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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor uw ligt het jaarverslag 2018 van stichting Meriem Foundation. Met gepaste trots presenteren wij 
u wat we tot nu toe hebben bereikt dankzij de inzet en bijdrage van onze donateurs en vrijwilligers. 
Het afgelopen jaar hebben wij onze werkzaamheden kunnen uitbreiden naar meerdere regio’s 
wereldwijd, nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen sluiten met verschillende organisaties en 
overheidsinstanties/ ministeries en veel mensen kunnen helpen door toegang tot zorg te verbeteren, 
waterputten te slaan, scholen te op te knappen en noodhulp te kunnen verlenen. Door onze contacten 
en vooronderzoek hebben we mooie en duurzame projecten kunnen opzetten.  
 
Wij hopen ons werk voort te kunnen zetten en dat we een bijdrage kunnen blijven leveren aan een 
goede gezondheid wereldwijd! 
 
Dr. Meriem Khairoun 
Voorzitter Meriem Foundation 
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1.  Verslag van het bestuur 
De activiteiten van het afgelopen jaar treft u in dit jaarverslag.  
We hebben veel bereikt dankzij hulp van onze donateurs en vrijwilligers. We hebben > 90% van onze 
geplande activiteiten kunnen realiseren. In de beschrijving van de activiteiten vindt een gedetailleerde 
omschrijving van onze projecten. Projecten die niet zijn gerealiseerd, zullende komende jaren alsnog 
uitgevoerd worden. 

1.2  Activiteiten 
 
 Activiteiten Meriem Foundation 2018  

Donatie medisch apparatuur en hulpmiddelen: 

In 2018 heeft Meriem Foundation medische spullen en hulpmiddelen gedoneerd aan verschillende 
landen waaronder Benin, Gambia, Togo, Tchad en Marokko. 
De spullen zijn gedoneerd aan ziekenhuizen waar grote behoefte was aan basisspullen zoals 
bloeddrukmeters, bedden, weegschalen, hulpmiddelen voor mindervaliden, handschoenen en 
mondkapjes. Daarnaast is er ook een CT-scan gedoneerd, chirurgisch materiaal, gynaecologische 
stoelen en apparatuur voor oogheelkundig onderzoek. 
Alle ziekenhuizen hebben een groot bereik en voorziet veel mensen in basiszorg. 
Door deze bijdrage zijn veel patiënten geholpen en kan het medisch personeel zijn/haar werk beter 
uitvoeren. 
 

Medische campagnes: 
 
⁃ Medisch campagne Benin: Tijdens de campagne in Benin hebben de artsen consulten gedaan op 
het gebied van de interne geneeskunde, nierziekten en tandheelkundige zorg. De campagne vond 
plaats in de El-Fath ziekenhuis in Porto Nuovo. In samenwerking met het ziekenhuis werd ook 
medicatie beschikbaar gesteld voor de patiënten indien dit nodig was en konden patiënten ook 
aanvullend onderzoek doen. Aan het einde van de week kwamen de patiënten terug met de 
uitslagen van alle onderzoeken en kregen ze een behandeladvies. Tevens is een technicus mee 
gegaan die alle apparatuur die gedoneerd is heeft nagekeken en het personeel heeft geïnstrueerd 
over het gebruik samen met de technische dienst. Vanuit de artsen is er ook onderwijs gegeven over 
nierziekten en hoe deze te behandelen aan de lokale artsen van het ziekenhuis. 
 
⁃ Medische campagne Tainast: In samenwerking met de lokale gezondheidspost hebben de artsen 
consulten gedaan op het gebied van interne geneeskunde, chirurgie, urologie en tandheelkundige 
zorg. Aangezien dit een afgelegen gebied was waren er veel mensen op de op roep afgekomen. De 
lokale overheid heeft medicatie beschikbaar gesteld. Van alle bezoekers werd ook bloeddruk, glucose, 
lengte/ gewicht gemeten. Aan de hand daarvan kregen patiënten advies over leefstijl/ medicatie of 
vervolgafspraken bij de lokale gezondheidspost. 
Daarnaast was er ook een kinderarts/chirurg die consulten bij de kinderen deed. 
Indien uitgebreid aanvullend onderzoek nodig was of behandeling dan werden de kinderen 
doorverwezen naar het ziekenhuis waar hij werkte en konden de kinderen daar verder geholpen 
worden. 
 
⁃ Medische campagne Asilah: In samenwerking met het lokale overheidsziekenhuis hebben de artsen 
consulten gedaan op het gebied van interne geneeskunde, nierziekten en tandheelkunde. In 
samenwerking met de lokale apotheek werd medicatie beschikbaar gesteld voor de patiënten. 
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Waterprojecten: 
 
In diverse landen heeft Meriem Foundation waterputten gerealiseerd in gebieden waar er slecht 
toegang is tot schoon drinkwater. De landen die voorziet zijn van waterputten zijn: 
⁃ Nepal – Togo – Benin – Bangladesh – India – Sri Lanka – Niger – Filipijnen  
 
Humanitaire projecten: 
 
⁃ Voedselpakketten in Marokko: In de Atlasgebergte zijn er in de winter voedsel-en kledingpakketten 
uitgedeeld in afgelegen gebieden. 
 
⁃ Inrichting Internaat Tainast: Alle 300 studenten hebben nieuwe beddengoed gekregen, 
mondverzorgingspakket met tandpasta en tandenborstels, kledingpakket en huishoudelijk apparatuur 
zoals koelkast, wasmachine en fornuis. 
 
⁃ Diverse Rohingya acties: In de Rohingya kampen in het zuidelijke gedeelte van Bangladesh zijn 
verschillende projecten uitgevoerd zoals: voedselpakketten, kledingpakketten, medicijnen, 
naaimachine project, dekenproject. Meer dan 10000 mensen hebben van deze projecten geprofiteerd. 
 
⁃ Verbouwing School in Nepal: In Seringnar is een school voor basisschoolleerlingen afgebouwd en 
ingericht. De school was voor de helft opgezet en door omstandigheden niet meer afgebouwd. Er 
kunnen nu 350 kinderen onderwijs krijgen in dit afgelegen gebied. 
 
- Internaat in Tetouan: Het internaat in Tetouan met 88 leerlingen is voorzien van beddengoed. 
Daarnaast is er schilderwerk verricht, de keuken ingericht met keukengerei en nieuw fornuis. 
 
Overige projecten: 
 

- Er is in 2018 een start gemaakt met het overleg en contact zoeken met de Wilde Ganzen en 
een artsenorganisatie uit België om de eerste stappen te zetten voor een Obstetrisch Fistula 
project. Er zijn afspraken gemaakt over de aanpak en welke maatregelen er genomen moeten 
worden om het project op te starten. Er is een presentatie/ pitch bij de Wilde Ganzen 
gehouden over ons project. Volgend jaar hopen we grote stappen te maken met dit project en 
samen met de artsenorganisatie uit België een bezoek te brengen aan Benin om in kaart te 
brengen wat er allemaal nodig is om het project te laten slagen. 
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2.  Toekomst 
Voor het jaar 2019 hebben we vanuit stichting Meriem Foundation volop plannen. 
Zo willen we in samenwerking met de Wilde Ganzen en lokale Utrechtse organisaties het Obstetrisch 
Fistula project gaan opzetten, waarbij vrouwen een chirurgische ingreep ondergaan om deze ernstige 
complicatie na een bevalling te verhelpen. We zullen komend jaar de voorbereidingen daarvoor treffen 
en fondsen daarvoor werven. Tevens zal dhr Abdelmajid samen met artsenorganisaties uit België een 
bezoek brengen aan Benin en het ziekenhuis waar de operatie zal plaatsvinden om te inventariseren 
wat er allemaal nodig is om het project te starten en de vrouwen zo goed mogelijk te helpen. 
Daarnaast hebben we een project gepland staan om het ziekenhuis “Kapuna Hospital” in Nieuw-
Guinea te voorzien van medische apparatuur en hulpmiddelen.  
Onze waterputten project zullen we verder uitbreiden naar andere landen, alsook onze medische 
campagnes. Ook het opknappen van een schooltje in Nepal staat op de planning. Al met al belooft het 
jaar 2019 ook een druk jaar te worden en hopen we weer veel mensen te kunnen helpen wereldwijd 
dankzij de steun en hulp van onze donateurs en vrijwilligers. 
 
 
  



7 

 

 

3.  Organisatie 
 
Stichting Meriem Foundation houdt zich bezig met het toegankelijk maken en optimaliseren van 
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Daarnaast ligt ons focus op zaken die gerelateerd zijn aan 
een goede gezondheid, zoals onderwijs, schoon en veilig drinkwater en noodhulp. Om dit te realiseren 
besteden wij vanuit de stichting veel aandacht aan het inventariseren van zorgbehoefte in de 
gebieden waar wij onze projecten willen opzetten. De stichting besteed veel aandacht aan het 
opzetten van duurzame projecten zodat de lokale bevolking waar het project is opgezet zelfstandig 
verder kan na afronding van het project. Onze projecten worden wereldwijd gerealiseerd. 
 

3.1  Bestuur 
 
Voorzitter:   mevr. Dr. M.Khairoun 
Penningmeester: dhr.  Dr. G. Ocak 
Secretaris:   dhr. A. Khairoun 

3.2  Vrijwilligers 
Stichting Meriem Foundation heeft vele trouwe en enthousiaste vrijwilligers. Zonder deze mensen zou 
onze stichting niet kunnen doen wat zij nu doet!  
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4.  Jaarrekening 
 

Jaarrekening 2018    
    
    2018 
Inkomsten    
Inkomsten uit eigen fondsenwerving    €         2400   
Inkomsten gezamenlijke acties    €         4000 
Inkomsten acties van derden    €      91.000  
Overige inkomsten    €    201.970  
Totale inkomsten     €    308.370  

    
    
Bestedingen    
Abonnementen & Contributies 
Bankkosten 
Reis- verblijfkosten 
Waterproject Benin 
Uitgegeven divers projecten 
Project Tchad 
Project Togo 
Project Benin 
Project Nador 
Project Marokko Atlas 
Project Tainast 
Dar Ataliba Internaat Tetouan 
Project Philipine 
Project Nepal 
Project Niger 
Project Gambie 

    
 

130 
249 

13.029 
3.272 

45.196 
39.350 
39.600 
53.911 
39.250 
1.749 

10.025 
1.910 

10.975 
6.624 
7.000 

36.100 
Totale kosten/bestedingen                                  € 308.370,00 
 
 
Activa    
Immateriële vaste activa          €     4.200,00  
Materiele vaste activa          €        450,00  
Liquide middelen          €   66.856,00  
Totale activa     €   71.506,00  

    
Passiva    
Kapitaal/privé          €   26.310,00  
Nog uit te betalen projecten in uitvoer          €   45.196,00  
Totale passiva           €   71.506,00  

    
 
 
 


