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Voorwoord 
 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. 
Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. 
 
De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 25 september 2014 te Goirle.   
 
De Malawi skin foundation is een jonge stichting opgericht met als doel de dermatologische zorg in 
Malawi te verbeteren.  
 
 
Dit plan geeft inzicht in:  
 

 Missie, visie en doelstellingen van de stichting  

 Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting  

 De manier waarop de stichting geld werft  

 De besteding van het vermogen van de stichting 

 Het beheer van vermogen van de stichting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de stichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inleiding 
 

Malawi is een van de armste landen van Afrika en telt, net als Nederland, ca. 16 miljoen inwoners. 
Huidziekten komen er veel voor. In het Queen Elizabeth Hospital, het grootste ziekenhuis in 
Blantyre, staan dermatologische problemen in de top 3 van alle ziekenhuisconsultaties. Helaas is de 
kennis van gezondheidsmedewerkers op het gebied van dermatologische zorg zeer beperkt. 
Momenteel werken er in Malawi slechts drie dermatologen en 27 dermatological officers 
(gespecialiseerde verpleegkundigen). Ter vergelijking: in Nederland werken bijna 500 dermatologen 
voor hetzelfde aantal inwoners. De dermatologen en dermatological officers zijn getraind in een 
dermatologisch opleidingscentrum (Regional Dermatology Training Centre, RDTC) in Moshi, 
Tanzania, waar de dermatologische zorg van relatief hoge kwaliteit is. Maar terug in Malawi staan ze 
iedere dag voor grote uitdagingen, zoals gebrek aan zalven, medicijnen, verbanden, diagnostische 
testen en adequaat geschoold ondersteunend personeel. 
Verscheidene bestuursleden hebben gewerkt in het RDTC in Moshi, Tanzania. Met het RDTC als 
voorbeeld is de ambitie ontstaan om de dermatologische zorg in Malawi te verbeteren. Wij geloven 
dat onderwijs en kennisoverdracht de meest effectieve manier is om de dermatologische zorg op de 
lange termijn te verbeteren.  
 
 
2. Strategie 
 
2.1 Missie en Visie 
 
Missie 
Zoals in de inleiding al geschetst, is er in de huidige gezondheidszorg in Malawi een groot tekort aan 
dermatologische kennis waardoor onjuiste diagnosen worden gesteld en patiënten niet de beste 
behandeling krijgen. De drie werkzame dermatologen worden overbelast en komen niet toe aan 
gespecialiseerde dermatologische zorg voor patiënten met zeldzame en complexe aandoeningen. 
De stichting stelt zich ten doel de dermatologen en dermatological officers in Malawi te 
ondersteunen in het verspreiden en vergroten van hun kennis over huidziekten binnen de publieke 
gezondheidszorg en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor mensen 
met een huidziekte. Daarnaast stimuleert de stichting het uitwisselen van kennis door het 
organiseren en ondersteunen van onderwijs en symposia en biedt het een platform voor 
intercollegiale contacten en wetenschappelijk onderzoek.  
 
Visie 
Het ontwikkelen van een opleiding dermatologie in het Queen Elizabeth Hospital in Blantyre, 
Malawi, die gedreven gespecialiseerde verpleegkundigen binnen twee jaar opleidt tot 
dermatological officer en basisartsen in een periode van vier jaar tot dermatoloog, met aandacht 
voor kwalitatief goede zorg, wetenschap en onderwijs. 
 
2.2 Doelstellingen 

 De stichting stelt zich ten doel de dermatologische gezondheidszorg in Malawi te verbeteren, te 
professionaliseren en deze dermatologische zorg ter beschikking te stellen aan alle patiënten in 
Malawi. 

 De stichting tracht haar doel te bereiken door ondersteuning bij het organiseren van 
dermatologische zorg, onderwijs en (na-)scholing te geven aan professionals werkzaam in de 
dermatologische gezondheidszorg in Malawi. 
 

 
 



 
Afwezigheid winstoogmerk 
De stichting heeft geen winstoogmerk zoals ook genoemd in artikel van de statuten en uit de 
feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt 
uit het feit dat de stichting de inkomsten ten goede laat komen aan haar doelstelling, 99% van 
de inkomsten gaan naar Malawi. 

 
2.3 Werkzaamheden van de stichting 
Wij geloven dat onderwijs en kennisoverdracht de meest effectieve manier is om tot een langdurig 
en blijvend resultaat te komen op het gebied van dermatologische zorg. Een van de leden gaat al 15 
jaar jaarlijks naar Malawi om medisch studenten les te geven op het gebied van de dermatologie. Dit 
wordt nu gecontinueerd met meerdere dermatologen 1-2 keer per jaar.  
In 2016  is er voor het eerst een tweedaags CME (Continuous Medical Education) georganiseerd voor 
de dermatologen en dermatological officers. 
Daarnaast is er een dermate gebrek aan middelen, dat wij ons genoodzaakt zien een bijdrage te 
leveren aan essentiële therapeutische medicatie. Immers, met kennis alleen worden patiënten niet 
beter. Hiervoor hebben wij een compounding project gesteund waarvoor de nodige 
basisgrondstoffen geleverd worden en zo de basis dermatologische crèmes en zalven aan patiënten 
geleverd kunnen worden. Tevens is personeel getraind en is er een laboratorium gebouwd waar dit 
kan plaatsvinden. 
In 2016 is de polikliniek in het ziekenhuis in Blantyre, waar een van de drie dermatologen werkt, 
verbouwd en vernieuwd.  
Er is een Dermatology association of Malawi (DAM) welke een ondersteund orgaan is voor de 
dermatological officers, deze worden organisatorisch en materieel gesteund.  
 
2.4 Ambities 
De komende drie jaar (2016-2018) streven wij ernaar om te komen tot het volgende: 

a. Het organiseren van een jaarlijkse CME voor de dermatologen en dermatological officers, die 
verenigd zijn in de DAM (Dermatology Association of Malawi). 

b. Het stimuleren en ondersteunen van dermatologie onderwijs door de dermatological 
officers en dermatologen aan andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn. 

c. Het ondersteunen van de DAM, met name op organisatorisch gebied. 
d. De leden van de DAM te voorzien van relevante dermatologische literatuur door middel van  

papieren- en e-boeken. Onze aandacht gaat hierbij met name naar de enige medische 
faculteit van het land, namelijk Blantyre. 

e. Het zoeken naar een geschikte kandidaat, die als vierde dermatoloog van het land opgeleid 
kan worden in Moshi, Tanzania. Wij streven ernaar de opleiding te financieren en de 
kandidaat financieel te ondersteunen gedurende de opleiding. 

f. Het ondersteunen van de productie in dermatologische crèmes en zalven in het Queen 
Elizabeth Ziekenhuis te Blantyre. Daarvoor sturen wij basis bestanddelen voor crèmes en 
zalven. 

g. De bovengenoemde activiteiten zijn afhankelijk van onze inkomsten. Wij zullen sponsoren 
en donateurs moeten identificeren en activeren. 

 



3. Financiën 
 
3.1 De manier waarop de stichting geld werft/ beleid 
Om de doelen van de stichting te realiseren is geld nodig. Hierbij wordt uitgegaan van jaarlijkse 
kosten, basis onkosten, om de stichting draaiende te kunnen houden. Manieren om geld te werven 
zijn de volgende:  

1. Het werven van fondsen;  
2. Subsidies en donaties;   
3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;   
4. Eventuele andere verkrijgingen en baten. 

 
 
 
 
3.2 Globaal overzicht jaarlijkse kosten 
 
 
 

Onderwerp Kosten 

2015  

Compounding project € 1200 

Kosten bankrekening € 105 

  

2016  

CME 2016 € 2000 

Compounding Project € 940 

Verbouwing Kliniek € 5000 

Transportkosten verzending boeken, microscoop etc € 430 

Kosten bankrekening € 123 

 
 
 



4. Beheer 
De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de 
Stichting. De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL15ABNA0404582052 
We zijn nog een jonge stichting. De nieuwe penningmeester zal aan het einde van het boekjaar een 
jaarrekening maken, waar ook een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar zal 
worden opgesteld. Het bestuur zal deze beoordelen en controleren en na goedkeuring zal een 
overzicht hiervan gepubliceerd worden op de website.  
 
5. Overzicht gegevens Stichting 
 
De Malawi Skin Foundation staat ingeschreven te Goirle, onder KvK nummer: 61575364 
Kennedylaan 70, 5051 XH Goirle 
 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden 
 
M.L. Grijsen, voorzitter 
I.H. Go, secretaris 
C.J. Houtman, penningmeester 
C.L.M. van Hees,  algemeen bestuurslid, vice-voorzitter 
G.L. van Rooijen, algemeen bestuurslid 
 
KvK nummer; 61575364 
Fiscaal nummer (RSIN): 854398064 
Bankrekening nummer: NL15ABNA0404582052 
Website: www.huidmalawi.nl 
Contacten met de stichting via: han.go@home.nl 


