
Jaarverslag 
 
van de Stichting Steun Ethiopische Vrouwen (SEV) 
over het statutaire boekjaar van november 2014 tot 31 december 2015. 
 
Bestuur 
Het bestuur was in het verslagjaar samengesteld uit Marieke Peulers, voorzitter, Kirsten 
Smeets, secretaris en Thea Borra, penningmeester. 
In dit verslag geeft het bestuur een overzicht van de activiteiten van de Stichting in het 
verslagjaar ten behoeve van fondswerving. Ook is er een kort verslag van de reis van 5 
medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis naar Soddo Christian Hospital in Ethiopië.  
Het bestuur was verrast door het grote enthousiasme van zo velen die zich aangesproken 
voelden door de doelstelling van onze stichting en die zich bijzonder hebben ingezet om 
geld in te zamelen. 
 
Activiteiten 
Direct na de oprichting ging de stichting begin november van start met het voorbereiden 
van een kerstmarkt. Een groot aantal medewerkers van de afdeling gynaecologie en 
verloskunde van het Slingeland Ziekenhuis gaven blijk van ongekende creativiteit. Veel 
kerstdecoraties werden gemaakt en verkocht op een tweetal kerstmarkten, een in 
Hengelo (Gld) en een in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. 
 
In december werd, gekoppeld aan een van deze kerstmarkten, de mogelijkheid geboden 
om in het Slingeland Ziekenhuis zgn. "pretecho’s" (niet medisch noodzakelijk) te laten 
maken. Onze echoscopisten werden bereid gevonden, geheel in eigen vrije tijd, deze 
echo’s te maken. De flinke opkomst en daarmee de opbrengst van deze dag gingen onze 
verwachtingen te boven. 
 
Intussen had het project SEV de nodige bekendheid gekregen door o.a. publicatie van 
interviews met de voorzitter in lokale dagbladen, zodat er in de maanden die volgden veel 
spontaan gedoneerd werd door particulieren. 
 
In mei namen leden van het Verloskundig Samenwerkings Verband de Slinge, familieleden 
en vrienden deel aan de Marikenloop in Nijmegen. Omdat veel loopsters gesponsord 
werden kwam ook door deze actie een mooi bedrag binnen. 
 
Gedurende de zomermaanden werden verdere voorbereidingen getroffen voor de door 5 
medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis te maken reis naar Ethiopië. Er werden 
babykleertjes, met name hydrofielluiers en rompertjes ingezameld. Ook werd 
lesmateriaal voorbereid ten behoeve van instructie in Soddo. 
 
Gelijktijdig waren ook de voorbereidingen begonnen voor een Benefietconcert onder 
leiding van Ben Simmes. Dit concert waaraan bijna 200 zangers uit verschillende koren uit 
de regio deelnamen vond plaats op 4 oktober in Schouwburg Amphion te Doetinchem. 
Het werd een groot succes, want de zaal zat nagenoeg vol. De gemeente Doetinchem 
werd  vertegenwoordigd door de burgemeester van Doetinchem zelf. De opbrengst van 
de kaartverkoop deed het saldo van de bankrekening van de stichting aanzienlijk stijgen.  



 
Op 21 oktober vertrokken Marieke Peulers, Kirsten Smeets, Anne Marie Besselink, Toon 
Hendriks en Thea Borra naar het Soddo Christian Hospital in Ethiopië. Reis- en 
verblijfkosten waren voor eigen rekening. Op zo voordelig mogelijke wijze werden 
voorraden medicijnen, instrumenten en  babykleertjes meegenomen. 
 
In Soddo heeft de Stichting Steun Ethiopische Vrouwen een aanzienlijk bedrag besteed 
t.b.v.  het project uitwasbaar maandverband. De ondersteuning betrof met name de 
inrichting van het naaiatelier waar de maandverbanden worden vervaardigd en de 
instandhouding van het project zelf. 
 
Ter plaatse werd voor de afdeling verloskunde van het ziekenhuis een volautomatische 
wasmachine gekocht  zodat luiers en rompertjes ter plekke gewassen kunnen worden. 
Ook werd een afsluitbare kast gekocht voor de verloskamers en enig praktisch 
opbergmateriaal voor het organiseren van  de benodigdheden voor babyreanimatie zodat 
deze direct beschikbaar zijn in noodgevallen. 
 
Het team heeft veel aandacht gegeven aan logistiek en proactief denken op de afdeling 
verloskunde ter plaatse. Kirsten Smeets nam het werk van de Amerikaanse gynaecoloog 
Dr. Mark Karnes volledig over, zodat hij in deze periode met vakantie kon gaan. Toon 
Hendriks ondersteunde haar waar nodig tijdens operaties. Anne Marie Besselink gaf 
instructies over wondverzorging. Marieke Peulers en Thea Borra ondersteunden bij 
verloskundige werkzaamheden en gaven les. Ook wisselden zij ervaringen uit met de 
plaatselijk werkzame gezondheidswerkers die voor verloskunde in de buitengebieden als 
eerste aanspreekbaar zijn. 
 
Terugblikkend kan het team stellen dat hun missie geslaagd is. Een aantal praktische 
zaken is gerealiseerd zoals hierboven beschreven. De indruk bestaat dat de instructies die 
als doel hadden te komen tot het verbeteren van de verloskundige zorg en daarmee het 
verlagen van de moeder- en kindsterfte, goed ontvangen zijn. 
 
 
Doetinchem, april 2016 
 
Stichting Steun Ethiopische Vrouwen 
Thea Borra, penningmeester. 
 


