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Voorwoord 

Door middel van dit jaarverslag legt de Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH) 
verantwoording af over de door haar uitgevoerde activiteiten in het verslagjaar 
2018. De financiële verantwoording is nader gedocumenteerd in de bij dit 
jaarverslag horende jaarrekening. 

In maart van het jaar stond de overdracht van het voorzitterschap gepland,Dolf 
van Oostrum, die twaalf jaren op inspirerende en nauwgezette wijze het 
voorzitterschap vervulde, wilde na drie termijnen zijn functie beëindigen en had 
in overleg met het bestuur een opvolger aangezocht. Helaas geschiedde de 
wisseling onvoorzien onder zeer verdrietige omstandigheden. Een naar zich eerst 
liet aanzien gunstige behandeling van een chronische ziekte van Dolf resulteerde 
in een uiteindelijk fatale infectie. Het overlijden van Dolf was voor iedereen die 
bij SLAH betrokken is een grote schok. Wij gedenken Dolf met het grootste 
respect voor zijn enorme inzet voor SLAH en de vele mensen die mede door zijn 
inspanningen zijn geholpen. Zijn naasten wensen wij alle sterkte met dit grote 
verlies. 

Het bestuur wil allen die in het verslagjaar hebben bijgedragen aan de 
werkzaamheden van SLAH van harte bedanken. Dat geldt in de eerste plaats de 
oogartsen die zijn uitgezonden en geheel belangeloos hun tijd en deskundigheid 
beschikbaar hebben gesteld, niet zelden onder moeilijke omstandigheden. 
Daarbij nauw samenwerkend met de optometristen/opticiens van 
partnerorganisatie Zienderogen, dank gaat ook naar hun uit. Dank geldt voorts 
de donateurs en fondsen die het mogelijk maken de kosten die met ons werk 
samenhangen te dekken, alsmede de instellingen en bedrijven die om niet 
middelen ter beschikking stelden. 

Het bestuur hoopt en verwacht dat SLAH ook in 2019 haar belangrijke werk met 
succes zal kunnen voortzetten. 

De Stichting 

De Stichting Leer Anderen Helpen is opgericht op 18 mei 1989 met als 
vestigingsplaats Utrecht. Het initiatief is voortgekomen uit de Nederlandse 
ziekenhuiswereld. 

Het doel van de stichting is het verlenen van oogheelkundige zorg aan mensen in 
minder welvarende streken in de wereld die niet of amper toegang hebben tot 
deze zorg. Daarbij worden kennis en vaardigheden waar mogelijk overgedragen 
aan lokale artsen en andere zorgverleners, opdat 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. 
Ook andere oogheelkundige ingrepen worden uitgevoerd. 
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De projecten 

!  

Ambon 

In februari/maart voerde oogarts Wilda Batubara van SLAH de jaarlijkse missie – 
ditmaal van twee weken – uit naar de AV Kliniek op Ambon. De samenwerking 
hiermee en in het bijzonder de lokale hulpverlener Danny Siegers verloopt goed. 
Zoals gebruikelijk werd de missie gestart met het gezamenlijk met hem bekijken 
en bespreken van een aantal moeilijke casus. Voorts was naast het uitvoeren van 
oogoperaties het onderrichten van lokale hulpverleners in het gebruik van een 
YAG-laser dit jaar onderdeel van de missie.  

Beide delen van de missie waren een succes. Gedurende twee weken werden 174 
patiënten geopereerd, merendeels aan staar. Dit betrof ook een drietal kinderen. 
Danny Siegers had deze keer de cataract- en Yag laser- patiënten reeds 
geselecteerd en daardoor was op voorhand al duidelijk hoeveel patiënten 
geopereerd zouden worden. Dit gaf veel meer rust voor de betrokken oogartsen 
als ook voor het gehele team. In 2019 zal naar verwachting een nieuwe missie 
worden uitgevoerd.  

Conclusie naar aanleiding van dit bezoek: de AV Kliniek is een heuse oogkliniek 
geworden. Voor elke operatie wordt een biometrie verricht. De postoperatieve 
refractie is niet in alle gevallen optimaal en dat is als aandachtspunt aan de 
lokale hulpverlener teruggegeven. Met de aanschaf van een Yag laser en de 
geplande aanschaf van een Phaco apparaat zal ook een andere hulp van SLAH als 
zorgpartner worden verwacht. Het meedenken met en beantwoorden van de 
hulpvraag van Danny Siegers lijkt de belangrijkste taak geworden. Danny 
Siegers was naarstig op zoek naar een enthousiaste collega die hem kan 
ondersteunen in zijn werk in de AV Kliniek. 

jaarverslag SLAH 2019  !3



Haïti 

In het voorjaar zond SLAH tezamen met de optometristen van Zienderogen 
opnieuw een missie uit naar Passe Catabois in Haïti, een extreem arm gebied in 
een al zeer armlastig land. In de voorgaande drie jaren zijn beide organisaties 
daar ook al werkzaam geweest in de plaatselijke zorgvoorziening. In 
samenwerking met lokale hulpverleners werden poliklinisch 830 patiënten 
gezien. Dit leidde tot aanmeting en verstrekking van ruim 400 brillen. Er werden 
63 staaroperaties alsmede 9 andersoortige oogoperaties uitgevoerd. Voorts vond 
verstrekking van oogmedicatie plaats, onder meer voor glaucoom (verhoogde 
oogdruk).  

Op 21 augustus vond een overleg plaats van een bestuursdelegatie van SLAH, 
bestuursdelegatie Zienderogen en Rob Hulshuizen, die tezamen met zijn partner 
sedert begin jaren ’90 onder auspiciën van de Stichting Hulp Haïti Driel ter 
plaatse o.a. de betreffende basale zorgvoorziening runt. Doel was kennismaking 
met de nieuwe voorzitter van SLAH alsmede bevestiging van lopende afspraken. 
SLAH en Zienderogen hebben uitgesproken in ieder geval tot en met 2020 
gezamenlijk actief te blijven in Passe Catabois. Voorts is door SLAH een bijdrage 
toegezegd in de kosten van transport van medische hulpmiddelen, die met het 
werk van SLAH en Zienderogen samenhangen. 

Team Haïti 2018 
V.l.n.r.: Mauk Tilanus (oogarts Radboudumc), Jos Rademakers (oogarts Maastricht UMC+), 
Cathrien Eggink (oogarts Radboudumc), Ramon van Huet (oogarts Radboudumc), Hans Lemij 
(oogarts Het Oogziekenhuis Rotterdam), Gerben Sinke (optometrist Villa Optica Duiven), 
Willemijn Stam (optometrist Villa Optica Apeldoorn), Inge Levels (optometrist Maastricht UMC+)

!
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Naar aanleiding van het overleg zijn wel zorgen gebleven over de robuustheid en 
continuïteit van de opzet in Passe Catabois. In het bestuur van SLAH is 
afgesproken om naast het verlenen van actuele hulp toe te zien op de mate 
waarin lokaal zorgdeskundigheid en –organisatieweefsel ontstaat. Voor 2019 
staat opnieuw een missie naar Haïti op het programma. Er zal meer nadruk 
worden gelegd op het ontwikkelen van lokale kennis en zelfvoorzienende 
oogzorg. Dit laatste conform de doelstelling van SLAH: anderen leren helpen.   

Kenia 

Twee bestuursleden van SLAH ondernamen in april een verkenningsmissie in de 
regio Trans Mara East in Kenia. Dit betreft een arme, geïsoleerde regio waarin 
nauwelijks zorgvoorzieningen aanwezig zijn. De verkenning vond plaats in 
samenwerking met de Nederlandse Stichting Oloonkolin, die elders in Kenia met 
zorgondersteuning actief is. De bedoeling is om in het voorjaar 2019 een plan te 
maken of en hoe SLAH – eventueel in samenhang met andere organisaties – 
voor de bevolking aldaar betekenis kan hebben. 

Marokko 

In voorgaande jaren bestond het voornemen om activiteiten in Marokko te gaan 
ondernemen. Helaas heeft het bestuur in het verslagjaar definitief moeten 
vaststellen dat er – met name door het ontbreken van lokale samenwerking – 
geen vruchtbare bodem is om daar als SLAH werkzaam te zijn. 

Financiën 

Alle bij SLAH betrokkenen werken onbezoldigd. Niettemin zijn er kosten voor 
bijvoorbeeld reis en verblijf tijdens missies alsook kosten voor medische 
apparatuur, hulpmiddelen en medicatie. SLAH is voor dekking van deze kosten 
geheel afhankelijk van de giften van donateurs en fondsen, alsook het om niet 
ter beschikking stellen van middelen door instellingen of bedrijven. 

In het verslagjaar ontving SLAH voor een bedrag van € 16.643 aan giften. 
Leeuwendeel hierin werd gevormd door een bijdrage van de Stichting Beheer Het 
Schild (€ 11.910). Het verslagjaar, dat een bedrag van € 15.286 aan kosten met 
zich bracht, kon mede hierdoor worden afgesloten met een klein positief 
resultaat (€ 1.412). Voor nadere specificatie wordt verwezen naar de 
jaarrekening. 

Communicatie 

In het verslagjaar is de website van SLAH ingrijpend vernieuwd en van een fraaie 
aansprekende vormgeving voorzien. De website is nu goed te raadplegen op de 
onderscheiden elektronische platforms, waaronder ook de smartphone.  

In december zond de voorzitter de jaarlijkse nieuwsbrief aan de donateurs. 
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Tableau oogartsen 

De SLAH heeft in haar bijna dertigjarig bestaan gewerkt met de volgende 
oogartsen: 

• drs. P.H. (Paul) van Asdonk, De Meern 
• drs. W. (Wilda) Batubara, Sint Michielsgestel 
• drs. M.D.W. (Michiel) Blok, Amersfoort 
• drs. P.J.D. (Peter)  Bolmers, Den Bosch 
• drs. H.F. (Frits) Dubois, Utrecht 
• dr. C.A. (Cathrien) Eggink, Nijmegen 
• drs. I.M. (Ivan) Gan, Rotterdam 
• drs. B.S. (Siong) Hwan, Bergen 
• drs. N. (Nynke) de Jong, Utrecht 
• drs. H.B.H. (Hub) Ketels, Den Haag 
• dr. M.A.( Monika) Landesz, Den Haag 
• prof.dr. J.C. (Jan) van Meurs, Rotterdam 
• dr. F.L. (Suzy) Njoo, Ouderkerk a/d Amstel 
• drs. S.H. (Hian) Oei, Bali/Breda 
• drs.R. (Ruud) van der Pol, Leiden 
• drs. A.J.J.M. (Jos) Rademakers, Nijmegen 
• drs. M. (Maarten) Rol, Noorden 
• dr. F.E. ( Frans) Ros, Bilthoven. 
• drs .A.H.F. (Alex) Rulo, Hilversum 
• dr. D.F. (Eric) Schaling, Heemstede 
• drs. G.W.S. (Sicco) thoe Schwartzenberg, Den Haag 
• drs. M. ( Maribel) Sere, Helmond 
• drs. A.J.G.M. (Ton) Smit, Amersfoort 
• drs. R.W.O. (Rinald) Stout, Uden 
• drs. D.T.T. (Donald) Tjia, Hoofddorp 
• drs. U.F. (Folkert) Tegelberg, Goes 
• drs. S.(Siep) vd Veen, Heerenveen 
• drs. L.A.M. (Lieuwe) de Vries, Doetinchem 

Eind december ontving het bestuur bericht van het overlijden van Jo Veldkamp. 
Jo was een markante persoonlijkheid, die vele jaren de steun en toeverlaat was 
van de naar Sumatra uitgezonden oogartsen. Zijn zorg en toewijding voor 
de minder bedeelden was ongekend. Mede door zijn aanwezigheid en inspanning 
was het voor de oogartsen elke keer weer een genoegen om in Medan e.o. aan 
de slag te gaan. Het bestuur heeft op zijn begrafenis middels een bloemstuk blijk 
van waardering en respect gegeven. 
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Samenstelling en functioneren bestuur 

Het bestuur bestaat uit maximaal acht personen die telkens voor een periode van 
maximaal vier jaren worden (her)benoemd. Herbenoeming kan direct 
aansluitend een onbeperkt aantal malen geschieden, tot de leeftijd van 
tweeënzeventig jaar.  

Het bestuur vergadert in beginsel twee maal per jaar: in het voorjaar en het 
najaar. Tussentijds vinden overleg en het nemen van beslissingen per e-mail 
plaats. Als ambtelijk secretaris van het bestuur is werkzaam Chantal Baijens – 
Ju. 

In de oktobervergadering van het verslagjaar stelde het bestuur een rooster van 
aftreden alsmede een procedure in het geval van herbenoeming vast. 
Herbenoemingen vinden nu als regel in de najaarsvergadering plaats. Margreet 
van Heel en Alex Rulo toonden zich bereid tot herbenoeming en werden in de 
oktobervergadering in overeenstemming met de statuten met grote instemming 
van de collega’s herbenoemd. Wim Mastbroek bleef kort aan het bestuur 
verbonden en beëindigde zijn bestuursdeelname op 1 februari 2019. 

In 2018 maakten de volgende personen deel uit van het bestuur. 

De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Eventuele 
persoonlijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 

Vaststelling jaardocumenten 

Het jaarverslag en de jaarrekening inzake het verslagjaar zijn vastgesteld door 
het bestuur in zijn vergadering van 3 april 2019. 

Bestuurslidmaatschap

Dolf van Oostrum, arts niet praktiserend, 
voorzitter

: tot 1 maart 2018

mr. René Peters, arts niet praktiserend, voorzitter : m.i.v. 1 maart 2018

drs. Margreet van Heel, secretaris : m.i.v. 1 oktober 2014

drs. Burg H. de Rave, penningmeester : m.i.v. 1 september 2008

Ivan Gan, oogarts : m.i.v. 1 januari 2017

Wim Mastbroek, operatieassistent : m.i.v. 1 maart 2018

Jos Rademakers, oogarts : m.i.v. 1 maart 2018

Alex Rulo, oogarts : m.i.v. 1 maart 2015

dr. Ton Smit, oogarts : m.i.v. 1 juli 2000
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