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Samen werken aan een betere toekomst
In 2006 besloten drie Nederlandse artsen in Sierra
Leone dat er iets moest gebeuren aan de slechte
medische omstandigheden in het land. Zij richtten
daarvoor de Lion Heart Foundation op. Zeven
jaar later zetten wij ons nog altijd in voor goede
gezondheidszorg, werkgelegenheid en educatie.
Dit zijn volgens ons essentiële instrumenten
die aan de basis staan van duurzame armoedebestrijding.
Sinds 2011 concentreren de activiteiten van
Lion Heart zich op het dorp Yele in het
midden van het land. Daar hebben wij steen
voor steen een ziekenhuis gebouwd, een
waterkrachtcentrale hersteld en een waterzuiveringsinstallatie gerepareerd, nadat eerder
al een palmoliefabriek was opgezet. Dit alles
met als doel een gezonde en zelfvoorzienende
gemeenschap te creëren. Wij committeren ons
net zolang tot de bevolking op eigen kracht
verder kan. En ieder jaar komen we daar een
stukje dichterbij.
Het jaar 2013 was in veel opzichten uitdagend.
Zo was het economisch klimaat in Nederland nog
altijd onzeker, terwijl het natuurkundige klimaat in
Sierra Leone rake klappen uitdeelde. Niet
alleen is de waterkrachtcentrale verschillende
keren buiten werking gesteld door de te hoge
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waterstand, ook heeft blikseminslag verschillende medische apparaten beschadigd en het
internet langdurig platgelegd.
Tegelijkertijd was 2013 ook het jaar waarin een
lang gekoesterde wens van Lion Heart is uitgekomen: de opening van een kraamafdeling
in het LHMC. Deze belangrijke mijlpaal geeft
ons de kans om ons verder te richten op twee
belangrijke Millennium-doelstellingen van de
VN: het terugdringen van moeder- en kindersterfte. Iets waar wij trots op zijn en wat ook heel
hard nodig is.
Alleen maar geld geven vergroot de afhankelijkheid. Wij geloven dat de gemeenschap ondersteuning verdient, om vervolgens zelf hun verantwoordelijkheid te kunnen pakken. Daarom
hebben wij ook dit jaar weer geïnvesteerd in
scholing en educatie van de lokale bevolking,
zoals het opleiden van lokale verpleegkundigen,
laboranten en een anesthesie verpleegkundige.
Lion Heart heeft al veel verbetering gebracht
in de moeilijke levensomstandigheden van de
bevolking van Yele en omstreken. Dat betekent
echter niet dat we nu achterover kunnen leunen.
Onze missie is tenslotte pas geslaagd als wij
onszelf overbodig weten te maken.

Dit jaarverslag biedt u een overzicht van onze
projecten en de bereikte impact in het jaar
2013. Lion Heart blijft rotsvast geloven in een
betere toekomst voor de bewoners van Yele en
omgeving. Hiervoor hebben wij uw blijvende
betrokkenheid hard nodig. Wij hopen dan ook de
komende jaren op uw steun te mogen rekenen,
zoals de bevolking van Yele op ons rekent!
We danken u van harte voor uw support en
interesse!

Pien Bax-Engelsman
directeur Lion Heart Foundation
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Sierra Leone en Lion Heart
Sierra Leone
Sierra Leone: een land dat anno 2013 nog
altijd een beeld oproept van rebellenlegers en
diamantsmokkel. In werkelijkheid is het een
schitterend land met gastvrije mensen. Als je
goed kijkt, zie je ook de diepe littekens. In het
land, maar ook in de mensen. Na een verschrikkelijke burgeroorlog van ruim 10 jaar krabbelt
het land sinds 2002 langzaam op. Ondanks deze
stijgende lijn is Sierra Leone nog altijd een van
de armste landen ter wereld.

Sierra Leone anno 2013
Aantal inwoners . ............................ 6.092.075

gegevens ook klinken, het zegt niets over de
moed en de veerkracht van de mensen, over het
verlangen naar een betere toekomst voor hun
familie en hun gemeenschap. En juist daar komt
het op aan bij het werken aan een beter vooruitzicht.

Lion Heart Foundation

De essentie van
‘Best of Both Worlds’ is het
creëren van alternatieve inkomensstromen om sociale voorzieningen
duurzaam te financieren.

De Lion Heart Foundation werkt sinds 2006 in
Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame
gezondheidszorg, economische activiteiten
en kennisoverdracht, met als doel de lokale
bevolking te helpen een eigen toekomst op te
bouwen. Zelfredzaamheid in plaats van hulpafhankelijkheid staat bij de stichting voorop.

Inwoners onder armoedegrens ..... 52,9%
Geboortecijfer . ............................... 37/1.000
Sterftecijfer <5 jaar ........................ 160/1.000
Levensverwachting bij geboorte ... 45 jaar
Bron: data.worldbank.org

De getallen anno 2013 zijn indrukwekkend:
meer dan de helft van de bevolking leeft onder
de armoedegrens. Een op de zes kinderen haalt
de vijfde verjaardag niet door ondervoeding en
infectieziekten. De werkloosheid is nog altijd
erg hoog en scholing is nog steeds niet voor
iedereen voor handen. Maar hoe grimmig deze

Lion Heart werkt met het door haar ontwikkelde
‘Best of Both Worlds’ programma. De essentie
van dit programma is het creëren van alternatieve
inkomensstromen om sociale voorzieningen
(gezondheidszorg/onderwijs)
duurzaam
te
financieren. Deze combinatie van activiteiten
wordt binnen dezelfde geografische regio
geïmplementeerd zodat de bevolking direct kan
profiteren van de effecten van het programma
en daardoor extra gemotiveerd is zich in te zetten.
Een gedeelte van de winst van de palmoliefabriek
van Nedoil komt ten goede aan gezondheidszorg
en onderwijs in Yele.
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Organisatie
Lion Heart is een serieuze organisatie zonder
bureaucratie, met zeer lage overheadkosten
en hoogopgeleide vrijwilligers afkomstig uit
het bedrijfsleven en de medische wereld.
In Sierra Leone werken we samen met de
overheid en lokale bevolking, waardoor
wij ook ter plaatse grote slagkracht hebben.
Passie,
professionaliteit,
commitment
in
Nederland én in Sierra Leone beschouwen wij
als doorslaggevend voor de successen van de
afgelopen jaren.
Bestuur en team Lion Heart Foundation
in Nederland
In 2013 heeft de organisatie een aantal
wijzigingen ondergaan:
Fred Nederlof nam afscheid als voorzitter van
het bestuur om zich volledig te kunnen richten
op de zakelijke activiteiten in Sierra Leone en heeft
daarnaast een studie archeologie opgepakt.
Als oprichter van Lion Heart heeft Fred zich
ongelooflijk ingespannen om de organisatie
uit te laten groeien tot waar we nu staan
en daar kunnen wij verder op bouwen. Alle
betrokkenen bij Lion Heart zijn Fred grote dank
verschuldigd voor al zijn werk.
Ook bestuurslid Cornelie de Jong heeft haar
Jaarverslag Lion Heart Foundation

functie neergelegd om zich volledig toe te
kunnen leggen op haar coaching praktijk en
interim-management werkzaamheden. De foto’s
die Cornelie voor LHF maakte in 2009 zijn nog
steeds van grote waarde en wij zijn haar erg
dankbaar voor haar inzet voor de organisatie.
Eind 2013 was het onbezoldigde bestuur van
de Stichting Lion Heart Foundation als volgt
samengesteld:
Piet Hein M. Deiters (voorzitter a.i./penningmeester) en Herman F. Veen (secretaris).
Het kantoor in Capelle aan den IJssel werd
bemand door Pien Bax-Engelsman en Caroline
van der Graaf-Scheffer, die samen de directie
voerden. Na ruim zes jaar heeft Caroline
in april 2013 helaas aangegeven Lion Heart
te verlaten om haar bakens te verzetten.
Sinds de start van Lion Heart heeft Caroline
zich enorm ingezet als fondsenwerver en met
succes. Wij zullen haar betrokkenheid, inzet en
creativiteit missen.
Tot slot heeft controller Johan Luijting ook
afscheid genomen van Lion Heart om meer
tijd aan zijn kleinkinderen te kunnen besteden.
Johan ging zeer regelmatig naar Sierra Leone
om de financiële mensen daar te begeleiden

en verder op te leiden. Zijn betrokkenheid en
enthousiasme zullen door iedereen zeer gemist
worden.
Directeur Pien Bax is vanaf september 2013
ondersteund door twee parttime zzp-ers:
Arjan van der Horst (financial controller) en
Maciel Toorenvliet (communicatie-adviseur).
Daarnaast wordt het team daar waar mogelijk
ondersteund door de leden van het bestuur en
enkele trouwe vrijwilligers.
Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van de Lion Heart
Foundation bleef in 2013 onveranderd.
Hierin hadden zitting ing. Ahmed Aboutaleb
(Burgemeester van Rotterdam), Frits Bolkestein
(voormalig Eurocommissaris), Atto Mensah (oud
voetbalinternational Sierra Leone), Mariette
Opstelten-Dutilh (kinder-)rechter), Felix Rottenberg (publicist) en Willemijn Verloop (oprichtster
War Child Nederland).
Het bestuur en de directie zijn dankbaar voor de
steun die zij ook dit jaar weer van de leden van
het Comité hebben mogen ontvangen.
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LHMC
In 2010 is Lion Heart begonnen met de bouw
van het Lion Heart Medical Centre, om goede
gezondheidszorg te kunnen bieden aan de bevolking van het Chiefdom Gbonkolenken, waar
Yele de hoofdstad van is.

Moeders uit Yele en verplegend personeel voor
de in aanbouw zijnde afdeling verloskunde van
het LHMC.

De kliniek in Yele is de afgelopen drie jaar uitgegroeid tot een volwaardig ziekenhuis met
32 bedden, een operatiekamer en röntgenafdeling. In 2013 ging een langgekoesterde wens in
vervulling en werd een afdeling verloskunde gebouwd en ingericht. De nieuwe afdeling bestaat
uit 2 verloskamers, een zaal met 12 bedden en
Jaarverslag Lion Heart Foundation

2 speciale tropencouveuses. De afdeling is in
september 2013 in gebruik genomen en het
eerste premature kindje is er de dag na de
opening gezond geboren. Onze dank gaat
uit naar de Heineken Africa Foundation en de
vermogenfondsen die dit mogelijk hebben
gemaakt.

In september opende
de afdeling verloskunde
met 2 verloskamers,
12 bedden en
2 speciale tropencouveuses.

Moeders en kinderen
Een belangrijke pijler in het ziekenhuis is de zorg
voor moeders en kinderen. Zij zijn het meest
kwetsbaar en voor hun levens kunnen wij het
grootste verschil maken. Want veilig bevallen en
gezond opgroeien, dat helpt een leven lang.
Zo hebben wij een project opgestart om het
hoge aantal tienerzwangerschappen terug te
dringen. Dit willen wij bereiken door goede en
toegankelijke medische zorg te bieden aan deze
jonge meisjes. Daarnaast willen wij bijdragen
aan de groei in kennis rondom (het voorkomen
van) zwangerschappen en veilige seks. Ook
biedt het LHMC goede behandelmogelijkheden
voor ondervoede kinderen.

Door de aanwezigheid van echo-apparatuur
in het LHMC kunnen zwangerschappen serieus
begeleid worden.
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Opleiden van lokaal personeel
Om de 53.000 bewoners van de omgeving
goede zorg te kunnen blijven bieden, is het
opleiden van lokaal personeel van groot belang.
Goed opgeleid personeel is cruciaal voor heldere
communicatie met patiënten. Bovendien past
educatie binnen de doelstelling van Lion Heart
om de gemeenschap de kans te geven om op
eigen kracht verder te kunnen gaan.

In totaal zijn er 2.784 kinderen onder de vijf jaar
behandeld in het ziekenhuis voor verschillende
ziektes.
Gedurende 2013 zijn 132 kinderen behandeld
voor ernstige ondervoeding met speciale
voeding en adviezen voor de ouders.

10.000 patiënten
1.600 opnames
159 bevallingen
2.784 behandelde kinderen <5 jaar

In 2013 zijn Kristense Koutstaal (physician assistant) en Gerry Konings (verloskundige) naar Yele
gereisd om het medisch personeel op te leiden.
Meer hierover in het hoofdstuk Educatie op
bladzijde 13.
Cijfers 2013
In 2013 zijn er 10.000 patiënten gezien in de polikliniek en zijn er 1.600 opnames geweest.
De bedbezetting is opgelopen tot 86,5% en
de gemiddelde verblijfsduur van patiënten is
5,4 dagen.
Ruim 917 zwangere vrouwen hebben een echo
gekregen. Daarnaast zijn er 159 bevallingen
gedaan, waarvan 94 natuurlijke, 57 via een
keizersnede en 8 met de vacuümpomp.
Tropenarts Erdi Huizenga heeft door een geslaagde keizersnede het leven van een baby en de moeder gered.

Jaarverslag Lion Heart Foundation

11
2 013

medewerker aan het woord

“Mijn naam is Mohamed Foray.
In 2012 ben ik in het Lion Heart Medical Centre opgeleid als Nursing Aid,
sinds die tijd werk ik als assistent in het laboratorium.
Als assistent heb ik veel ervaring opgedaan met de hulp van lab technicus
Roosevelt F. Lahai en onze belangrijkste laborant, meneer René Scheeper
uit Holland.
Toen de lab technicus Roosevelt dit jaar voor een maand op verlof was, nam
ik het lab over. Het was niet makkelijk voor mij om dag en nacht te werken…
Op 26 December 2013 werd een patiënt opgenomen.
Haar naam was Fatmata Bangura, een 18 jarige zwangere dame
uit Manowoh. Ik moest haar bloed controleren.
Onze CHO M. Nuyabah en verloskundige mevrouw Gerry werden
erbij geroepen. Zij onderzochten de vrouw en constateerden dat de baby
was overleden in de buik.
De enige manier om de jonge moeder te redden was om haar te opereren.
Maar daarvoor was veel bloed nodig. De CHO vroeg mij op zoek te gaan
naar een goede bloeddonor.
Meer dan vijfentwintig mensen heb ik getest, maar niemand had
de juiste bloedgroep. Na lang zoeken testte eindelijk iemand positief:
de 18-jarige Fatmata Bangura zou blijven leven!”

Jaarverslag Lion Heart Foundation
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Scholing voor later
Lion Heart is van mening dat het uitsluitend geven
van geld de afhankelijkheid van de bevolking
vergroot. Wij geloven dat de gemeenschap
ondersteuning verdient, om vervolgens zelf hun
verantwoordelijkheid te kunnen pakken. Daarom hebben wij ook dit jaar weer geïnvesteerd
in scholing en educatie van de lokale bevolking.

In 2013 is het team van het LHMC tijdelijk
versterkt met de komst van verloskundige
Gerry Konings. Gedurende een half jaar heeft
zij lokale medewerkers opgeleid tot kraamverpleegkundigen.
Daarnaast is physician assistant Kristense Koutstaal begin 2013 naar Sierra Leone gevlogen
om een anesthesie medewerker op te leiden.
Niet alleen op medisch gebied is er aandacht besteed aan educatie: in samenwerking
met Smarter Hospital zijn in 2013 computers
in het LHMC en bij Nedoil geïnstalleerd en
is computerles gegeven aan de lokale medewerkers.
Ook zijn plannen gemaakt voor een grootschalig
scholenproject, waarbij vijf scholen in Yele
worden gerenoveerd. Het komende jaar worden
deze plannen verder uitgewerkt.
Verloskundige Gerry Konings was een half jaar in
het LHMC om lokale medewerkers op te leiden tot
kraamverpleegkundigen.

Educatie draagt bij aan zelfredzaamheid.
Bovendien komt het vaak niet alleen het individu,
maar ook de omgeving en de maatschappij ten
goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.
Jaarverslag Lion Heart Foundation

Educatie draagt bij aan zelfredzaamheid en
is daarmee een duurzame vorm van armoedebestrijding.
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Waterkrachtcentrale
Langs Yele stroomt de rivier de Teye, waar
een waterkrachtcentrale staat die in de oorlog
volledig is verwoest. Sindsdien waren de
bewoners afhankelijk van dure en milieuonvriendelijke generatoren. Met hard werken
en veel geduld heeft de Lion Heart Foundation
de waterkrachtcentrale hersteld en in de loop
van 2012 in gebruik genomen. Zo kon er stroom
worden geleverd aan het ziekenhuis, de fabriek
en de 150 huishoudens die via een prepaid
systeem aangesloten werden op het netwerk.
In 2013 is het netwerk uitgebreid naar een
totaal van 200 aansluitingen en zijn er drie
hoog- en zes laagspanningsmasten vervangen.
Daarnaast zijn er 15 nieuwe masten neergezet
om het netwerk dichterbij de huizen te brengen.
Door de uitbreidingen van het netwerk is er in
2013 meer elektriciteit afgenomen. In totaal
biedt de centrale werk voor 8 lokale mannen.
Donald Keus heeft de operationele leiding.

Jaarverslag Lion Heart Foundation

Schade
Ook hebben we in 2013 te maken gehad
met hevig noodweer en blikseminslagen op
het netwerk, met als gevolg flinke schade.
Op technisch gebied zat het ons het afgelopen
jaar niet mee. De as van een van de turbines
brak, waardoor deze niet meer functioneert.
Een buitenlandse expert heeft de installatie aan een onderzoek onderworpen en heeft
een advies uitgebracht. De noodzakelijke
reparatie brengt veel kosten met zich mee.

Het onderzoeken van de schade aan de turbines
van de waterkrachtcentrale.

De waterkrachtcentrale bestaat uit twee
turbines en een generator die 250 KwH stroom
kan produceren. Echter, de hoeveelheid stroom
die daadwerkelijk opgewekt wordt hangt sterk
af van het waterpeil van de rivier. Het waterpeil van de rivier is weer sterk afhankelijk van
de weersomstandigheden in Sierra Leone. Deze
onzekere waterbeheersing maakt het, ondanks
alle inspanningen, moeilijk structureel stroom te
genereren.

Voorlopig moet er genoegen worden genomen
met minder productie en hebben wij onze
verwachtingen
en
tijdplan
aangepast.
Het komende jaar wordt gekeken hoe de
reparatie van de turbine mogelijk kan worden
gemaakt en of de loop van de rivier kan worden
aangepast, zodat de waterinlaat beter beheersbaar is.
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Nedoil palmoliefabriek
In het gebied rondom Yele leven veel boeren
met kleine oliepalmplantages. Tijdens de oorlog
zijn veel van deze plantages vernietigd. Hierdoor kon alleen op zeer kleine schaal olie worden geproduceerd. Om de lokale boeren een
inkomen en werkgelegenheid te bieden heeft
de Lion Heart Foundation een palmoliefabriek
in Yele gebouwd.
De fabriek (met een capaciteit van ca. 3 ton
fruit per uur) kreeg de naam Nedoil Ltd. en
is operationeel sinds mei 2008. Per dag kan
maximaal ca. 5 - 6 ton olie worden geproduceerd.
De fabriek biedt directe werkgelegenheid aan
40 medewerkers.

Overname
Het jaar 2013 was voor Nedoil een rustig jaar.
Passend in de ambitie zichzelf overbodig te
maken is Lion Heart in 2013 gestart met een
zoektocht
naar
potentiële
investeerders
voor de fabriek. Halverwege het jaar zijn
gesprekken gestart met Natural Habitats,
een bedrijf dat zich richt op duurzame
productie
van
organische
producten.
Natural Habitats heeft de kennis en ervaring
om de fabriek en het productieproces naar een
hoger niveau te tillen.
Tegen het einde van 2013 zag de overname er
hoopvol uit. We verwachten in het volgende
jaarverslag hier meer over te kunnen vertellen.
Voor Lion Heart betekent het dat wij weer een
stapje dichterbij de realisatie van het Best of
Both Worlds concept zijn!
Nedoil Ltd. biedt directe werkgelegenheid aan
40 mensen én diverse kleine boeren in de directe
omgeving van Yele.

Van het overblijfsel van de palmvruchten na persing
wordt zeep geproduceerd bij de palmoliefabriek van Nedoil.

Jaarverslag Lion Heart Foundation
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Waterkrachtcentrale

LHMC

Palmoliefabriek

Waterzuiveringsinstallatie
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Resultaten
Sinds de oprichting van de Lion Heart
Foundation in 2006 zijn in Sierra Leone de
volgende resultaten bereikt:
In Magbenteh, Lungi en Makeni
• Volledige renovatie van de ondervoedings
kliniek bij het Magbenteh Ziekenhuis (MCH),
uitbreiding van 25 naar 125 bedden
• Het aan het MCH verbonden, in de oorlog
ernstig beschadigde Bai Bureh ziekenhuis
(BMC) in Lungi, is grondig gerenoveerd
• Groei totaal aantal behandelde patiënten in
MCH en BMC: van 5.000 naar 30.000 per jaar
• Bouw van een accommodatie voor 100 dakloze polio-invaliden uit Makeni, eveneens
verbonden aan het MCH.
Het MCH is uitgegroeid tot een professioneel
ziekenhuis - tevens opleidingscentrum - en kon
in 2010 worden overgedragen aan het lokale
management, passend in de Lion Heart-ambitie
zich overbodig te maken.

Wij zijn trots op wat wij
de afgelopen 7 jaar met elkaar
hebben bereikt in Sierra Leone.
Jaarverslag Lion Heart Foundation

In Yele
• Aanleg oliepalm-plantages (productie) en
een experimentele plantage
• Bouw en in gebruikname eerste duurzame
palmoliefabriek
• Ondersteuning middelbare school, inclusief
renovatie school en kosthuis en uitbreiding
schoolfonds
• Ondersteuning basisscholen, inclusief schoolmaterialen
• Bouw van het Lion Heart Medical Centre:
2011 polikliniek gereed
2012 uitbreiding
ziekenhuis
met
een
verpleegafdeling voor 32 bedden, een
operatiekamer, hospitaalkeuken en een
aparte röntgenafdeling
2013 ingebruikname nieuwe kraamafdeling
met 2 verloskamers,een zaal met 12 bedden
en 2 couveuses
• Opleiding lokaal medisch personeel voor het
ziekenhuis (verpleging en laboranten)
• Renovatie verwoeste waterkrachtcentrale
• Aanleg/renovatie elektriciteitsnetwerk en
straatverlichting
• Aansluiting van huishoudens, bedrijven en
ziekenhuis op het elektriciteitsnet
• Herstel waterzuiveringsinstallatie, hiermee
kwam schoon drinkwater beschikbaar bij
enkele tappunten in Yele en in het ziekenhuis.

2012

2013
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Bouw van de kraamafdeling

Joulz, specialist in
energie-infrastructuren,
op bezoek in Yele
om te adviseren
op het gebied van
elektriciteit

Stichting Smarter
Hospital op bezoek in
Yele, om computers
te installeren en hierin
onderwijs te geven

Physician assistant
Kristense Koutstaal
in het LHMC om een
anesthesie medewerker
op te leiden

januari

februari

De HEMA schenkt
regenpakken aan
medewerkers van
het LHMC.

Foto expositie bij
Sanquin

maart

april

mei

juni
Jaarverslag Lion Heart Foundation
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Ruurd van Rooijen
wandelt de Nijmeegse
Vierdaagse en haalt
hiermee een mooi
bedrag op

Frank Rammeloo fietst
maar liefst 750 km
non-stop om geld op
te halen voor het
LHMC in Yele

Op de nieuwe
kraamafdeling van het
LHMC wordt het
eerste kindje geboren

Lion Heart ontvangt
de Cordaid Healthcare Award

Oprichter
Fred Nederlof
neemt afscheid van
Lion Heart als
voorzitter

Aankomst container
met hulpgoederen,
waaronder een
Glostavent anesthesieapparaat

juli
Jaarverslag Lion Heart Foundation

augustus

september

oktober

Dankzij sponsor VTTI
wordt een paginagrote advertentie
gepubliceerd in het
FD

november

december
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Inleiding
De Lion Heart Foundation is een zelfstandig
opererende stichting. De Stichting heeft een
z.g. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
verklaring; een verklaring zoals bedoeld in
artikel 32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33,
lid 1, onderdeel 4 van de Successiewet 1956
onder dossiernummer 27842.
De volgende cijfers hebben betrekking op het
achtste boekjaar van de Stichting Lion Heart
Foundation. De oprichtingsdatum van de
Stichting is 5 april 2006.

Belangrijk deel van de doelstelling in 2013 was
wederom de ondersteuning van de exploitatie van
het Lion Heart Medical Centre in Yele.

Jaarverslag Lion Heart Foundation

Baten
In totaal werd in 2013 € 548.564 (2012: € 926.818)
ontvangen voor de financiering van de exploitatiekosten en specifieke projecten, terwijl
€ 425.502 werd besteed.
In de ontvangen bijdragen is ook opgenomen
de geraamde waarde van sponsoring in natura
zoals medische hulpgoederen. De waarde hiervan wordt dit jaar gesteld op € 2.722.
Lasten
De stichting heeft een onbezoldigd bestuur.
Naast de directeur zijn in de loop van het
jaar 2 parttime freelancers aangetrokken. Het
kantoor wordt (inclusief voorzieningen zoals
telecommunicatie en kantoorautomatisering)
tegen een lage huur ter beschikking gesteld
door een van de sponsoren. De bureaukosten
blijven hierdoor laag.
De algemene kosten betreffen kosten van
oprichting, fondsenwerving, onderhoud van
website etc. Lion Heart streeft naar zo laag
mogelijke overheadkosten. Voor 2013 komt
deze post uit op 18%.

Ook in 2013 was een aantal medewerkers
voor de Lion Heart Foundation actief in
Sierra Leone. Het expatriate personeel ontvangt
een vergoeding gebaseerd op de PSO-normen.
De vergoedingen zijn inclusief reis- en verblijfskosten.
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Baten
Donaties en giften
Lasten
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Kosten van beheer en administratie
Totaal lasten

82%
3,8%
14,2%

Exploitatieresultaat

2013

2012

548.564

926.818

425.502
19.643
73.484
518.629
29.935

88,5%
4,3%
7,2%

870.618
41.981
70.498
983.097
-56.279

Volgens onderstaande specificatie is in het jaar 2013 aan de projecten
in Sierra Leone het volgende besteed:
Project
Ondersteuningsprogramma boeren
Herstel waterkrachtcentrale en waterzuiveringsinstallatie Yele
Ziekenhuis Yele
Diversen
Totaal

Kosten
126.477
56.709
232.442
9.874
425.502

Operatie in het Lion Heart Medical Centre
met gebruik van het nieuwe anethesie-apparaat.
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2013

2012

1
1.603

1.022
83.792

43.769

39.170

Totaal

45.373

123.984

Passiva
Reserves
Bestemmingsfondsen

-88.236
120.654

-81.030
83.514

Schulden kortlopend

12.955

121.500

45.373

123.984

Per 31-12-2013
Activa
Verschillende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal
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Toekomst
Ten aanzien van de projecten zal in 2014 voor het
ziekenhuis een aantal kleinere projecten afgerond
worden, zoals met betrekking tot onderhoud
en reparatie van de X-ray, overkapping tussen
de diverse afdelingen, een verbrandingsoven en
toiletten voor de bezoekers.
De economische crisis heeft duidelijk effect op
de inkomsten van de stichting. Het is moeilijker
om donaties en/of subsidies te verkrijgen. Na
het scheiden van de activiteiten met betrekking
tot het ziekenhuis in Yele en de commerciële
activtiteiten zal er een betere waarborg gerealiseerd zijn voor de continuïteit van de Lion Heart
Foundation in het algemeen en het ziekenhuis
in het bijzonder.
Het uitgangspunt is het consolideren van hetgeen in Sierra Leone in de afgelopen jaren gerealiseerd is, met name het ziekenhuis in Yele.
De aandacht zal uitgaan naar het ziekenhuis
om goede gezondheidszorg te kunnen blijven
leveren aan de bewoners van het Gbonkolenken
Chiefdom in Tonkolili, één van de vijf armste
districten in Sierra Leone met ongeveer 53.000
inwoners. De intentie blijft dat de lokale
gemeenschap in de toekomst de directievoering en het medisch beleid van het ziekenhuis gaat voortzetten.

Impact op wat wij doen
Het zal, bij het verschijnen van dit jaarverslag,
voor niemand een verrassing zijn dat de Ebolacrisis een gevoelige klap heeft uitgedeeld aan de
activiteiten van Lion Heart in Yele en met name
het ziekenhuis.
Tropenartsen Erdi Huizenga en Nick Zwinkels
zijn gerepatriëerd en zijn 3 weken in quarantaine
verbleven, nadat zij in contact waren gekomen
met het Ebola-virus. Als gevolg van de Ebolacrisis was tijdelijke sluiting van het ziekenhuis
noodzakelijk. Na de quarantaine periode is het
ziekenhuis weer open gegaan en zijn beide
artsen teruggekeerd om de strijd tegen Ebola
weer op te pakken en reguliere gezondheidszorg te bieden.

Ebola heeft in 2014 een enorme impact op
Sierra Leone en de activiteiten van de Lion Heart
Foundation.

2014 zal een zeer bewogen jaar zijn, met mooie
ontwikkelingen maar ook angst en verdriet.
Wij blijven ons onverminderd inzetten voor de
structurele verbetering van de gezondheidszorg
in Sierra Leone.
Het laatste nieuws is te volgen via onze
site www.lion-heart.nl en Facebook-pagina
www.facebook.com/LionHeartFoundation.
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Kamer van Koophandel: 24393793 te Rotterdam
De Lion Heart Foundation heeft de ANBI status
Vormgeving: Groots reclamebureau, Haarlem

Werken aan een gezond Sierra Leone

