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1. Algemeen
Het bestuur van de stichting heeft lustrumjaar 2010 als zeer bijzonder ervaren. Een nieuw ‘Memorandum of Understanding’ voor de
de perioede 2011-2013 werd overeengekomen met het Mahosot ziekenhuis en de ‘Dental Faculty of the University of Health
Sciences’ te Vientiane.
Vele kinderen werden in januari succesvol geopereerd aan hun aangezichtsafwijking zoals NOMA en schisis. De lokale artsen werden
verder bekwaamd in de behandeling van deze gecompliceerde chirurgische ingrepen en zij opereerden door het jaar heen bij
afwezigheid van het team reeds vele kinderen met schisis. Dit gebeurde tevens op een aantal locaties buiten Vientiane, zoals Luang
Prabang in het noorden en Paksé in het zuiden van het land.
Op 7 november werd het vijftienjarig bestaan van de stichting gevierd. Decor voor de feestelijkheden was Kasteel Henkenshage te
Sint-Oedenrode. Deze werd door de uitbater, La Casserole partycatering, beschikbaar gesteld en zo’n 180 vrienden, familie en
anderen die onze stichting een warm hart toedragen, hebben een zeer geslaagde middag beleefd. Tijdens deze dag werd door de
Rotary club Eeckaerde uit Eindhoven een cheque ter waarde van € 30.000,- overhandigd voor de behandeling van kinderen met
schisis. De opbrengst van het lustrum zelf, tevens een bedrag van zo’n € 30.000,- , zal worden gebruikt voor de inrichting van de
nieuw gebouwde operatiekamers van het Mahosot ziekenhuis. Hierdoor zijn wij in staat de komende jaren het niveau van onze
zorgverlening in Laos verder te verhogen.
Vermeldenswaardig is de gesponsorde beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk door de zeer sportieve leden van het Magic
Cycle Team uit Purmerend. Hiermee hebben zij € 5.589,- ten behoeve van de stichting bij elkaar weten te fietsen.
Verder werden dit jaar natuurlijk de voorbereidingen voor de reis van januari 2011 getroffen. Deze reis heeft inmiddels
plaatsgevonden en was zeer succesvol. Meer hierover is te lezen op de website: http://www.stichtingbridgethegap.nl.

2. Samenvatting missie januari 2010 en januari 2011, Vientiane
De missie naar Laos in 2010 vond plaats van 7 januari tot en met 21 januari. In 2011 heeft reeds een missie plaatsgevonden van 8
januari tot en met 22 januari.
De verslagen, foto’s en verdere informatie over deze reizen zijn beschikbaar op de website van de stichting,
www.stichtingbridgethegap.nl
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3. Mahosot Hospital en Dental Faculty
Het Mahosot ziekenhuis valt sinds dit jaar onder hetzelfde ministerie van educatie, voorheen ministerie van volksgezondheid, als de
‘Dental Faculty of the University of Health Sciences’ te Vientiane. Hierdoor zijn beslissingen tussen beide organisaties en de stichting
makkelijker op elkaar af te stemmen.
Met beide instellingen werd een nieuw Memorandum of Understanding overeengekomen tot het jaar 2013 met een optie voor een
verlenging van wederom 3 jaar.
Op het terrein van het Mahosot worden langzaam de contouren van het nieuwe operatiekamercomplex van de chirurgische afdeling
zichtbaar. Begin 2011 zal het gebouw in gebruik worden genomen.
Tijdens onze afwezigheid werden afgelopen jaar door de artsen van het Mahosot reeds vele kinderen aan hun schisis geopereerd. Het
team van het Mahosot heeft zelfstandig enkele missies ondernomen naar andere provincies in het land om daar operaties uit te voeren.
Zij hebben de steden Luang Prabang in het noorden, Paksé in het zuiden en het centraal gelegen Savannakhet aangedaan.
De operaties tijdens de missie van de stichting in januari 2010 verliepen zonder noemenswaardige complicaties. In totaal werden 48
patientjes geopereerd met schisis, NOMA en enkele met brandwonden.
Sinds dit jaar betaald de stichting geen kosten meer aan het ziekenhuis voor ligdagen (bedden) van de patientjes en betaald zij geen
administratiekosten meer aan het ziekenhuis. Dit wordt betaald door de lokale overheid. Een mooi begin!
Met dank aan het Innovatiefonds Zorgverzekeraars werd aan de Dental Faculty twee nieuwe behandeleenheden met toebehoren, drie
complete mobiele units en diverse instrumentariumsets voor de behandeling van schoolkinderen op locatie uitgereikt. Het aantal
projectscholen voor schooltandverzorging door de studenten van de faculteit werd uitgebreid naar vijf. De snelheid van uitbreiding
van dit project wordt vertraagd door de beperkte beschikbaarheid van lokale tandarts-instructeurs.
Het tandenpoetsen op school werd verder gepropageerd en werd samen met de decaan van de faculteit onder de aandacht gebracht bij
het ministerie van volksgezondheid. Leidraad voor dit programma is het ‘Fit for School’ programma zoals op de Filippijnen wordt
gepropageerd en de aanbevelingen door de ‘World Health Organisation’.
Twee lokale tandartsen van de faculteit werden geschoold in het doen van wetenschappelijk onderzoek en er werd een ‘pilot survey’
uitgevoerd naar de gebitsgezondheid van basisschoolkinderen in Vientiane. Hierover werd een wetenschappelijke uiteenzetting
gemaakt en deze is inmiddels aangeboden aan een gerenommeerd internationaal tandheelkundig tijdschrift.

4. Womens International Group
Na 6 jaar trouwe dienst kondigde Christel Schunke, de coördinatrice Mahosot, van de WIG haar afscheid aan. Dit in verband met een
terugkeer naar haar thuisland Duitsland. Vanaf januari 2011 zullen haar taken worden overgenomen door Hisae Sakamki.
De verdere samenwerking met de dames verliep zoals gebruikelijk de afgelopen jaren. Met deze organisatie werken wij al zes 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. De dames
hebben een documentaire laten maken over de hulp aan het Mahosot ziekenhuis. Helaas voor ons zijn de opnamen gemaakt op het
moment dat de Australiërs aan het werk waren. Boze tongen beweren dat dit komt door het
grappigere accent en het betere uiterlijk van de Australiërs. De documentaire is te bekijken op onze website en is zeer de moeite
waard! Het geeft een goed beeld van de omstandigheden waarin wij in Laos werken. Meer informatie over the Womens International
Group is te vinden op www.wiglaos.org

5. Posters
De kinderen die door 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 een
beter uiterlijk en acceptatie door hun omgeving. Hoe belangrijk dit is wordt momenteel door Dr. Leila Srour, een Amerikaanse
kinderarts werkzaam voor “Health Frontiers”, onderzocht. Later zal zij hierover publiceren en zullen 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. De distributie van de posters werd belangeloos verzorgd door de chauffeurs van BeerLao, die
het gehele land van het favoriete bier voorzien.

6. Acquisitie
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Het werven van fondsen en goederen was dit jaar zeer succesvol. Naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan van de stichting werd
het derde lustrum van de stichting georganiseerd. Decor van de festiviteiten op 7 november was kasteel Henkenshage gelegen in het
Brabantse Sint-Oedenrode. De locatie werd beschikbaar gesteld door La Casserole partucatering uit Best, zij verzorgden tevens de
catering deze middag. Wijnkoprij Henri Bloem verzorgde een wijnproeverij. Er werd een veiling georganiseerd waarvan de opbrengst
ten goede kwam aan de stichting.
Naar aanleiding van het lustrum organiseerde Rotary Eeckaerde uit Eindhoven een loterij. Hiermee werd een bedrag van €30.000,opgehaald ten behoeve van de operaties voor kinderen met een schisis in Laos.
Op 23 september beklommen 15 leden van het Magic Cycle Team uit Purmerend de Mont Ventoux in Frankrijk. Met deze klim
fietsten zij in totaal €5.589,- aan sponsergeld binnen, wat ten goede kwam aan de stichting.
Traditioneel werd dit jaar de Bridge the Gap schaatsmarathon georganiseerd door kunstijsbaan Haarlem en de opbrengst van €959,75
van deze dag kwam ten goede aan de stichting.
Op 13 juni werd bij Cafe Plaats Royaal in ’s-Hertogenbosch door de Oeteldonkse Club van 111 een sponsormiddag georganiseerd wat
€3.500,- opbracht.
Mw. Pruijmboom uit Son en Hans de Vries uit Purmerend en Steven Zijderveld doneerden hun ‘verjaardagsgeld’ aan de stichting.
Een aantal Fondsen, Stichtingen en bedrijven, oa. Veenman Handels onderneming, City Beautiful, West Side 3, Mondial Movers,
Magic Bodyfashion BV, VU Medisch Centrum, Vinwa BV, Stichting Damiano, Stichting Benveh, Mulder Onroerend Goed BV, BeJo
Properties en Rokers advies BV hebben zeer ruim bijgedragen. Offsetbedrijf Westerdiep printte tegen geringe kosten mooie folders
over de werkzaamheden van de stichting.
Dank gaat uit naar de vele persoonlijke donaties aan de stichting. Zij kwamen uit het hele land.
Vele personen hebben de Stichting zeer geholpen en zijn wij zeer erkentelijk voor hun steun. Speciaal moeten worden genoemd
Alphons Vroomen, Emilio en Jasper de Vlam en Rob Verschuren voor hun inzet voor en tijdens het lustrum en de loterij van Rotary
Eeckaerde. Ook willen wij Annelies Detmar van de VUMC hartelijk danken voor haar hulp bij de voorbereidingen van de missies. Dit
doet zij al vijftien jaar!
Een flexibele scoop ter waarde van € 15.000,- werd beschikbaar gesteld door de firma Olympus en deze werd in januari 2011
overhandigd aan het Mahosot ziekenhuis. Tevens werden 2 gereviseerde chirurgische booreenheden achtergelaten.
De stichting heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status bij de belastingdienst verkregen.
Wederom verschenen een aantal publicaties in Dagbladen en Tijdschriften.

7. Afsluiting
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat we weer een stapje dichter bij onze doelstelling zijn gekomen. 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 de eigen bevolking een werkend gezondheidszorgsysteem voor te zetten. Met name door een gebrek aan mankracht
en beperkte financiële middelen, blijft zij steeds aangewezen op hulp uit het buitenland. Hopelijk dat met de inrichting van de ‘Bridge
the Gap- OK’ in het Mahosot het verwezenlijken van ons doel, onszelf overbodig maken en behandeling van alle schisispatientjes
door lokale artsen en gesteund door de eigen overheid, dichterbij komt.
Ondertussen heeft ons de vraag bereikt of we willen participeren in het opzetten van een opleiding tot ‘oral surgeon’, vergelijkbaar
met een kaakchirurg in Nederland. Dit vormt opnieuw een uitdaging voor het gehele team en wij hebben dit momenteel in beraad.
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. Verder is contact gelegd met een Filippijnse organisatie die ervaring heeft met het opzetten van een project
waarbij op scholen handenwassen, tandenpoetsen en algemene hygiëne wordt gepromoot en onderwezen. Dit project, ‘Fit for School’
geheten, is op de Flippijnen al zeer succesvol gebleken. Samen hebben we de intentie om zeer binnenkort een bijeenkomst te
organiseren in Laos met alle belangrijke partijen, zoals de betrokken ministeries, de universiteit en schoolvertegenwoordigers. Al met
al is er voldoende reden om ons de komende jaren weer met veel enthousiasme in te zetten. Daar profiteren natuurlijk op de eerste
plaats de allerarmste kinderen met schisis en NOMA van!
Amsterdam, februari 2011
Stichting Bridge the Gap
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Saldo ABN AMRO rekening courant per 31-12-2009
€

5.091,96

Saldo ABN AMRO internetspaarrekening per 31-12-2009
€ 45.500,92

INKOMSTEN

Donaties

Donaties teamleden

Rente

UITGAVEN

€ 49.250,75

€ 12.014,50

€

794,64

Bankkosten

€

105,92

KvK

€

26,14

Websites

€

136,24

Kosten lustrum 7-11-2010

€

9.297,31

Reis/verblijfk. patienten

€

4.499,67

Lokale verpleegkosten

€

4.591,57

€

3.381,42

Mahosot hospital
Aanschaf apparatuur
project tandheelkunde

totaal inkomsten

€ 62.059,89

Reiskosten teams

€ 11.607,57

overige uitgaven Laos

€

468,00

Kosten hechtmat. (2009)

€

4.119,71

Bestuurskosten

€

totaal uitgaven

€ 38.233,55

-

Saldo rekening courant

per 31-12-2010

€

Saldo internetspaarrekening

per 31-12-2010

€ 67.095,56

Totaal saldo

per 31-12-2010

€ 74.419,22

Secretary address:
Uiterwaardenstraat 92a-II, 1079 CE Amsterdam, the Netherlands
fax:+31-320-224721 E mail: leander.dubois@gmail.com
Bank: ABN/AMRO 43.34.93.291,Amsterdam KvK:41246989

7.323,66

Stichting “BRIDGE THE GAP”
(BRIDGE THE GAP FOUNDATION)

Nederland - Laos

Schisis en Noma
Chirurgie & educatie van artsen en tandartsen

Van uit dit saldo zijn inmiddels de reiskosten voor januari 2011 gefinancieerd en het saldo is exclusief de €
30.000,- geschonken op 7 november 2010 door Friends of Rotary Eeckaerde. Dit bedrag is op 5 januari 2011
ontvangen.

Vught, januari 2011
J.T.P. Besseling,
penningmeester
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