veilingen.
Als we hiermee € 2.400 kunnen ophalen, dan komen we aan een bedrag van
€ 10.000.
SONOM heeft een bankrekening bij de Rabobank. De bank brengt ons maandelijks
een vast bedrag in rekening voor het aanhouden van deze rekening. Daarnaast heeft
SONOM vaste kosten voor de Website en kleine kantoorkosten.
Verder heeft SONOM geen vaste kosten.
De donateurs en andere founders worden jaarlijks uitgenodigd in Hummelo, waar dr.
van de Vlasakker (of vervanger) tekst en uitleg geeft over de bestede middelen in
Malawi en hoe het staat met onze missie.

3.5 Financiële administratie, verantwoording
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester. De
penningmeester maakt, telkens per jaar ultimo, een jaarrekening op. De eerste
jaarrekening wordt opgemaakt per 31 december 2018.
Het onderdeel administratie en jaarstukken is opgenomen in artikel 11 van de
statuten.
Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Sonom, www.sonom.nl.
De penningmeester legt, gevraagd en ongevraagd, verantwoording af aan de overige
bestuursleden. Indien het vermogen van de Stichting een bedrag van € 20.000
overschrijdt, dan zal er een register accountant (RA) gevraagd worden om de
administratie van de stichting te controleren.
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Bijlage, statuten

