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Voorwoord
2014 stond in het teken van bestendiging van het project in Peru voor wat betreft de locatie Chepén
en een (tijdelijke) uitbreiding van de activiteiten in de regio Jesús. U leest hier meer over in dit
jaarverslag.
Dankzij de donateurs en door zorgvuldige afweging van de mogelijkheden tot financiering en goed
financieel beheer is de nabije toekomst van het project in financieel opzicht gegarandeerd.
Het doktersechtpaar zet zich nog steeds vol overgave in. Inmiddels is de vrouw van de dokter
afgestudeerd als arts.
Het bestuur is door middel van een werkverslag over 2014 geïnformeerd over de activiteiten in Peru.
In juni 2014 werd een tweede praktijkruimte in gebruik genomen in Jesús. Vanuit deze locatie
verzorgt de vrouw van de dokter Betesda-spreekuur en vervult zij in de staatspost haar jaar verplicht
veldwerk na het afstuderen als arts. Naast de spreekuren in de praktijk werd er in juli een grote
meerdaagse campagne gehouden. Gesteund door extra giften van donateurs heeft het bestuur
financiële ondersteuning van de tweede praktijk in Jesús kunnen toezeggen. Op deze plaats willen wij
ieder die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken.
Het bestuur zet zich onverminderd en belangeloos in voor de stichting en daarmee het werk in Peru.
Als voorzitter ben ik dankbaar voor het werk dat we in 2014 voor onze medemens in Noord-Peru
mochten doen.
J.J.B.A. Fuchs
voorzitter bestuur
stichting Bethesda voor Peru
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De stichting
Oprichting
De stichting Bethesda voor Peru, statutair gevestigd te Lunteren, is opgericht op 20 augustus 2000.

Doelstelling
In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord:
a. het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Peru en meer in het bijzonder in het
noorden van dat land, het (kosteloos) verlenen van medische en daarbij behorende sociale
bijstand, het bevorderen van het contact en de samenwerking tussen degenen die belast zijn
met het verlenen van zorg en medische hulp aan de bevolking van Peru en het bevorderen van
kennis en bekwaamheden betreffende het bovenstaande;
b. het behartigen van de belangen van de bevolking van Peru op het gebied van de sub a. bedoelde
zorg, ook in overleg met andere groeperingen en instellingen.
De stichting heeft als grondslag de Bijbel, zijnde Gods Woord (art. 1.4 van de statuten).
In het noorden van Peru is ons doktersechtpaar werkzaam. Hij is een Peruaanse arts (in dit verslag
aangeduid als dokter J.) en zijn Nederlandse vrouw (in het vervolg dokter P.) is begonnen als
verpleegkundige en vroedvrouw en in het voorjaar 2014 afgestudeerd als arts. Zij is de schakel in de
communicatie met Nederland. Het echtpaar werkt voor dat deel van de bevolking dat geen
mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de reguliere medische zorg. De praktijk Betesda
verleent de hulp vaak gratis.
Dokter J. werkt vanuit een praktijk in Chepén, die wordt gehuurd. Naast het werk in de praktijk
worden, zover tijd en geld toelaten, zogenaamde "campagnes" uitgevoerd. Deze campagnes vinden
plaats in de wat verderaf gelegen gehuchten en zijn bedoeld om medische zorg en voorlichting over
o.a. hygiëne en basisgezondheidszorg te geven aan mensen waarvoor de reguliere medische hulp
niet bereikbaar is. Indien mogelijk worden deze campagnes voor het gewenste effect meerdere
keren per jaar uitgevoerd en daarvoor is extra budget nodig. Tijdens een campagne komen de
mensen uit de afgelegen bergdorpjes op ezels, kleine paarden of lopend naar de tijdelijke
dokterspost.
De vrouw van de dokter zorgt voor administratieve en organisatorische ondersteuning en de
communicatie met de stichting Bethesda voor Peru in Nederland. Daarnaast verleent zij tijdens de
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campagnes medische en sociale ondersteuning aan de patiënten. Sinds haar afstuderen als arts in het
voorjaar van 2014 is zij ook werkzaam als arts.
Om hun werk te kunnen doen is het doktersechtpaar afhankelijk van giften uit Nederland. Om die
reden is in 2000 de stichting Bethesda voor Peru opgericht.
De kosten bestaan uit leefkosten, werkkosten (huur praktijk, vervoer, etc.) en kosten van medicijnen,
medische benodigdheden en hulpmiddelen, medische ingrepen en onderzoeken etc.

Registratie
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
09115100.

Keurmerk
De stichting heeft geen CBF-keurmerk, omdat de jaarlijkse kosten hiervan te hoog zijn in verhouding
tot het bedrag dat jaarlijks aan donaties wordt ontvangen.
Andere keurmerken die in het leven zijn geroepen genieten onvoldoende bekendheid, waardoor de
meerwaarde van een lidmaatschap ontbreekt.
Het bestuur hecht echter aan transparantie en laat daarom sinds 2006 een financieel jaarverslag
opstellen door een accountant.

ANBI
De belastingdienst heeft de stichting Bethesda voor Peru per 1 januari 2008 aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 2013 stelt de stichting de benodigde informatie
beschikbaar op www.kennisbankfilantropie.nl en voldoet daarmee aan de ANBI-eisen. De pagina is
rechtstreeks te benaderen via http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/bethesda-voor-peru.
In 2014 zijn het jaarverslag 2013 en het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 gepubliceerd op zowel de
eigen website van de stichting als op de website van de Kennisbank Filantropie.
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Bestuur
Samenstelling
De samenstelling van het bestuur is in 2014 onveranderd:
De heer J.J.B.A. Fuchs, Lunteren (voorzitter)
Mevrouw M.H. van Lagen-Brunekreef, Renswoude (secretaris)
De heer W.G. Kalis, Barneveld (penningmeester)
Mevrouw G. Malenstein-Duijst, Lunteren (PR)
De heer S. de Boer, Lunteren (PR)

Vergaderingen
In 2014 heeft het algemeen bestuur 6 keer vergaderd en het dagelijks bestuur 3 keer.
Data AB-vergaderingen: 24 maart (uitgesteld van 6 maart), 26 mei, 12 juni, 22 september,
25 november en 16 december. Data DB-vergaderingen: 3 februari, 26 mei en 4 september.
De AB-vergaderingen vonden in Lunteren plaats, de DB-vergaderingen in Renswoude.
In het bestuur zijn de financiën, de donaties aan Peru en de ontvangen giften, fondswerving en PR
terugkerende onderwerpen van gesprek. Daarnaast heeft vooral de afweging rond de mogelijkheden
van ondersteuning van een (tijdelijke) tweede praktijk in Jesús aandacht en tijd van het bestuur
gevraagd. Ook zijn besproken het jaarverslag 2013, het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 en het
jaarplan 2015 van de stichting en het werkverslag uit Peru over 2013.
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PR
Website
De website van de Stichting Bethesda voor Peru wordt beheerd en geactualiseerd door een van de
bestuursleden. Bij de provider Novosite in Almere maken we gebruik van een gereduceerd tarief voor
stichtingen. De kosten voor het gebruik van Novosite bedragen € 116 per jaar.
De website bevat, naast de rondzendbrieven van het doktersechtpaar, de nieuwsbrieven van het
bestuur, het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan, ook andere informatie die met Peru te maken
heeft, zoals wetenswaardigheden over het land en recepten. Hiermee is de website aantrekkelijk
voor een bredere doelgroep en het doel is daarmee meer bezoekers te trekken.

Internet
De stichting Bethesda voor Peru maakt om de bekendheid te vergroten gebruik van internet en staat
vermeld op diverse sites voor goede doelen, waaronder kennisbankfilantropie.nl,
goededoelen.independer.nl, www.allegoededoelen.nl, www.geef.nl, goededoelen.trouw.nl.
Daarnaast is een link opgenomen op o.a. de volgende pagina's: peru.startpagina.nl,
peru.startkabel.nl, ontwikkelingssamenwerking.startkabel.nl, lunteren.com, lunteren.startbewijs.nl,
lunteren.pagina.nu.
De stichting is aangemeld bij boekenwebwinkel youbedo.com. Als kopers van boeken Bethesda voor
Peru als begunstigde selecteren, gaat een deel van het aankoopbedrag naar onze stichting.

Folder
De folder wordt om kosten te drukken in eigen beheer gemaakt, geactualiseerd en geprint. In 2014
zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, waaronder het toevoegen van een QR-code.

Nieuwsbrief en rondzendbrief
Het bestuur streeft naar een adequate informatievoorziening. Dit gebeurt zowel door berichten op
de website www.bethesdavoorperu.nl als door verzending van een nieuwsbrief van het bestuur en
een rondzendbrief uit Peru per e-mail en per post aan donateurs en belangstellenden die zich
daarvoor aangemeld hebben. Aan ca. 400 adressen is in 2014 tweemaal een nieuwsbrief van het
bestuur met een rondzendbrief uit Peru verzonden. Tussentijdse informatie wordt op de website
geplaatst.
Zowel de kosten voor het drukwerk van de nieuwsbrief en rondzendbrief als de portokosten worden
gesponsord.
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Presentaties
Om de bekendheid van de stichting te vergroten en gelden te werven, verzorgt het bestuur op
verzoek een bijeenkomst bij clubs, verenigingen, scholen etc. In 2014 zijn geen presentaties gegeven.
Wel hebben onze vrijwilligers voor een vereniging 200 cadeautjes gemaakt. De opbrengst is voor
Bethesda voor Peru.

Markten en acties
De stichting was met een stand aanwezig op de volgende markten:
29 maart: botenbeurs, Bunschoten-Spakenburg
24 mei: Boerenbeestenmarkt, Bunschoten
4 december: Wintermarkt, Spakenburg.
Op markten worden vooral zelfgemaakte artikelen verkocht. Deze worden gemaakt door bestuurslid
mevrouw Malenstein en een aantal helpers.
De dank van het bestuur gaat uit naar de vrijwilligers die betrokken zijn bij het verzamelen en maken
van de verkoopwaar, degenen die de materialen daarvoor schenken en de vrijwilligers die de kraam
bemannen.
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Beleid
Continuïteit
Het bestuur doet er alles aan de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Dankzij de donateurs, de
inzet van vrijwilligers en een goed financieel beheer is er een gezonde financiële basis ontstaan.
Daardoor kan de stichting de maandelijkse bijdrage aan de praktijk in Peru voor de komende jaren
garanderen. De werving van gelden blijft echter een aandachtspunt. In 2014 lagen de inkomsten aan
giften lager dan de uitgaven aan de doelstelling en is evenals in 2013 een beroep gedaan op de
opgebouwde reserve. Bovendien is in 2014 toegezegd voor een jaar een tweede praktijk te
ondersteunen. Bij de besluitvorming is m.n. de financiële haalbaarheid kritisch bezien.
Ondersteuning voor maximaal een jaar, ingaande juni 2014, is verantwoord geacht.

Projecten die voor steun in aanmerking komen
Bij de beoordeling van acties en projecten waarvoor vanuit Peru steun wordt gevraagd aan stichting
Bethesda voor Peru zijn de statuten uitgangspunt. Het moet gaan om een medisch project ten
behoeve van de kansarme bevolking. Bovendien moeten er voldoende financiële mogelijkheden zijn,
zonder de continuering van het primaire gezondheidswerk in gevaar te brengen.
Andere projecten worden kritisch beoordeeld. Hierbij wordt o.a. bezien in hoeverre een project aan
gezondheid gelieerd is, gezondheid bevorderend is of de werkers in Peru in hun werkzaamheden
ondersteunt.
In 2014 behaalde de vrouw van de arts (dokter P.) haar doktersbul. Het bestuur ontving een kopie
van het wetenschappelijk onderzoek dat zij heeft uitgevoerd in het kader van haar afstuderen als
arts. Voor dit wetenschappelijk onderzoek heeft zij een bijdrage van de stichting ontvangen, mogelijk
gemaakt door een gift van een donateur.
In vervolg op het behalen van haar bul moest zij een jaar veldwerk gaan doen. Het dorp Jesús, waar
haar man zijn eerste levensjaren doorbracht en wat het centrale punt voor 44 Andesgehuchten is,
bleef aangeven dat er nauwelijks een dokter in het gezondheidszorgcentrum van de staat kwam.
Ze kreeg toestemming om het jaar veldwerk in Jesús in te vullen. Er was echter geen regionaal noch
nationaal budget voor. Daarop werd een beroep gedaan op stichting Betesda voor Peru.
In overleg met dokter P. heeft het bestuur van Bethesda voor Peru besloten een tweede Betesdapraktijk te starten in Jesús. Een deel van het huis van familie van haar man is daartoe geschikt
gemaakt. Het bestuur heeft in eerste instantie de financiële bijdrage t/m december 2014 toegezegd.
In december 2014 is besloten de steun voort te zetten t/m mei 2015, het moment dat het jaar
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veldwerk afloopt. Door goed financieel beheer en steun van de donateurs zijn deze extra uitgaven
tijdelijk mogelijk, zonder de financiering van de praktijk in Chepén in gevaar te brengen. Met deze
uitbreiding geven we gestalte aan onze missie om voor zo veel mogelijk arme mensen in Peru zorg
dichterbij te brengen. In het jaarverslag over 2015 zullen wij rapporteren over het vervolg van de
praktijk na dit jaar veldwerk.

Financieel beheer
Het bestuur staat voor een verantwoord financieel beheer. Er wordt geen geld belegd in aandelen,
obligaties etc. De stichting maakt uitsluitend gebruik van een lopende rekening en een
spaarrekening. Op de lopende rekening wordt voldoende kapitaal gehouden om de vergoeding van
een kwartaal te kunnen financieren. Het overige wordt overgeboekt naar een internetspaarrekening
met een gunstiger rentetarief. Het bestuur stuurt erop om een bedrag ter waarde van drie jaar
ondersteuning van één praktijk Betesda in Peru achter de hand te houden, om ook bij daling of
stagnatie in inkomsten in ieder geval nog drie jaar de voortgang van het project te kunnen
garanderen. Daarmee is er ruimte om in de tussentijd de toekomst van het project veilig te stellen of
te heroverwegen. Gelden die dit continuïteitsbedrag overstijgen zijn beschikbaar voor het
financieren van aanvullende wensen en projecten. Als deze van structurele aard zijn, wordt een
zorgvuldige afweging gemaakt om de continuïteit van de medische praktijk niet in gevaar te brengen.
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Medewerkers en donateurs
Personeel
Stichting Bethesda voor Peru heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur is onbezoldigd en
daarnaast werkt de stichting alleen met vrijwilligers. De Peruaanse arts en zijn vrouw, inmiddels ook
arts, krijgen een vergoeding, maar hebben geen arbeidscontract met de stichting.
Het bedrag dat zij voor hun werkzaamheden krijgen is dan ook geen salaris maar een
tegemoetkoming waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Doktersechtpaar in Peru
Er is regelmatig contact met het doktersechtpaar in Peru. Dit contact vindt hoofdzakelijk per e-mail
plaats. Eens in de paar jaar is er persoonlijk contact doordat (een deel van) de familie naar Nederland
komt. In 2014 is er geen contact in persoon geweest.

Vrijwilligers en stagiaires
Stichting Bethesda voor Peru heeft in Nederland een trouwe groep vrijwilligers die hand- en
spandiensten verricht. Het bestuur spreekt in dit jaarverslag expliciet haar dankbaarheid uit voor het
werk dat zij verrichten. Mede door deze vrijwillige inzet kan de stichting Bethesda voor Peru de
overheadkosten beperken. Bij wijze van uitzondering noemen wij hier mevrouw Roseboom uit
Lunteren, van wie de contacten zeer waardevol voor het bestuur zijn en die de vergaderingen van
het bestuur op voortreffelijke wijze faciliteert.
Aan vrijwilligers die in Peru willen helpen of stagiaires die in Peru hun stage willen lopen, worden
voorwaarden gesteld. Een daarvan is dat zij in voldoende mate de Spaanse taal beheersen. Als men
zich wil inzetten voor de praktijk Betesda in Peru, is dat voor eigen rekening en risico. Of men ingezet
kan worden, wordt door het doktersechtpaar in Peru beoordeeld. In 2014 hebben geen vrijwilligers
of stagiaires in Peru gewerkt.

Donateurs
Stichting Bethesda voor Peru heeft circa 100 donateurs, die regelmatig een bijdrage geven. Zonder
hen zou de praktijk in Peru niet kunnen functioneren. Het bestuur is hen dan ook dankbaar voor de
trouwe steun. Door het investeren in naamsbekendheid via PR-activiteiten van het bestuur zijn
nieuwe donateurs en giften genoteerd.
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Financiële verantwoording
Kwartaalvergoeding
De werkvergoeding plus de tegemoetkoming in de kosten van het levensonderhoud bedraagt in
2014, evenals in 2013, $ 7.473 per kwartaal.
Deze vergoeding bestaat uit:
-

$ 5.811 als basisbedrag

-

$ 471 voor medicijnen en medische instrumenten (onderhoud, reparatie, aanschaf)

-

$ 600 voor medisch werk, zoals kleine dag(deel)campagnes, medische vooronderzoeken
(laboratorium, röntgen etc.) en behandelingen

-

$ 354 voor aidshulpverlening

-

$ 138 voor vervanging arts tijdens vakantie

-

$ 99 voor computer/internet/software

Gehonoreerde wensen en projecten
Het bestuur heeft in 2014 besloten tot de volgende bijdragen:
-

$ 24.690 voor het realiseren van een onderkomen, basisinrichting en 7 maanden uitvoering van
een (tijdelijke) tweede praktijk in Jesús.

-

$ 1.215 voor één grote meerdaagse campagne in Jesús in juli, uitgevoerd door de praktijk van
Chepén.

-

Een ontvangen gift van de opgeheven Nederlandse stichting Tandheelkunde Jesús à € 1.500
wordt in 2015 aan Peru overgemaakt om conform de wens van deze stichting in te zetten voor
tandheelkundige hulp. Er is door het artsenechtpaar een project geschreven ‘preventieve
tandzorg’ om met het gedoneerde bedrag en met ter plekke achtergelaten materiaal kinderen
van twee à drie scholen een tandheelkundig consult te bieden.
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Overboeking voor CM Betesda, Chepén en Jesús, Peru
Chepén
$

Jesús
$

1e kwartaal *

12.629

-

2e kwartaal **

6.873

8.700

3e kwartaal ***

9.288

7.200

4e kwartaal ****

7.473

8.790

36.263

24.690

Totaal

Totaal: $ 60.953 = € 45.767
*

Chepén: inclusief het laatste deel (50%) van een ontvangen legaat. Hiervan zijn o.a. 7 operaties
uitgevoerd en is diverse andere medische zorg verleend.
Jesús: in het eerste kwartaal was Jesús nog niet in bedrijf.

**

Chepén: De $ 200 extra per maand voor medisch werk/medische middelen (waaronder kleine
dagdeelcampagnes, medische vooronderzoeken en medische ingrepen) is per abuis niet
overgemaakt in het tweede kwartaal. Dit is toegevoegd aan het derde kwartaal.
Jesús: vergoeding voor het opstarten van de praktijk: onderkomen, inrichting (inventaris,
medische hulpmiddelen), persoonlijke werkuitrusting, maandvergoeding (werk- en
leefvergoeding, vervoer etc.).

***

Chepén: inclusief $ 1.215 voor een grote meerdaagse campagne en de $ 600 van het tweede
kwartaal (zie hierboven).
Jesús: werkvergoeding en huur

**** Chepén: regulier kwartaalbedrag.
Jesús: werkvergoeding, huur, bijdrage voor medicijnen en een eenmalige bijdrage voor
kantoormateriaal en vast medisch materiaal.
Om bankkosten te drukken, zijn de overboekingen beperkt tot vier maal per jaar.
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Overheadkosten
Deze kunnen laag worden gehouden door onder andere:
- altijd "op de kleintjes te letten"
- alleen met vrijwilligers te werken
- sponsoring van diverse zaken. In 2014 ging dat o.a. om:
o

de drukkosten van de nieuws- en rondzendbrief;

o

de portokosten van de nieuws- en rondzendbrief;

o

schenking van diverse ingrediënten en materialen voor de producten die op o.a. markten
worden verkocht;

o

sponsoring van divers drukwerk voor de verkoopwaar.

Staat van baten en lasten over 2014
Baten
Donaties, giften en legaten

20.244

Lasten
Algemene kosten
Subsidies Peru
Financiële baten en lasten

1.163
45.767*
-235
46.695

Tekort

26.451

* dit betreft beide praktijken Chepén en Jesús
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Balans 2014
Toelichting
Het bestuur staat voor een verantwoord financieel beheer. Het bestuur stuurt erop om een bedrag
ter waarde van drie jaar ondersteuning van één praktijk Betesda in Peru achter de hand te houden,
om ook bij daling of stagnatie in inkomsten in ieder geval nog drie jaar de voortgang van het project
te kunnen garanderen. Hierdoor is er ruimte om in de tussentijd de toekomst van het project veilig te
stellen of te heroverwegen. Gelden die dit continuïteitsbedrag overstijgen zijn beschikbaar voor het
financieren van aanvullende wensen en projecten. In geval deze van structurele aard zijn, wordt een
zorgvuldige afweging gemaakt om de continuïteit van de medische praktijk niet in gevaar te brengen.
In 2014 heeft het bestuur besloten het vervolg op de artsenopleiding van de vrouw van de dokter,
zijnde een jaar werken in een afgelegen gebied, financieel te ondersteunen. Zij is hiervoor een
praktijk gestart in Jesús, een regio met nauwelijks structurele medische hulp. Voor deze
ondersteuning is in 2014 en wordt in 2015 een beroep gedaan op de gelden boven het
continuïteitsbedrag. Het bestuur heeft in december 2014 een prognose opgesteld voor de toekomst
van deze tweede praktijk. De mate waarin nog financiële ondersteuning kan worden geboden na het
afgesproken ondersteuningsjaar is gebaseerd op de financiële mogelijkheden, waarbij voorwaarde is
dat het continuïteitsbedrag beschikbaar blijft.
Balans per 31-12-2014
Activa

Passiva

Vlottende activa

Stichtingsvermogen

Vorderingen

Algemene reserve

Overlopende activa
Liquide middelen

102
93.653

Bestemmingsreserve

93.755

-

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

Totaal

92.855

Totaal

900
93.755

Jaarrekening
Het Betuwsch Accountantskantoor in Tiel heeft een financieel jaarrapport over 2014 uitgebracht en
een samenstellingsverklaring afgegeven.
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Verslag medische praktijk Betesda in Peru
Het doktersechtpaar brengt jaarlijks verslag uit aan het bestuur van stichting Bethesda voor Peru.
Over 2014 betreft dit een werkverslag van de praktijk Chepén en een verslag over de eerste zeven
maanden van de (tijdelijke) praktijk in Jesús. Dit laatste verslag is Engelstalig en gericht op
verantwoording naar instanties in Peru.
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