
                              Jaarverslag 2016 Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH) 

De Stichting  

De Stichting Leer Anderen Helpen werd opgericht op 18 mei 1989 met als vestigingsplaats 
Utrecht. 

Het doel van de Stichting 

Het doel van de stichting is het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen die niet of 
amper toegang hebben tot deze zorg in minder welvarende streken in de wereld. Daarbij 
worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen aan lokale artsen en andere 
zorgverleners zodat men idealiter op termijn niet meer of in elk geval minder is aangewezen 
op hulp van buitenstaanders. Veelal gaat het om het vervangen van troebele lenzen (cataract) 
door een kunstlens. Sinds de oprichting van de stichting wordt deze zorg verleend in 
verschillende regio’s in Indonesië omdat veel bij de stichting betrokken oogartsen  een goede 
band hebben met dat land.  
Door toenemende welvaart in Indonesië en de spreiding van oogartsen ook over de meer 
afgelegen streken in dat land, heeft de SLAH zich georiënteerd op mogelijkheden ook elders 
in de wereld projecten op te starten. Dat heeft geresulteerd in een nieuw project op Haïti en 
het voorbereiden van projecten in Kenia en Marokko.  

De samenstelling van het bestuur 

In 2016 heeft zich geen wijziging in de bestuurssamenstelling voorgedaan. Ultimo 2016 was 
het bestuur als volgt samengesteld: 

Het verslag van de activiteiten 

Het bestuur van de stichting is in 2016 tweemaal bijeengekomen voor een reguliere 
bestuursvergadering in maart en oktober.  

D.J.F.M. van Oostrum voorzitter 

M.M. van Heel secretaris

B.H. de Rave penningmeester

H.F. Dubois lid  

F.E. Ros lid

A.J.G.M. Smit lid

A.H.F. Rulo lid
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Het bestuur van de SLAH heeft besloten, na ruim 13 jaar en 17 uitzendingen, geen oogartsen 
meer naar Bangka Indonesië te sturen. De overheden op het eiland willen geen 
werkvergunningen meer verstrekken voor Nederlandse oogartsen. Dit ondanks de blijvende 
behoefte aan cataract operaties. De instrumenten die de SLAH in Bangka had laten staan zijn 
in 2016 naar Sumba verzonden. 

In april 2016 heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Stichting Samenwerking 
Vlissingen-Ambon (SSVA). Er zijn meerdere apparaten voor de kliniek aangeschaft door de 
gemeente Ambon, waardoor de kliniek thans voldoende is uitgerust om te functioneren. Ook 
de stroomspanningsproblemen zijn eindelijk opgelost. De SLAH zal ook in de toekomst de 
kliniek blijven ondersteunen. 

In mei heeft een overleg plaats gevonden tussen het bestuur van de SLAH en het team van de 
uitzending naar Haïti. Er is afgesproken dat de uitzending van 2016 een vervolg zal krijgen in 
2017.  
Tijdens de orkaan Matthew, eind oktober 2016, is er brand uitgebroken in de wachtkamer en 
bijgebouwen van het ziekenhuis in Passe Catabois. Om mee te helpen aan de wederopbouw 
van het ziekenhuis, heeft het bestuur van de SLAH besloten een bedrag van € 5.000,- ter 
beschikking te stellen. 

Het bestuur heeft in 2016 met meerdere farmaceutische bedrijven contact gezocht voor 
sponsoring. Daaruit is voortgekomen dat zowel Bayer als Pfizer met een bedrag van elk         
€ 3.000,-  de werkzaamheden van de SLAH in Haïti in 2017 zullen ondersteunen. 

De SLAH is gedurende het gehele jubileumjaar (eeuwfeest 2016) begunstigde geweest van de 
Ansfriduskerk te Amersfoort. Naar aanleiding daarvan hebben we in 2016 een bijdrage van € 
939,- mogen ontvangen. 

De Wereldwinkel op recreatieterrein Het Grote Bos in Doorn heeft de SLAH als begunstigde 
gekozen voor het seizoen 2016-2017. Het gehele jaar van Pinksteren tot Pinksteren worden de 
opbrengsten van activiteiten voor het goede doel gespaard. 

Bestaande projecten 

Ambon 
In februari 2016 is Wilda Batubara wederom uitgezonden naar Ambon om de zittende oogarts 
te ondersteunen, te begeleiden en te coachen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de 
gemeente Ambon, de Stichting Vlissingen Ambon (stedenband) en de SLAH. 
De kliniek is sinds 2014 operationeel en is ook het afgelopen jaar verder uitgebouwd met een 
nieuw OK-complex, met een aparte anaesthesie/voorbereidingsruimte  en een aparte 
sterilisatie-ruimte en nog twee ruimtes die als patiënten kamer ingericht zullen worden. De 
plaatselijke oogarts is het afgelopen jaar gegroeid en blijft door de SLAH ondersteund worden 
door jaarlijks een ervaren oogarts naar Ambon te sturen om hem te helpen bij meer complexe 
aandoeningen en hem te coachen bij het aansturen van de kliniek. In totaal werden 135 
operaties uitgevoerd tijdens het verblijf van de SLAH-oogarts. 
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Haïti 
In maart werd evenals in 2015 een team oogartsen uitgezonden naar Passe Catabois in Noord 
Haïti, een gebied met bijna 200.000 inwoners alwaar een Nederlandse tropenarts al 
gedurende 12 jaar deze bevolking verzorgt. Er werden 825 patiënten poliklinisch beoordeeld 
van wie er 54 een operatieve behandeling ondergingen. In samenwerking met de Stichting 
Zienderogen konden meer dan 300 patiënten van een bril worden voorzien.  
In 2017 zal opnieuw een team worden uitgezonden. Bijzondere aandacht zal dan besteed 
worden aan de behandeling van glaucoom (verhoogde oogboldruk) dat in Haïti veel voorkomt.  

Kenia  
In maart werd een eerste team oogartsen uitgezonden naar Kenia. Het accent lag vooral op 
het adviseren en ondersteunen van aldaar werkzame gezondheidwerkers ,veelal 
verpleegkundigen die een opleiding hebben gevolgd om eenvoudige oogoperaties te kunnen 
uitvoeren. Onze oogartsen hebben 74 patiënten kunnen opereren.  
In 2017 zal opnieuw een team naar Kenia worden uitgezonden in samenwerking met de 
Stichting Oloonkolin. 

Marokko 
In mei werd een eerste team oogartsen uitgezonden naar Marokko. Hoewel in januari een 
verkennend bezoek had plaatsgevonden en goede afspraken waren gemaakt met de 
autoriteiten aldaar bleek bij aankomst dat ter plaatse zodanige veranderingen waren 
doorgevoerd dat niet veel meer kon worden gedaan dan een voorselectie van patiënten die 
voor een operatie in aanmerking komen.  
Ruim 70 patiënten werden geselecteerd die in 2017 alsnog geholpen zullen worden. 

Sumba 
In oktober zijn Wilda Batubara en Monika Landesz uitgezonden naar Waingapu, Oost Sumba. 
Daar hebben zij in 10 dagen 153 operaties verricht. Een deel van de spullen en 
instrumentarium was ingevlogen uit Bangka en Ambon. Er werd samengewerkt met lokale OK 
medewerkers waarvan een aantal tijdens deze uitzending nog ingewerkt moesten worden.  
Aangezien er een grote toeloop was van patiënten met vaak matuur cataract, heeft de lokale 
arts verzocht of er volgend jaar weer een uitzending kan plaatsvinden.  

Financiën 
Voor de situatie ultimo 2016 wordt verwezen naar bijgaande jaarrekening over dat jaar. De 
stichting bestaat geheel uit vrijwilligers, geen de bestuursleden of aan de stichting verbonden 
oogartsen ontvangt een vergoeding voor zijn of haar werkzaamheden. Aangezien de stichting 
geen overheidssteun ontvangt is zij geheel afhankelijk van donaties van particulieren, 
stichtingen, service clubs, legaten etc.. Daarnaast  zijn er leveranciers en fabrikanten van 
medisch instrumentarium dan wel medicamenten die de stichting in natura steunen dan wel 
korting verlenen. 

Het bestuur van de stichting dankt hierbij alle donateurs voor hun ondersteuning. Zij maken 
het de stichting mogelijk haar activiteiten te blijven ontplooien. 
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De jaarrekening over 2016 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 
maart 2017. 
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