
Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Mother & Child Foundation Bangladesh 
 
1. Strategisch plan Mother & Child Foundation Bangladesh 
De Stichting Mother & Child Foundation werkt met jaarplannen. Hieronder staat beschreven wat de 
Mother & Child Foundation in 2013 uit haar jaarplan heeft kunnen realiseren. De Bagerhat Mother 
& Child Care Organization heeft beschreven welke projecten zij de komende jaren wil uitvoeren. 
Dat stuk vindt u aan het einde onder de naam ‘Bagerhat Mother & Child Care Organization Pro-
jects'. Als bestuur zullen we bekijken welke projecten we zullen steunen. 
  
2. Ondersteuning door de Mother & Child Foundation Bangladesh 
 

2.1. Werkvelden waarop ondersteuning en hulp is geboden 
De Mother & Child Foundation Bangladesh heeft in 2013 op een logische en noodzakelijke wijze 
getracht de hulp van de Aloshikha Foundation af te bouwen. Wegens malversaties van het Alos-
hikha RSDC is de samenwerking gestopt en daarmee ook meerdere projecten. Dit heeft geresul-
teerd in het volgende: 
 

2.2. Gezondheidszorg: De Maria Mother & Child Health Care Clinic in Rajihar ontvangt vanaf 
2013 geen hulp meer van de Aloshikha Foundation en nu de Mother & Child Foundation 
Bangladesh. Dit is een zeer moeilijk besluit geweest voor het bestuur. Ruim 10 jaar is er 
door de Aloshikha Foundation energie en geld gestoken in deze kliniek. Dat leg je als be-
stuur niet zo maar naast je neer. Wij zijn echter van mening als bestuur dat we niet verder 
willen samenwerken met een organisatie die niet goed met het geld van onze stichting 
omgaat. 

 
Er is een samenwerking gestart met de Bagerhat Mother & Child Care Organization. De 
oprichters van deze organisatie zijn de arts en zijn vrouw die voorheen in de kliniek van 
Aloshikha RSDC werkten en waarmee we al langer dan 10 jaar goed mee samen hebben 
gewerkt. Hij heeft om dezelfde reden Aloshikha RSDC verlaten. De Bagerhat Mother & 
Child Care Organization heeft min of meer in samenspraak met de Mother & Child Foun-
dation Bangladesh een plan gemaakt voor 2013 (zie bijlage). Van dit plan is in 2013 het 
volgende gerealiseerd: 

 
Agreement 2013-02 Aanschaf nieuw echo apparaat voor kliniek Bagerhat € 6.760,00 
Agreement 2013-03 Trolley voor echo (Deluxe), UPS General 1200 VA, 

Video Printer model: UP-897MD 0266324-9 als onder-
deel van de aanschaf van het echo apparaat. 

  
€ 00,00 

Agreement 2013-04 Aanschaf nieuwe fetal doppler voor kliniek in Bagerhat € 538,50 
Agreement 2013-05 Aanschaf universele batterijlader + oplaadbare batterijen € 34,08 
Agreement 2013-06 Meubilair en weegschaal voor inrichting dokterskamer 

en wachtkamer voor kliniek in Bagerhat 
€ 179,06 

Contract 2 -2013 Uitbreiding cube pessary project - 
 Totaal € 7.511,64 

 
Het cube pessary project moet worden uitgebreid en daarom hebben we de voorraad cube 
pessaries in de Bagerhat Mother & Child Organization flink verhoogd. De kosten van de 
cube pessaries zijn al in 2012 door de Aloshikha Foundation betaald. De opbrengsten van 
iedere cube pessary die nu wordt ingebracht, worden terug betaald aan de Mother & Child 
Foundation Bangladesh en vervolgens voor nieuwe projecten gebruikt. 

 
2.3. Onderwijs: De samenwerking met de preschools en kindergarten van Aloshikha RSDC is 

in 2013 volledig stop gezet. Ook deze keuze heeft de Aloshikha Foundation veel kopzor-
gen bezorgd. Ruim 1.300 kinderen genieten onderwijs op deze schooltjes. De ondersteu-
ning daarvan heeft het bestuur altijd als bijzonder zinvol ervaren. 

 
Op dit moment studeert Kabita Baroi op kosten van de Mother & Child Foundation Bangla-
desh Rechten aan The Northern University Bangladesh (NUB) in Khulna. Zij is een van de 
kinderen die voorheen een van de preschooltjes van Aloshikha hebben bezocht. Ze be-
hoorde tot de zogenaamde hard core poor people uit Rajihar. Na de preschool heeft ze 
met financiële ondersteuning van de Aloshikha Foundation achtereenvolgens het Secon-
dary School Certificate en het Higher Secondary School Certificate behaald. Hierdoor kon 
ze worden toegelaten tot de universiteit. Zowel de universitaire studie, de huisvesting als 
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het levensonderhoud van Kabita worden volledig door de Mother & Child Foundation be-
kostigd. In 2013 is er totaal besteed aan dit project: 

 
Agreement 2013-01 Kosten studie Kabita Baroi aan NUB / Inclusief armoe-

debestrijding hard core poor grootmoeder Kabita Baroi 
(€ 83,00) 

€ 1.894,00 

Agreement 2013-07 Additionele kosten en reserve studie Kabita Baroi aan 
NUB, Khulna 

€ 1.000,00 

 Totaal € 2.894,00 
 

2.4. Armoedebestrijding: De hard core poor grootmoeder van Kabita Baroi, leeft momenteel he-
lemaal alleen in een klein hutje in het bos. Ze kan niet in haar eigen levensonderhoud 
voorzien. Daarom wordt ze door de Mother & Child Foundation Bangladesh op bescheiden 
schaal financieel ondersteund. Ze ontvangt maandelijks een klein bedrag voor eten en 
kleding. Dit bedrag zit in het budget voor de studie van Kabita Baroi. Kabita zorgt er ook 
voor dat haar grootmoeder dit geld krijgt. 

 
Kosten levensonderhoud hard core poor grandmother. € 83,00 

 
Overzicht alle agreements en contracten in 2013. 
 

Agreement 2013-01 Kosten studie Kabita Baroi aan NUB / Inclusief armoe-
debestrijding hard core poor grootmoeder Kabita Baroi 
(€ 83,00) 

€ 1.894,00 

Agreement 2013-02 Aanschaf nieuw echo apparaat voor kliniek Bagerhat € 6.760,00 
Agreement 2013-03 Trolley voor echo (Deluxe), UPS General 1200 VA, 

Video Printer model: UP-897MD 0266324-9 als onder-
deel van de aanschaf van het echo apparaat. 

  
€ 00,00 

Agreement 2013-04 Aanschaf nieuwe fetal doppler voor kliniek in Bagerhat € 538,50 
Agreement 2013-05 Aanschaf universele batterijlader + oplaadbare batterijen € 34,08 
Agreement 2013-06 Meubilair en weegschaal voor inrichting dokterskamer 

en wachtkamer voor kliniek in Bagerhat 
€ 179,06 

Agreement 2013-07 Additionele kosten en reserve studie Kabita Baroi aan 
NUB, Khulna 

€ 1.000,00 

Contract 2 -2013 Uitbreiding cube pessary project € 00.00 
 Totaal € 10.405,64 

 
 
In hoofdstuk vier zijn activiteiten opgenomen die in 2013 zijn uitgevoerd om de doelstelling van de 
stichting Mother & Child Foundation Bangladesh te kunnen realiseren. 
 
3. Activiteiten van de Mother & Child Foundation Bangladesh 
Ook in 2013 is weer aandacht besteed aan voorlichting. Met behulp van een nieuwe website en 
voorlichtingsbijeenkomsten heeft het bestuur van de Mother & Child Foundation Bangladesh bij de 
Nederlandse bevolking de ontwikkelingsnoodzaak van Bangladesh onder de aandacht gebracht. 
 
Fondsenwerving 
Om organisaties in Bangladesh te kunnen steunen zijn fondsen noodzakelijk. De Mother Child 
Foundation Bangladesh heeft in 2013 getracht fondsen te werven door: 

• Het zoeken van nieuwe particuliere donateurs. 
• Het zoeken van institutionele sponsoren. 
• Het gebruik maken van mogelijkheden voor medefinanciering van projecten door NCDO of 

Wilde Ganzen, of frontoffices MFO’s (medefinancieringsorganisaties). 
• Het onderbrengen van projecten bij andere ontwikkelingshulporganisaties. 

 
Projectondersteuning en -financiering 
In 2013 heeft de Mother & Child Foundation haar projectondersteuning en –financiering gericht op: 

• Financiële en persoonlijke ondersteuning van Kabita Baroi bij haar studie Rechten aan de 
Northern University Bangladesh (NUB). 

• Financiële ondersteuning van de hard core poor grootmoeder van Kabita Baroi. 
• Het ondersteunen van een kleine kliniek in Bagerhat waar de voormalige dokter van Alos-

hikha RSDC en zijn echtgenote zich bekommeren om de algemene gezondheidszorg en in 
het bijzonder de moeder en kind zorg in Bagerhat en omgeving. 
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• Het verder uitbreiden van het cube pessaries project in Bagerhat en omgeving. 
• De aanschaf van een nieuwe echo voor de kliniek in Bagerhat. 
• De aanschaf van een nieuwe fetal doppler voor de kliniek in Bagerhat. 
• De aanschaf van meubilair voor de kliniek in Bagerhat. 
• De aanschaf van een batterijlader met batterijen ten behoeve van de fetal doppler. 

 
 
4. Financiën 
 

    2013  in Euro's 
       
Baten uit eigen fondsenwerving    
       
       
Giften van bedrijven (inclusief sportdag) 0,00 B  
Giften van Instellingen  482,50 I  
Giften van particulieren  6.384,12 P  
Fondsenwerving      
        
Totaal Giften   6.866,62   
       
Kosten eigen fondsenwerving    
       
uitgekeerde agreements  10.786,36   
besteding aan doelstellingen  0,00   
       
rentebate    -823,86   
Bankkosten   301,06   
kantoorbenodigdheden  907,89   
Reiskosten   880,37   
porti    177,60   
Internetkosten   258,71   
Advieskosten   325,60   
Drukwerk    0,00   
Contributie   0,00   
Totale kosten   12.813,73   
       
In percentage van Baten  186,61%   
       

 


