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1. Algemeen 

Stichting Bridge the Gap is sinds 1995 actief als non-profit organisatie. Zij richt haar activiteiten op de behandeling van mensen met 
afwijkingen aan het aangezicht en dan speciaal kinderen met schisis. 
Het is een speerpunt van de stichting om door middel van onderwijs aan lokale artsen en tandartsen het opleidingsniveau ter plaatse te 
verhogen en de capaciteit voor behandeling te vergroten.  

Sinds 2006 vinden de activiteiten van de stichting plaats in Vientiane, Laos. Aan het universiteitsziekenhuis Mahosot vindt behande-
ling plaats van met name kinderen met schisis, maar ook behandeling van NOMA, brandwonden, tumoren, infecties, trauma en ande-
re afwijkingen vinden plaats. Naast behandeling richt de aanpak zich op training van Laotiaanse artsen, tandartsen en anesthesisten. 
In 2007 is aangevangen met een samenwerking met de opleiding tandheelkunde van de universiteit van Vientiane. Deze samenwer-
king richt zich op preventieve behandeling bij kinderen, schooltandverzorging voor kinderen en de totale behandeling van kinderen 
met schisis, waaronder ook orthodontische behandeling (beugelbehandeling) en prothetische behandeling (aanbrengen van ontbreken-
de tanden en kiezen). Vanaf 2016 zal de stichting een deel van de opleiding tot ‘Oral Surgeon’ voor haar rekening nemen. 

Het doneren van equipment en goederen aan het Mahosot Universitaire ziekenhuis en de faculteit tandheelkunde van de Universiteit 
van Vientiane is er op gericht de faciliteiten te verbeteren en uit te breiden. Dit is een ander onderdeel van het streven naar een betere 
behandeling voor de mensen in Laos en het biedt opleidingsmogelijkheden voor lokale artsen en tandartsen. 

Eenieder die zich inzet voor de stichting doet dat vrijwillig en pro deo. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding en zij maken 
deel uit van het team dat eenmaal per jaar het Mahosot ziekenhuis te Vientiane (Laos) bezoekt. Een deel van de kosten die worden 
gemaakt voor de reis en het verblijf in Laos, wordt door de teamleden zelf betaald.  

Ook dit jaar werden veel kinderen en volwassenen  in januari succesvol geopereerd aan hun aangezichtsafwijking veroorzaakt door 
NOMA en schisis. Maar ook  brandwonden en tumoren passeerden de revue. De lokale artsen werden verder opgeleid in de uitvoering 
van deze chirurgische ingrepen. Inmiddels blijken een aantal steeds meer in staat zelfstandig ingrepen uit te voeren.   
Het ‘Memorandum of Understanding’ dat  voor de periode 2011-2015 werd overeengekomen met het Mahosot ziekenhuis en de ‘Den-
tal Faculty of the University of Health Sciences’ te Vientiane gold nog tot en met 2015 en de voorbereidingen voor een eventuele ver-
lenging zijn begonnen. 
Verder werden dit jaar natuurlijk de voorbereidingen voor de reis van januari 2015 getroffen. Dit  jaar werden   de operaties weer uit-
gevoerd op de ‘Bridge the Gap Operation Rooms’. De missie van 2014 was mede door het comfort van het nieuwe OK complex zeer 
succesvol.  

Meer hierover is te lezen in het reisverslag op de website: http://www.stichtingbridgethegap.nl. 
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2.Samenvatting missie januari 2014,  Vientiane 

De missie naar Laos in 2014 vond plaats van 10 januari tot en met 24 januari. 
De reisverslagen, foto’s en verdere informatie over deze reizen zijn beschikbaar op de website van de stichting, www.stichtingbrid-
gethegap.nl 

3. Mahosot Hospital en Dental Faculty 
Het Mahosot ziekenhuis valt sinds 2010 onder hetzelfde ministerie van educatie, voorheen ministerie van volksgezondheid, als de 
‘Dental Faculty of the University of Health Sciences’ te Vientiane. Hierdoor zijn besluiten tussen beide organisaties en de stichting 
gemakkelijker op elkaar af te stemmen.  

Op het terrein van het Mahosot is nu ook, naast het operatiecomplex, de nieuwe verpleegafdelingen in vol gebruik. Dit betekent voor 
zowel de medische staf,de verpleging maar ook in eerste plaats voor de patiënten een wezenlijke verbetering. Door de weersinvloeden 
zijn de eerste tekenen van veroudering al aan het gebouw waar te nemen. Bovendien is er wegens de toegenomen welvaart ook al een 
parkeerprobleem aan het ontstaan. 
De lokale artsen zijn verder getraind in de basale schisischirurgie . Inmiddels blijken een aantal steeds meer in staat zelfstandig ingre-
pen uit te voeren.  Tijdens onze afwezigheid opereerden afgelopen jaar de artsen van het Mahosot wederom vele tientallen kinderen 
aan hun schisis.  

De operaties tijdens de missie van de stichting in januari 2014 verliepen zonder noemenswaardige complicaties. In totaal werden  67 
patiënten gezien,van wie er 41 werden geopereerd met schisis, NOMA, gevolgen van trauma en enkelen met brandwonden. Een van 
de patiënten met brandwonden had deze opgelopen als gevolg van een ongeluk met stroom, moest 1 arm missen en hield een minima-
le functie aan de andere over. 
Sinds  2010  betaalt de stichting geen kosten meer aan het ziekenhuis voor ligdagen (bedden) van de patientjes en betaalt zij geen ad-
ministratiekosten meer aan het ziekenhuis. Dit wordt betaald door de lokale overheid. Een mooi begin! 
Het ‘Fit for School’ programma zoals reeds op de Filippijnen wordt uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de ‘World Health Orga-
nisation is basis geworden voor een verdere uitbouw van onze inspanningen op preventief gebied. 
Nadat wij in het verleden  twee lokale tandartsen van de faculteit scholing gaven in het doen van wetenschappelijk onderzoek en met 
hen de ‘pilot survey’ uit naar de gebitsgezondheid van basisschoolkinderen in Vientiane uitvoerden is deze taak nu overgenomen   
door de officiële Duitse ontwikkelingsamenwerking en door hen verder uitgebouwd. Zij hebben daarvoor een vaste staf in Vientiane  
gestationeerd. Hun pilot loopt volgend jaar af en wij zijn benieuwd naar hun resultaten. Over de resultaten van ons onderzoek is  een 
wetenschappelijk artikel  gemaakt en dit  is inmiddels verschenen in een gerenommeerd internationaal wetenschappelijk tijdschrift:  
J InvestigClin Dent. 2013 Feb;4(1):44-8 

4.Womens International Group 
De medische coördinatrice van de WIG, mevrouw Hisae Sakamki, gaf weer bezielende leiding aan hun team dat participeert aan onze 
missie. De samenwerking met de WIG verliep wederom perfect. Met deze organisatie werken wij al negen jaar samen om de kinderen 
en hun familie te ondersteunen. Zij delen geld uit voor reiskosten, goede voeding, verbandmaterialen e.d.. Wat zij allemaal doen en de 
liefde en toewijding waarmee dat gepaard gaat, is onmisbaar voor het welslagen van onze missies.  Meer informatie over the Womens 
International Group is te vinden op www.wiglaos.org 

5.Posters 
De kinderen die met behulp van de stichting worden geopereerd, behoren tot de allerarmsten uit de Laotiaanse samenleving van 6 
miljoen mensen. Zij hebben vaak dagen moeten reizen om naar ons in Vientiane te komen. De reis, het verblijf en de operatiekosten 
worden vergoed. Ook de reis- en verblijfkosten van de ouders/begeleiders worden betaald. Dit is de enige kans voor deze kinderen op 
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een beter functioneren, een normaler uiterlijk en acceptatie door hun omgeving. Hoe  belangrijk dit is, wordt momenteel door Dr. Lei-
la Srour, een Amerikaanse kinderarts die werkzaam was voor “Health Frontiers “ onderzocht. Later zal zij hierover publiceren en zul-
len wij dit onderzoek ook op onze website plaatsen. Leila is ook degene die posters heeft laten maken en vervolgens in vrijwel alle 
toegankelijke gebieden in het noorden van Laos heeft laten ophangen. Persoonlijk zoekt zij de patiënten op in veraf gelegen gebieden  
en zorgt er voor dat zij door ons  geopereerd kunnen worden. Ook is zij de noodzakelijke tolk tussen patiënten, ouders en ons. 

6.Acquisitie 
Het werven van fondsen en goederen was dit jaar zeer succesvol. 

Een aantal Fondsen, Stichtingen en bedrijven, waaronder Veenman Handels Onderneming, Stichting Benveh, Stichting Damiano heb-
ben zeer ruim bijgedragen. Johnson&Johnson zijn wij wederom zeer erkentelijk voor de ruime korting op de hechtmaterialen. 
Dank gaat ook uit naar de vele persoonlijke donaties aan de stichting. Zij kwamen uit het gehele land. 
Vele personen hebben de Stichting zeer geholpen en wij zijn hen  zeer erkentelijk voor hun steun. Een aparte vermelding voor acties 
van de medewerkers van de afdeling mondheelkunde van het Kennemer Gasthuis en het Diaken Protestantse Gemeente Aerdenhout. 

De stichting heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status bij de belastingdienst behouden. 

Wederom verschenen een aantal publicaties in dagbladen en tijdschriften, waaronder de Vientiane Times. 

7.Afsluiting 

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat wij ieder jaar weer verder bouwen aan de realisatie van onze doelstel-
ling in Laos. Net als in Vietnam zijn de Laotiaanse collega’s nu na enkele jaren opleiding in staat zelfstandig bij de schisis kinderen 
basale chirurgische ingrepen uit te voeren. Tevens moeten we concluderen dat onze Laotiaanse collega’s nog steeds een groot beroep 
op ons moeten doen. De lokale overheid zet zich steeds meer in om voor de eigen bevolking een werkend gezondheidszorgsysteem op 
te zetten. Gezonde voeding en zorg voor moeder en kind zijn prioriteiten  Met name door een gebrek aan mankracht en beperkte fi-
nanciële middelen, blijft zij steeds aangewezen op hulp uit het buitenland.  
Ondertussen  participeren wij op beperkte schaal in het opzetten van een opleiding tot ‘oral surgeon’, een tandheelkundige specialisa-
tie die het meest lijkt op de kaakchirurg in Nederland. Dit vormt opnieuw een uitdaging voor het gehele team. Het door ons opgestel-
de curriculum op aanwijzingen van de ‘Dental Faculty’ van Vientiane is inmiddels geaccordeerd door het ministerie. De verwachting  
dat de opleiding in 2014 daadwerkelijk van start kan gaan is niet gehaald. Begin 2015 is de volgende streeftermijn.  Onze inbreng is 
bij deze nieuwe opleiding zeer gewenst  en is verder  uitgewerkt. Voorlopig helpen wij met colleges over basale begrippen als infectie, 
wondgenezing en traumatologie. Ook met instrumenten kunnen wij hen helpen. Ook de nieuw opgezette opleiding tot orthodontist 
wordt door ons op dezelfde wijze ondersteund. Orthodontie vormt een belangrijke schakel in de behandeling van kinderen met schisis.  
De tandheelkundige projecten verlopen zeer succesvol. Langzaamaan breiden deze zich als een olievlek uit over het land. Belangrijk 
is dat de lokale overheid de kosten gaat dragen. Daarvoor is een plan geschreven door de vier Laotiaanse tandartsen die momenteel in 
het project participeren. Onze actieve betrokkenheid is beëindigd en onze taak is overgenomen door de Duitse ontwikkelingsamen-
werking.  Al met al is er voldoende reden om ons de komende jaren weer met veel enthousiasme in te zetten. Daar profiteren natuur-
lijk op de eerste plaats de allerarmste kinderen en volwassenen met schisis, NOMA  en andere aangeboren en verworven afwijkingen 
in het hoofd-hals-nek gebied van! 

8. Financiëel  Jaarverslag 

De stichting werkt met een gezonde balans. Een buffer wordt aangehouden ter grootte van de kosten van twee missies. Bestuurders en 
teamleden werken allen pro deo en ontvangen derhalve geen enkele vergoeding. Een deel van de kosten die worden gemaakt voor 
reis- en verblijfkosten worden door de teamleden zelf betaald. 
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FINANCIEEL 
VERSLAG 2014

Saldo ABN AMRO rekening courant per 31-12-2013  € 16.671,28 

Saldo ABN AMRO internetspaarrekening per 31-12-2013  € 68.466,49 

INKOMSTEN UITGAVEN 

Donaties  € 1.670,00 Bankkosten  € 288,52 

KvK  € -   

Bijdrage teamleden  € 8.480,00 Website (2013 en 2014)  € 93,78 

Willem Meindert de Hoop 
Stg.  € 35.000,00 Accountantskosten  € 831,87 

(rapportage Achmea Foundation)

Stg. Benveh  € 1.500,00 Reis/verblijfk. patienten  € 4.955,62 

Stg. Damiano  € 1.500,00 Lokale verpleegkosten  € 5.977,79 

Mahosot hospital

Europ Continents  € 3.872,65 

Oral Surgery equipment  € 4.756,63 

(inrichting OK)

Rente  € 955,26 

Reiskosten teams  € 14.526,83 

overige uitgaven Laos  € 354,68 

Kosten (hecht)mat.  € 3.480,69 
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Schadeverzekering VvAA  € 181,50 

Bestuurskosten  € 197,40 

Notariskosten opstellen 
schenking  € 476,00 

(eenmalig uit 2011)

totaal inkomsten  € 49.105,26 totaal uitgaven  € 39.993,96 

Saldo rekening courant per 31-12-2014  € 14.730,14 

Saldo internetspaarrekening per 31-12-2014  € 79.518,93 

Totaal saldo per 31-12-2014  € 94.249,07 

Vanuit dit saldo zijn inmiddels de reiskosten voor januari 2015 naar Laos gefinancieerd.

Sint-Michielsgestel, januari 2015

J.T.P. Besseling, penningmeester

Secretaryaddress: 
Proostwetering 42, 3604 DB, Maarssen, the Netherlands 

E mail: leander.dubois@gmail.com, website: www.stichtingbridgethegap.nl 
Bank: NL85ABNA0433493291    KvK:41246989

mailto:leander.dubois@gmail.com
http://www.stichtingbridgethegap.nl

