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Jaarverslag 2017 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, is de SLAH zich gaan uitbreiden door elders in de wereld projecten 
op te starten. Dat heeft geresulteerd in projecten op Haïti en in Kenia en Marokko.  

De samenstelling van het bestuur 
In 2017 hebben zich wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan. In maart heeft het 
bestuur afscheid genomen van de oogartsen Frits Dubois en Frans Ros. Een van de vacatures is 
opgevuld met de komst van oogarts Ivan Gan.  

Ultimo 2017 was het bestuur als volgt samengesteld: 

Het verslag van de activiteiten 
Het bestuur van de stichting is in 2017 in maart en oktober tweemaal bijeengekomen voor een 
reguliere bestuursvergaderingen. 

drs. Dolf van Oostrum voorzitter 

drs. Burg de Rave penningmeester

drs. Margreet van Heel secretaris

dr. Ton Smit lid  

drs. Alex Rulo lid

drs. Ivan Gan lid
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Het bestuur heeft besloten een Kascommissie in te stellen, bestaande uit 2 oud bestuursleden 
Wilda Batubara en Monika Landesz, om jaarlijks het financiële jaarverslag te controleren en vast 
te stellen. Hiermee voldoet de SLAH aan de ANBI verplichtingen. 

In 2017 heeft de SLAH een donatie in natura ontvangen van Bausch & Lomb, in de vorm van 2 
pallets met lenzen.  

In mei 2017 heeft overleg plaatsgevonden met het bestuur van de Stichting Samenwerking 
Vlissingen-Ambon (SSVA). De pallets met lenzen van B&L zijn in Vlissingen ondergebracht en 
worden daar gecatalogiseerd. Er is afgesproken dat de SVVA de helft van de lenzen in Ambon kan 
gebruiken.  
Op uitnodiging van de SLAH en de SSVA heeft er in september een werkbezoek aan Nederland 
plaatsgevonden van alle medewerkers van de oogkliniek Ambon. De medewerkers hebben een 
bezoek gebracht aan Zonnestraal in Amersfoort, het Oogziekenhuis in Rotterdam en Bernhove in 
Uden. De SLAH zal ook in de toekomst de kliniek blijven ondersteunen.  

In juli heeft een overleg plaats gevonden tussen het bestuur van de SLAH en het team van de 
uitzending naar Haïti. Er is afgesproken dat ook in 2018 een uitzending naar Passe Catabois 
georganiseerd zal worden. De SLAH is verheugd dat er een vaste groep oogartsen is die bereid is 
om jaarlijks naar Haïti uitgezonden te worden.  

Stichting Marcus heeft de SLAH wederom uitverkoren voor een flinke donatie. Wij mochten het 
bedrag van € 8.000,- bijschrijven op de rekening. 

De SLAH is gedurende een heel jaar (Pinksteren 2016 tot Pinksteren 2017) begunstigde geweest 
van Wereldwinkel het Grote Bos uit Doorn, de collecte heeft uiteindelijk het mooie bedrag van € 
4.000,- opgebracht. 

Bestaande projecten 

Ambon 
Het gaat zeer voorspoedig met de oogkliniek op Ambon. Oogarts Danny heeft het erg druk en 
wordt inmiddels op de poli ontlast door 2 basisartsen. Er wordt hard gewerkt aan het werven van 
een tweede oogarts. In 2018 zal de kliniek over een Yag-laser beschikken. Ook zal in 2018 een 
medewerkster haar opleiding tot opticien te Bandung voltooien waarna binnen de oogkliniek te 
Ambon ook een afdeling optiek van start zal gaan. 
Besproken wordt de mogelijkheid om de gediplomeerde technicus van het Otto Kuijck Ziekenhuis 
ook te laten functioneren voor de oogkliniek. 
Wilda Batubara is bereid om ook de komende jaren te worden uitgezonden naar Ambon ter 
ondersteuning van Danny. Naar het oordeel van Wilda heeft Danny zich ontwikkeld tot een vaardig 
operateur en een goede op kwaliteit gerichte oogarts. 

Haïti 
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Dit jaar is er in april weer een uitzending geweest naar Passe Catabois. Het team bestond uit 4 
artsen en 3 opticiens van Zienderogen. Er werden aldaar 798 patiënten oogheelkundig onderzocht 
van wie er 68 werden geopereerd. Daarnaast werden ruim 400 brillen aangemeten en verstrekt. 
De moeilijkheidsgraad van cataractoperaties blijkt in Haiti hoger dan elders. Een verklaring 
daarvoor ontbreekt vooralsnog. Glaucoom blijkt in Haiti een groter probleem dan cataract. Er 
wordt nagedacht of er een glaucoom specialist mee kan op de volgende uitzending.  
In 2018 zal opnieuw een team in combinatie met Stichting Zienderogen worden uitgezonden. 

Kenia  
Een uitzending naar Kenia werd in 2017 is uitgesteld omdat het er onveilig was door de 
presidentsverkiezingen. De planning is nu om in februari of maart 2018 te gaan. Het idee is om 
een groter team te sturen, in samenwerking met Stichting Zienderogen.   

Marokko 
Tijdens de uitzending in maart 2017 was het de bedoeling dat er in Chicahoua 80 mensen 
geopereerd zouden worden. De contacten met Marokko liepen weer via een Marokkaans-
Nederlandse arts van het UMC Utrecht. 
Ondanks de verzekering dat er in het weekeinde gewerkt kon worden, was dat niet mogelijk door 
het ontbreken van benodigd OK personeel. Hierdoor vielen 4 van de 9 operatiedagen af. 
Verder zijn deze week weinig operaties geweest door falende apparatuur (autoklaven) als ook het 
ontbreken van OK personeel, medewerkers die konden vertalen. Daarnaast werd de toegezegde 
OK kamer regelmatig toch voor andere operaties.  
Onderlinge relaties en slechte logistiek hebben ook niet bijgedragen aan deze uitzending. 
De SLAH beraadt zich nu over het nut van uitzendingen naar deze regio in Marokko. 

Sumba 
Er is in 2017 geen uitzending geweest naar Sumba. Het ligt in de planning om er in 2018 weer 
naar toe te gaan met 1 oogarts. 

Financiën 
Voor de situatie ultimo 2017 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 2017 is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 19 maart 
2018. 
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