Jaarverslag Stichting Comfort Europa 2017
Borculo 03-06-2018
Bestuur Stichting Comfort Europa:
Karlien Maas (vz.)
Haggith Kuiper (secr.)
Tom de Bruijn (penm.)
Voor u ligt het zevende jaarverslag van Stichting Comfort Europa (SCE). In dit jaarverslag
brengen we u in het kort op de hoogte van de ontwikkelingen van de stichting in Europa en
Comfort Foundation Ghana (CFG).
Ons streven…
Stichting Comfort wil kansen creëren voor jonge mensen in Ghana. Samen met hen werken we
aan projecten die nieuwe ontwikkelingen in gang zetten en ondersteunen op het gebied van
gezondheid, onderwijs en leiderschap. De focus heeft de afgelopen jaren in eerste instantie
gelegen op de preventie en bewustwording rond Virale Hepatitis in het noorden van Ghana. Om
dit te bereiken zijn onder andere vele outreaches georganiseerd naar afgelegen dorpen waarbij
voorlichting werd gegeven over Virale Hepatitis. Tijdens deze outreaches zijn de dorpelingen
gescreend op Hepatitis B en eventueel gevaccineerd. De laatste tijd zijn we in grotere mate
bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten in Ghana en met het aanhaken bij bestaande
initiatieven. Stichting Comfort is volledig afhankelijk van giften en fondsen.
Algemene ontwikkelingen 2017
2017 is voor SCE een bewogen jaar geweest. Naast dat er verschillende initiatieven zijn geweest
om financiële ondersteuning te geven aan de werkzaamheden in Ghana, zijn er ook
veranderingen geweest in de samenwerking met CFG en in de persoonlijke levens van de
bestuursleden. De samenstelling van het bestuur zal hierdoor gaan veranderen en ook zullen de
werkzaamheden van SCE gaan verschuiven. In dit jaarverslag zullen we, naast de activiteiten die
hebben plaatsgevonden, deze aanpassingen uiteenzetten.
Fietstocht 'Van Borculo naar Tamale' mei 2017
Op 27 mei 2017 heeft SCE voor het eerst een sponsorfietstocht georganiseerd. De opbrengsten
waren bestemd voor het opzetten van een kliniek in de omgeving van Tamale. Om dit te
onderstrepen werd de tocht 'Van Borculo naar Tamale' genoemd, waarbij het doel van de tocht
was om uiteindelijk de 4802 km tussen deze twee plaatsen te overbruggen. Om de fietstocht
voor oud en jong, tourfietser en wielrenner en alles er tussenin toegankelijk te maken, waren
er tochten van 3 verschillende afstanden te rijden. Zo was er een tocht van 25 km, 55 km en
voor de echte sportieveling van 110 km. In totaal hebben 32 mensen deze tocht gefietst en
hebben we met elkaar 468 euro opgehaald en 1325 km weten af te leggen. Een mooie eerste
stap in de richting van Tamale, waarbij in volgende edities wellicht de hele reis afgelegd kan
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gaan worden! De tocht werd ondersteund door Albert Heijn Borculo, Emté Borculo en Goossens
tweewielers in Borculo.

Op de fiets van Borcolo naar Tamale
World Hepatitis Summit 2017 – Haggith naar Sao Paulo!
In oktober 2017 is Haggith Kuiper namens SCE afgereisd naar Sao Paulo voor de tweede World
Hepatitis Summit. De World Hepatitis Summit werd georganiseerd door de World Hepatitis
Alliance (WHA) in samenwerking met de World Health Organisation (WHO)). Ook Damasus
Suglo was in Sao Paulo aanwezig, namens CFG.
Deze vijfdaagse Summit bestond uit een ledenbijeenkomst van de WHA, gevolgd door een grote
conferentie over Virale Hepatitis. Er kwamen tijdens de bijeenkomsten veel gezaghebbende
mensen van diverse overheden, onderzoekers, beleidsmakers en farmaceuten van over de hele
wereld bijeen om te spreken over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Virale
Hepatitis.
Uit deze bijeenkomst is de ‘Sao Paulo Community Declaration on Hepatitis’ voort gekomen. In
deze declaratie geven deelnemers hun intentie af om Virale Hepatitis dezelfde aandacht te
geven als HIV/AIDS, Malaria en Tuberculose. Ze willen het stigma van hepatitis voor 2030
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getackeld hebben. Hiervoor heeft de WHA ook NOHEP gelanceerd, dit is een globale actie om
hepatitis voor 2030 te elimineren.
De belangrijkste zaken die tijdens de Summit besproken zijn:
−
Financiering; veel geld gaat naar onnodige zaken of wordt niet efficiënt gebruikt. Doel
is om hepatitis meer te integreren in gezondheidssystemen, waardoor de bestrijding ervan een
algemeen goed wordt en meer mensen met hepatitis gebruik kunnen maken van al bestaande
informatie en voorzieningen.
−
Voorzieningen; er zijn genoeg medicijnen, deze zijn vaak te duur of niet op de juiste plek
te krijgen. Doel is om in overleg met farmaceuten medicatie goedkoper te maken, of via een
nationaal fonds medicijnen inkopen waardoor het door de grote aantallen voor kostprijs kunnen
worden aangekocht.
Samenwerking met IFMSA – Project Palliatieve zorg
In juli en augustus 2017 zijn 4 geneeskunde studenten in duo's een maand naar Ghana gegaan.
Zij kregen de opdracht mee om voor de stichting te onderzoeken of het opzetten van palliatieve
zorg in Ghana een mogelijkheid zou zijn. Ze hebben in het ziekenhuis in Tamale meegelopen,
meegedaan met de activiteiten van Stichting Comfort en ook een aantal dagen gekeken in kleine
klinieken in Noord Ghana. Ze hebben verschillende mensen geïnterviewd over palliatieve zorg;
iets wat onbekend is in Ghana. Een belangrijk resultaat was dat patiënten in Ghana niet wordt
verteld als ze een dodelijke ziekte hebben en als ze gaan overlijden. In de cultuur is het niet
gepast dit te benoemen (ook door artsen) omdat dit volgens hen de prognose zou kunnen
verslechteren. Dit maakt het lastig om palliatieve zorg als dusdanig te benoemen en te starten.
Familie speelt een belangrijke rol in de zorg in deze fase en zal, als dit opgestart wordt, dus ook
actief betrokken moeten worden. Zorg voor terminaal zieke patiënten door verpleegkundigen
thuis zou laagdrempeliger gestart kunnen worden dan bijvoorbeeld het opzetten van een
hospice, aangezien hierbij de kosten laag blijven en de patiënt ook thuis kan worden verzorgd
door familie zoals gebruikelijk is. De studenten waren erg enthousiast over de stage en hebben
een leuke en leerzame tijd gehad.
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Screening door een van de studenten in het kantoor van CFG
Ontwikkelingen in Ghana – CFG
De afgelopen jaren hebben het bestuur en de vrijwilligers van CFG zich hard ingezet om bij te
dragen aan de bestrijding van Virale hepatitis in Noord-Ghana. Zij hebben gezien dat hun werk
vruchten heeft afgeworpen; vele mensen zijn gevaccineerd en er is stukje bij beetje meer
aandacht gekomen voor de impact van Virale hepatitis en de mogelijkheden die er zijn om
besmetting te voorkomen. CFG is er getuige van geweest dat meer en meer organisaties
vaccinaties aanbieden in de omgeving van Tamale.
Het is goed om te zien dat deze ontwikkelingen plaatsvinden, aan de andere kant is het daarom
voor CFG een uitdaging geweest om hun eigen positie in dit veranderende veld te bepalen. Ook
hebben zij gemerkt dat het moeilijk is om hun social service in het ziekenhuis en persoonlijk
leven te combineren met het werk voor CFG. In 2017 is het hierdoor niet goed gelukt om de
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stichting goed draaiende te houden en hiermee financieel gezond te blijven. Naar aanleiding
hiervan heeft CFG besloten om hun werkzaamheden af te bouwen en in 2018 niet door te gaan
met hun werkzaamheden.
SCE wil CFG hartelijk danken voor de goede samenwerking en de inzet die zij jarenlang hebben
getoond. We kunnen terugkijken op een vruchtbare periode, waarin vele mensen geholpen en
ondersteund zijn, en waarbij we met elkaar hebben kunnen bijdragen aan de voorlichting over
Virale Hepatitis.
Veranderingen bestuur SCE
Naast de ontwikkelingen in Ghana bij CFG, zijn er in 2017 ook meerdere veranderingen binnen
het bestuur van SCE geweest. Zo zal Karlien in 2018 gaan emigreren naar Zwitserland, waardoor
zij besloten heeft dat het niet meer haalbaar is om haar taken als voorzitter van SCE voort te
zetten. Zij zal vanuit Zwitserland op de achtergrond betrokken blijven, maar niet meer
deelnemen aan de bestuursactiviteiten. Ook Tom heeft besloten zijn rol als penningmeester in
2018 neer te leggen. Hij zal zijn taken afronden en uiteraard zorgen voor een goede overdracht
van de financiën in de loop van 2018. Naar aanleiding van deze veranderingen en het stoppen
van de werkzaamheden van CFG in Ghana, zal er in 2018 een passend bestuur gekozen worden.
Ook zal er gekeken worden op welke manier SCE zich kan blijven inzetten om kansen te creëren
voor jonge mensen in Ghana, en samen met hen te werken aan projecten die nieuwe
ontwikkelingen in gang zetten en ondersteunen op het gebied van gezondheid, onderwijs en
leiderschap.
In 2018…
..zal SCE zich blijven inzetten om iets te betekenen voor de mensen en de gezondheidszorg in
Noord-Ghana. Hierbij willen we de initiatieven voor het opzetten van een kliniek in dit gebied
voortzetten, zij het wellicht in een andere vorm dan volgens de eerder gepresenteerde plannen.
SCE wil in samenwerking met Jasper Maas en Mary Jarga, die vanuit Ghana graag
contactpersonen willen blijven voor SCE, kijken naar de mogelijkheid om een bestaande kliniek
te gaan ondersteunen om deze te ontwikkelen tot regionale outreach kliniek.
Daarnaast zal er een nieuw bestuur gevormd worden, waarbij de nieuwe werkzaamheden zo
optimaal uitgevoerd en ondersteund kunnen worden. Hierbij zal uiteraard ook gekeken worden
naar op welke manier er zichtbaarheid aan SCE in Nederland gegeven kan worden.
SCE wil alle donateurs van harte bedanken voor al hun steun en bijdragen de afgelopen jaren.
We hopen dat ook met deze ophanden zijnde veranderingen we kunnen blijven rekenen op
jullie hulp! Vanaf 2010 heeft SCE dankzij de werkzaamheden van CFG de gezondheidszorg in
Noord-Ghana een stapje verder kunnen helpen, en wij hopen hier ook in 2018 mee verder
kunnen te gaan!
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