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VOORWOORD

Het jaar 2012 stond in het teken van het voortzetten van de nieuwe fase voor de Lion
Heart Foundation. Wij hebben ons ook dit jaar geconcentreerd op onze projecten
in Yele. De tweede fase van de bouw van ons eigen ziekenhuis is gerealiseerd, de
waterzuiveringsinstallatie gerenoveerd en de waterkrachtcentrale hersteld en opnieuw in
werking gesteld, een enorme prestatie van het hele team!
Wij zijn inmiddels 7 jaar actief in Sierra Leone en zijn trots op hetgeen is bereikt.
Het nieuwe ziekenhuis is sinds de komst van tropenarts Erdi Huizenga uitgebreid met een
beddenzaal met ruim 30 bedden, een operatiekamer en een aparte röntgenafdeling. Verdere
uitbreidingen met onder andere een moeder- en kindkliniek staan voor 2013 gepland. Wij
hopen dat de kliniek uiteindelijk zal uitgroeien tot een volwaardig regionaal ziekenhuis.
Met veel moeite en geduld is de waterkrachtcentrale in het achter ons liggende jaar
compleet opgeleverd met 2 nieuw geïnstalleerde turbines en is er voor het eerst 24 uur
per dag stroom voor het dorp en het ziekenhuis. Dit is een unieke mijlpaal, want nergens
anders in Sierra Leone is dit tot nu toe bereikt met waterkracht. Daarnaast voorziet de
waterkrachtcentrale de waterzuiveringsinstallatie van stroom. Hierdoor is sinds juli schoon
drinkwater beschikbaar bij enkele tappunten en in het ziekenhuis van Yele. In 2013 is het
verder herstellen en uitbreiden van het distributienetwerk prioriteit.
We zijn er echter nog lang niet. Er moet nog veel gebeuren voor we over een echt
duurzame oplossing kunnen spreken. Wij vinden het pas duurzaam als het project
financieel zelfvoorzienend is en wij ons kunnen terugtrekken. Hiervoor vormt het door ons
ontwikkelde ‘Best of Both Worlds’ programma de basis. Uitgangspunt is dat de winsten
van zakelijke activiteiten worden gebruikt om het ziekenhuis operationeel te houden.
Hiertoe werd eerder de palmoliefabriek gebouwd en vanaf het in bedrijf stellen van de
waterkrachtcentrale moet ook deze geld gaan opleveren. Hoewel de fabriek substantieel
beter is gaan ‘draaien’, brengt deze nog onvoldoende rendement op. Naar verwachting zal
dat nog enkele jaren duren. Tot die tijd zijn wij nog altijd volledig afhankelijk van uw steun.
Graag dank ik u voor uw vertrouwen in onze organisatie en uw onontbeerlijke support. Ik
hoop van harte dat u bereid blijft om ons ook de komende jaren te helpen bij de realisering
van dit prachtige en zinvolle project.
Dit jaarverslag bevat een samenvatting van onze activiteiten in 2012, een financiële
rapportage en prachtig beeldmateriaal.
Ik hoop dat onze bevlogenheid u raakt en inspireert.
Fred Nederlof, voorzitter LHF
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1

LION HEART FOUNDATION IN HET KORT

De Lion Heart Foundation is begin 2006 opgericht nadat drie Nederlandse artsen een
bezoek hadden gebracht aan het Magbenteh ziekenhuis in Makeni in Sierra Leone. De
drie artsen waren geschokt door de armoede die zij aantroffen in het door burgeroorlog
verwoeste land. Terug in Nederland besloten ze een stichting op te richten om de lokale
bevolking structureel te steunen.
De naam Lion Heart Foundation is gekozen om de ‘leeuwenmoed’ te benadrukken, die
nodig was om het Magbenteh ziekenhuis te bouwen in één van de armste landen van
Afrika. De oprichting van de stichting was in beginsel alleen bedoeld om het Magbenteh
ziekenhuis met haar zwaar vervallen ondervoedingskliniek te kunnen adopteren en
daarmee sluiting te voorkomen. Daar is het niet bij gebleven.
In samenwerking met lokale stakeholders en onder het motto ‘doen is leren’ heeft de Lion
Heart Foundation het ‘Best of Both Worlds’ programma ontwikkeld. Met dit programma
moet zelfvoorziening op de lange termijn de afhankelijkheid van derden beperken.
Doordat de stichting inwoners actief bij haar werkzaamheden betrekt, ontstaat lokale
kennis en kunde, stijgt de motivatie en is de weg vrij voor het behalen van resultaat.
Zo zijn er in de afgelopen jaren onder meer een ziekenhuis, een palmoliefabriek, een
waterkrachtcentrale en een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Ook zijn verschillende
scholen voorzien van materialen en werd aandacht besteed aan het opleiden van de lokale
bevolking.
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11 jaar na de burgeroorlog
nog altijd een strijd:
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2

ORGANISATIE

2.1

Missie Lion Heart Foundation
De Lion Heart Foundation werkt in Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame
gezondheidszorg, onderwijs, economische activiteiten en kennisoverdracht, met als doel
de lokale bevolking en economie te helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Deze missie is
geslaagd als wij onszelf op den duur overbodig weten te maken.

2.2

Werkgebied Sierra Leone
Lion Heart is actief in het Afrikaanse Sierra Leone, dat qua oppervlakte net zo groot is als
Nederland en België samen. Het land is door de VN uitgeroepen tot één van de tien landen
met de slechtste leefcondities. Alles moet opnieuw worden opgebouwd na een gruwelijke
tijd van oorlog en uitbuiting. Elf jaar na het einde van deze bloedige burgeroorlog met
meer dan 50.000 doden en een nagenoeg volledig vernietigde infrastructuur, begint het
land heel langzaam de gevolgen van die oorlog achter zich te laten. Nog steeds echter
bevindt ongeveer 70% van de bevolking zich onder de armoedegrens en heeft minder dan
de helft van de bevolking toegang tot schoon drinkwater.
De medische voorzieningen zijn vooral in de landelijke gebieden slecht. Ziekenhuizen en
andere medische faciliteiten zijn vaak niet goed bereikbaar, kwalitatief onder de maat
en regelmatig onderbemand. Daarnaast is er een groot tekort aan medicijnen van goede
kwaliteit. Ook is er, mede door het niet beschikbaar zijn van elektriciteit, een gebrek aan
diagnostische- en behandelingsapparatuur en goede laboratorium faciliteiten.
Ongeveer 60% van de bevolking in Sierra Leone is analfabeet. Hoewel het lager onderwijs
(6 jarige basisschool) in het hele land gratis is, zijn veel ouders niet in staat hun kinderen
naar school te laten gaan omdat zij geen geld hebben voor het schooluniform en andere
schoolbenodigdheden.
Sinds 2011 concentreren de activiteiten van Lion Heart zich op het dorp Yele en omgeving
in het Gbonkolenken Chiefdom in Tonkolili, één van de vijf armste districten in Sierra
Leone.

in Sierra Leone voert het land
de strijd tegen extreme armoede
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in plaats van hulpafhankelijkheid

2.3

Bestuur en team Stichting Lion Heart Foundation in Nederland
Eind 2012 was het bestuur van de Stichting Lion Heart Foundation als volgt samengesteld:
Fred J. Nederlof, voorzitter
Cornelie de Jong, secretaris
Piet Hein M. Deiters, penningmeester
Jacques C.H. van de Meulen
Herman F. Veen
Het bestuur is onbezoldigd.
Het kantoor in Capelle aan den IJssel werd bemand door Fred Nederlof die de directie
voerde, Pien Bax-Engelsman, office manager en verantwoordelljk voor de logistiek en
public relations en Caroline van der Graaf-Scheffer, met fondsenwerving en sponsorcontacten in haar portefeuille. Johan Luijting was financieel controller. Don Keus was als
operationeel manager aan LHF verbonden. Beide laatstgenoemden verbleven regelmatig
voor korte of langere tijd in Sierra Leone. Aan het eind van het jaar heeft Fred Nederlof
aangegeven minder tijd voor Lion Heart beschikbaar te kunnen zijn en heeft het bestuur
de directie aan Caroline en Pien overgedragen. Het team in Nederland werd ondersteund
door de leden van het bestuur en een aantal vrijwilligers.

2.4

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van de Lion Heart Foundation bleef 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 is erkentelijk voor de steun die het ook dit jaar weer van de leden van het
Comité heeft mogen ontvangen.
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De Lion Heart Foundation
de kans geven
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wil de bevolking van Sierra Leone
een eigen toekomst op te bouwen

2.5

Bestuur en team INGO Lion Heart Foundation in Sierra Leone
De INGO Lion Heart Foundation is de locale dochterorganisatie in Sierra Leone en
verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in Yele. Het bestuur en team bestond
in 2012 uit:
Don Keus, operationeel manager van alle LHF projecten in Yele
Johan Luijting, controller
Erdi Huizenga, hoofd Lion Heart Medical Centre (LHMC)
Maria Estrella Hernandez, hoofd verpleegkundige LHMC, hoofd scholenproject
Edward Adikali Turay, assistent operationeel manager
Maria Singco, manager Nedoil palmoliefabriek, hoofd boerenprogramma en supervisor
plantages
Steven Visser is van januari tot juli 2012 als vrijwilliger in Yele geweest om de controller te
assisteren en een nieuw boekhoudsysteem te implementeren.
Ruurd van Rooijen is als adviseur onbezoldigd verbonden aan de Lion Heart Foundation.

2.6

Hoofdactiviteiten Lion Heart Foundation in Nederland
De fondsenwerving geldt als primaire taak van het team op het kantoor in Capelle aan
den IJssel. Ook in 2012 is deze op volle kracht voortgezet, hoewel geconfronteerd met
teruglopende inkomsten ten gevolge van het politieke en economische klimaat. Voor onze
fondsenwerving zijn wij sterk afhankelijk van vermogensfondsen, particuliere stichtingen,
bedrijven en overheid. Een aantal van onze sponsoren heeft onze projecten bezocht
alvorens over te gaan tot financiële steun. Deze bezoeken blijken zeer waardevol voor de
betrokkenheid bij onze doelstellingen.
Naast de fondsenwerving is de logistieke ondersteuning een belangrijke taak van het
kantoorteam. Het gaat hierbij vooral om de verscheping van medische en niet-medische
goederen naar Sierra Leone. Ook in 2012 hebben vrijwilligers Jan Meijer en Tom Boer
ongelooflijk veel werk verzet met het stuwen van drie tot de nok toe gevulde containers.
De containers, gesponsord door Caru en Unit45, blijven in Yele en worden gebruikt voor
(tijdelijke) opslag en dienen als werkplaatsen en/of winkels voor het e-Luma project. Veel
kosten worden bespaard dankzij de logistieke ondersteuning door Van Uden Logistics.
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Eén op de acht vrouwen sterft
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als gevolg van haar zwangerschap

3

BEST OF BOTH WORLDS PROGRAMMA

3.1

Programma
De Lion Heart Foundation werkt sinds haar oprichting in 2006 met het het ‘Best of Both
Worlds’ programma. De essentie van dit programma is dat een groot deel van de winst van
economische activiteiten wordt ingezet om gezondheidszorg en onderwijs duurzaam te
financieren. De stichting vindt haar steun duurzaam als het project uiteindelijk financieel
geheel zelfvoorzienend is.
Gezondheidszorg en onderwijs in Sierra Leone kunnen vooralsnog niet gefinancierd
worden uit inkomsten van patiënten en/of de overheid. De meeste ziekenhuizen en
scholen zijn dan ook structureel afhankelijk van buitenlandse sponsoren. Daar willen wij
verandering in aanbrengen.
Het Best of Both Worlds programma wordt toegepast in Yele in het Chiefdom
Gbonkolenken met als doel:
• Duurzame economische ontwikkeling, door de (her)bouw van een waterkrachtcentrale
en een palmoliefabriek
• Meer werkgelegenheid en inkomensverbetering voor de lokale bevolking
• Verbetering van de faciliteiten voor gezondheidszorg en onderwijs
• Ontwikkeling van een sociale en economische infrastructuur.
In 2012 heeft ons ‘Best of Both Worlds’ programma speciale aandacht gekregen van
de President van Sierra Leone, Dr. Ernest Bai Koroma. Op zijn verzoek bezocht hij de
verschillende projecten van Lion Heart Foundation en sprak grote dankbaarheid uit
namens de samenleving voor alle inspanningen van de stichting in de regio.

3.2

Gezondheidszorg
Lion Heart Medical Centre (LHMC)
In het algemeen staat de gezondheidszorg in Sierra Leone op een bijzonder laag peil.
Per 100.000 inwoners zijn slechts twee artsen, inclusief specialisten en ongeveer
veertig ziekenhuisbedden beschikbaar. Bovendien is veel van het beschikbare personeel
ondergekwalificeerd terwijl er (grote) tekorten zijn aan medicijnen en andere medische
artikelen.
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In Sierra Leone haalt één op de zes
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kinderen de vijfde verjaardag niet

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. De kliniek in Yele staat naast de palmoliefabriek van Nedoil.
In eerste instantie fungeerde de kliniek als een eerste hulp post voor de werknemers van
Nedoil. In september 2011 heeft het zijn deuren geopend voor de rest van de bevolking, in
het begin als polikliniek en als hospitaal voor kinderen onder de 5 jaar. Er was toen slechts
een een minimale personeelsbezetting.
In 2012 sloot Erdi Huizenga, een zeer ervaren tropenarts, zich aan bij het kleine team in het
LHMC. Kort daarna werd door haar een start gemaakt met het opleiden van twintig lokale
verpleegkundigen. Goed opgeleid lokaal personeel is cruciaal voor heldere communicatie
met patiënten. Bovendien past de opleiding binnen de doelstelling van Lion Heart om de
gemeenschap de kans te geven een eigen toekomst te bouwen.
Dankzij de substantiële steun van de Heineken Africa Foundation is in 2012 de bouw van
een verpleegafdeling met totaal 32 bedden voltooid. Halverwege het jaar is deze nieuwe
afdeling geopend en werden ook de operatiekamer en een aparte röntgenafdeling in
gebruik genomen.
Het ziekenhuis beschikt nu over twee gebouwen. In het eerste gebouw huist de polikliniek,
een onderzoekskamer, een klein laboratorium, apotheek, verloskamer, operatiekamer, een
magazijn en een afdeling die meerdere functies kan vervullen zoals een observatieruimte,
dagbehandeling, maar ook als wachtkamer bij grote drukte of uitslaapkamer. Het
tweede gebouw bestaat uit een verpleegafdeling (32 bedden) en een röntgenkamer. Voor
personeel en patiënten is in 2012 ook een Afrikaanse keuken gebouwd tegenover het
LHMC, die net als het ziekenhuis, sinds juli is voorzien van stromend water en elektra.
In 2012 zijn er in totaal 6.997 patiënten gezien in de polikliniek, een gemiddelde van
583 per maand. Dit is meer dan het dubbele van 2011 met gemiddeld 208 patiënten per
maand. Sinds de opening van de verpleegafdeling in juli is de bedbezetting opgelopen tot
70-80%. De gemiddelde verblijfsduur van patiënten op de afdeling is zes dagen.
Het uitgebreide Engelstalige jaarverslag van het ziekenhuis kunt u online lezen www.lion-heart.nl - evenals een verslag over de behandeling van ondervoede kinderen.
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Actieve inzet lokale bevolking
economisch onafhankelijk

20 | Lion Heart Foundation 2012

om samenleving op te bouwen en
te worden

Schoon drinkwater
Schoon drinkwater is onlosmakelijk verbonden met gezondheidszorg. In samenspraak
met de regering heeft Lion Heart in 2011 de watertoren schoongemaakt en de
waterzuiveringsinstallatie hersteld. Sinds juli 2012 is schoon drinkwater beschikbaar in het
ziekenhuis en bij enkele tappunten in Yele. Dankzij de substantiële steun van het Anton
Jurgens Fonds en de Achmea Foundation is het mogelijk om in 2013 het waterleiding
netwerk verder te herstellen, vervangen en uit te breiden.

3.3

Onderwijs
Lion Heart Foundation draagt ook bij aan het verbeteren van de onderwijssituatie in Yele.
Zo is in 2011 gestart met de gefaseerde renovatie van een middelbare school, inclusief een
boarding house waar leerlingen kunnen worden ondergebracht als zij te ver weg wonen
van de school. Verder ondersteunt LHF sinds 2008 de Junior Secondary School (onderbouw)
in Yele met een schoolfonds. Leerlingen komen daarvoor in aanmerking als hun schoolgeld
niet opgebracht kan worden door ouders en/of familie. Inmiddels hebben 115 leerlingen
gebruik gemaakt van dit fonds.
In 2012 heeft de stichting in samenwerking met Smarter Hospital en Basisschool
de Werkhof uit Werkhoven zorg gedragen voor nieuwe schoolbanken en studie- en
sportmaterialen voor de basisschool in Yele. Ook is met behulp van Frank Rammeloo een
schoolplein onder handen genomen en voorzien van een klimrek, schommel en glijbaan.
Met kerst zijn er in Yele feestelijk versierde schoenendozen uitgedeeld, die rijkelijk waren
gevuld door leerlingen van de Werkhof. Op die manier hebben de lokale scholieren ook een
beetje kerst gevierd.

3.4

Economische activiteiten
De Lion Heart Foundation heeft in Yele verschillende duurzame economische projecten
opgezet. Zodra deze winstgevend zijn worden de projecten op het gebied van
gezondheidszorg en onderwijs daarmee gefinancierd.
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LHMC: Meer bedden
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Palmoliefabriek
In het gebied rondom Yele leven honderden boeren met een kleine oliepalmplantage.
Tijdens de oorlog waren de meeste 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. Ook heeft de stichting een oliepalmkwekerij, een productieplantage en een
experimentele plantage aangelegd. Vanuit de kwekerij is een groot aantal boeren in de
omgeving van jonge oliepalmen voorzien en hebben zij de nodige instructie en training
gekregen om hun plantages te verbeteren en beter te beheren.
De fabriek is operationeel sinds mei 2008 en heeft een capaciteit van ca. 3 ton fruit
per uur, voldoende voor het aanbod van fruit door de boeren uit de regio. Per dag kan
maximaal ca. 5 - 6 ton olie worden geproduceerd. Behalve palmolie wordt ook zeep
gemaakt. De fabriek biedt directe werkgelegenheid aan 60 medewerkers. In juni 2012 was
er een record verkoop van 60 ton palmolie in één keer.
Waterkrachtcentrale
Langs Yele stroomt de rivier de Teye, waar een waterkrachtcentrale stond die in de oorlog
volledig is verwoest. Sindsdien waren de bewoners afhankelijk van dure en milieuonvriendelijke generatoren. Doel van Lion Heart was om de centrale te herstellen en het
elektriciteitsnetwerk te renoveren om zo het dorp en de directe omgeving van elektriciteit
te kunnen voorzien. Met hard werken en veel geduld is de waterkrachtcentrale hersteld en
in de loop van 2012 in gebruik genomen. Door middel van 2 nieuw geïnstalleerde turbines
is er sinds juni voor het eerst 24 uur per dag stroom voor het dorp en het ziekenhuis. Dit
is een unieke mijlpaal, want nergens anders in Sierra Leone is dit tot nu toe bereikt met
waterkracht. Tevens wordt door de waterkrachtcentrale de waterzuiveringsinstallatie
van stroom voorzien. Hierdoor is sinds juli 2012 schoon drinkwater beschikbaar in het
ziekenhuis en bij enkele tappunten in Yele.
E-Luma project
Het E-Luma project is ontwikkeld door studenten van de TU Delft, Carnegie Mellon
University en MIT en richt zich in Yele zich op het stimuleren van de lokale economie
en handel. De ‘e’ staat voor electricity, entrepreneurship en education, terwijl luma
het Temne woord voor markt is. Vanwege de overeenkomende doelstellingen steunt
Lion Heart het e-Luma project door door het geven van advies, bemiddeling met lokale

voor meer patiënten in 2012!
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Geld, voeding en water geven
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autoriteiten, het beschikbaar stellen van faciliteiten zoals accommodatie en het verlenen
van technische ondersteuning. In 2012 zijn de zeecontainers waarmee Lion Heart goederen
vanuit Nederland invoert, ter beschikking gesteld voor het opbouwen van het E-Luma
Development Centre in Yele. In dit centrum van omgebouwde containers worden onder
meer 8 lokale handelsbedrijfjes opgezet.

3.5

Belangrijkste resultaten 2006-2012
Sinds de start van de Lion Heart Foundation in 2006 zijn de volgende resultaten bereikt.
• Volledige renovatie van de ondervoedingskliniek bij het Magbenteh Ziekenhuis (MCH),
uitbreiding van 25 naar 125 bedden
• Het MCH is uitgegroeid tot een professioneel ziekenhuis - tevens opleidingscentrum - en
kon in 2010 worden overgedragen aan het lokale management, passend in de
LHF-ambitie zich overbodig te maken
• 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
• Aanleg oliepalm-plantages (productie) en een experimentele plantage in Yele
• Bouw en in gebruikname eerste duurzame palmoliefabriek in Yele
• Ondersteuning middelbare school in Yele, inclusief renovatie school en kosthuis en
uitbreiding schoolfonds
• Ondersteuning basisscholen in Yele, inclusief schoolmaterialen
• Bouw van het ziekenhuis in Yele, het Lion Heart Medical Centre (LHMC): 2011 was de
polikliniek gereed en in 2012 is het ziekenhuis uitgebreid met een beddenzaal met ruimte
voor 32 bedden, een operatiekamer, hospitaalkeuken en een aparte röntgenafdeling
• Opleiding lokaal medisch personeel LHMC
• Renovatie verwoeste waterkrachtcentrale in Yele
• Aanleg/renovatie elektriciteitsnetwerk en straatverlichting in Yele
• Aansluiting van huishoudens, bedrijven en ziekenhuis op het elektriciteitsnet
• Herstel waterzuiveringsinstallatie in Yele, waardoor schoon drinkwater beschikbaar is bij
enkele tappunten in Yele en in het ziekenhuis.

helpt, maar niet voor langere tijd
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2012

Plannen voor de bouw van
een nieuwe verpleegafdeling
een feit, dankzij Heineken
Africa Foundation.

januari

IN BEELD

4

februari
Tropenarts Erdi Huizenga
komt het team in Yele
versterken.
Start opleiding 20 lokale
verpleegkundigen.

President Koroma van Sierra Leone krijgt
van Don Keus een rondleiding langs de
verschllende projecten van Lion Heart.

maart

President Koroma:

‘De geïntegreerde aanpak
van gezondheidzorg,
onderwijs en economische
ontwikkeling juichen wij
als regering toe.
De projecten van Lion Heart
zijn een goed voorbeeld
voor het hele land.’
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Gloednieuw röntgenapparaat
wordt geïnstalleerd

april

Recordverkoop palmolie!

mei

juni

Alle 20 verpleegkundigen
slagen voor examen en
ontvangen certificaat.

Opening nieuwe verpleegafdeling
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Eerste opname
van een patiënt
op de nieuwe
verpleegafdeling

juli

Voor het eerst
24 uur per
dag stroom en
schoon water
in LHMC

De operatiekamer wordt in gebruik genomen: de
eerste operatie is een feit

augustus

september

Frank Rammeloo, technisch ondersteuner in Yele,
fietst 25 uur non-stop voor Lion Heart en haalt daarmee € 3.000 op voor apparatuur voor het ziekenhuis

Lion Heart Foundation dingt
mee naar Charity Award van
NRC met een advertentie
van de hand van Anneke van
Dijk en Patricia Brouwer

Het zit niet altijd mee: overstroming legt waterkrachtcentrale tijdelijk stil
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IN BEELD

2012

Sponsordag Lion
Heart Foundation in
Nederland

oktober

november

december

Personeel van LHMC wordt door
laboratorium specialist René
Scheeper opgeleid tot analist

Kerstmis in Yele, kinderen
op school ontvangen met
speelgoed gevulde schoendozen uit Nederland.

Nog enkele cijfers…
In het afgelopen jaar
zijn er 6997 patienten
gezien op de polikliniek,
hebben er 165 operaties
plaatsgevonden, is
er ruim 116,045 kWh
energie gewonnen
en zijn er 12.735.80 kg
vruchten van de oude
plantage geplukt.
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5

5.1

5.2

5.3

FINANCIEEL OVERZICHT

Inleiding

De volgende cijfers hebben betrekking op het zevende boekjaar van de Stichting Lion
Heart Foundation. De oprichtingsdatum van de Stichting is 5 april 2006. De cijfers tussen
haakjes betreffen het vorig boekjaar.

Baten

In totaal werd in 2012 € 926.818 (2011: € 850.902) ontvangen voor de financiering van de
exploitatiekosten en specifieke projecten, terwijl € 870.618 werd besteed.
In de ontvangen bijdragen is ook opgenomen de geraamde waarden van sponsoring in de
vorm van materieel, zoals een aantal containers, geneesmiddelen en talloze andere zaken.
De totale waarde hiervan wordt voor dit jaar gesteld op € 25.847.

Lasten

De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur. De voorzitter zet zich bijna fulltime in. Er zijn
2 parttime medewerkers in dienst (FTE 0,97). Het kantoor wordt (inclusief voorzieningen
zoals telecommunicatie en kantoorautomatisering) tegen een lage huur ter beschikking
gesteld door één van de sponsoren. De bureaukosten blijven hierdoor laag. De algemene
kosten betreffen kosten van oprichting, fondsenwerving, onderhoud van website, etc. LHF
streeft naar zo laag mogelijke overheadkosten (ca. 10 tot 15%). Voor 2012 komt deze post uit
op 11 % (2011: 11 %).
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5.4

Staat van baten en lasten
Baten en lasten

2012

2011

e

e

Baten
Donaties en giften

926.818

850.902

Lasten
Besteed aan doelstelling
88,5%
Werving baten
4,3%
Kosten van beheer & administratie 7,2%

870.618
41.981
70.498

Totaal lasten

983.097

88,9%
4,2%
6,9%

983.229
47.250
75.374
1.105.853

In 2012 waren ook weer diverse medewerkers voor de Lion Heart Foundation actief in
Sierra Leone. Het expatriate personeel ontvangt een vergoeding gebaseerd op de PSOnormen. De vergoedingen zijn inclusief reis- en verblijfskosten.
Volgens de specificatie hierna is in het jaar 2012 aan de projecten in Sierra Leone het
volgende besteed:
Project
1
2
3
4
5
6

Omschrijving
Ondersteuningsprogramma boeren
Herstel waterkrachtcentrale en zuiveringsinstallatie
Ziekenhuis Yele
Schoolproject Yele
Onderzoek naar biomassa mondiaal
Diversen
Totaal

32 | Lion Heart Foundation 2012

Som in e
51.580
534.252
235.247
8.666
36.698
4.175
870.618

5.5

Balans
Per 31-12-2012
2012
2011		
2012
e
e Passiva
e
Activa
Verschillende activa
1.022
2.044 		
Vorderingen
83.792
62.918 Reserves
-81.030
			 Bestemmingsfondsen
83.514
Liquide middelen
39.170
15.686 Schulden kortlopend
121.500
			
Totaal
123.984
80.647
123.984

2011
e

-34.809
93.571
21.885
80.647

Over deze jaarrekening is een goedkeurende accountantsverklaring verkregen.
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redactie

Lion Heart Foundation
vormgeving

On_line, Patricia Brouwer & Anneke van Dijk
fotografie

Kristense Koutstaal, Erdi Huizenga e.a.

36 | Lion Heart Foundation 2012

Lion Heart Foundation
Rivium Westlaan 7
2909 LD Capelle aan den IJssel
The Netherlands
T +31 (0)10 2886366
E info@lion-heart.nl
www.lion-heart.nl
Triodos Bank 25.48.40.256
IBAN NL93 TRIO 0254840256
BIC TRIONL 2U
KvK 24393793

De Lion Heart Foundation heeft de ANBI-status

