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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor uw ligt het jaarverslag 2019 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 
In 2019 hebben we verschillende projecten opgezet, zowel op het gebied van humanitaire 
hulpverlening als gezondheidszorg. We hebben dankzij de bijdrage en steun van onze vrijwilligers en 
donateurs onze projecten en regio’s kunnen uitbreiden.  
Daarnaast hebben we samenwerkingen kunnen sluiten met nieuwe partners om onze projecten 
succesvol te laten verlopen, zoals de Rotary Club en Inner Wheel in Benin, Wilde Ganzen en de First 
Lady van Benin. Hieronder treft u een samenvatting van onze activiteiten. 

1.2  Activiteiten 
 
 Activiteiten Meriem Foundation 2019 

Humanitaire hulpverlening 
Op het gebied van de humanitaire hulpverlening en ontwikkelingshulp hebben we onze projecten 
kunnen uitbreiden alsook de regio’s waar we hulp bieden. 
Zo hebben we dit jaar voor het eerst een weeshuis opgezet in Cox Bazar in Bangladesh en ook 
waterputten. In Nepal hebben we met z’n allen kunnen bijdragen aan opknappen en verbouwen van 
een school en schoolbusjes gerealiseerd. Zo kunnen de kinderen uit de afgelegen regio’s in dat 
gebied ook onderwijs krijgen en veilig op school aankomen. Een bijzonder project in samenwerking 
met de Amsterdamse brandweer is de brandweertraining in Fom Al Hsan. Dit was een waardevol 
project gezien de grote branden aantal jaren terug.  Hieronder treft u de overige projecten opgesomd 
per regio en de projecten die we hebben uitgevoerd. 
 
Bangladesh: Weeshuisproject en waterputten 
Nepal: Waterputten slaan, school opknappen en verbouwen, realisatie schoolbusjes 
India:   Waterputten 
Benin: Waterputten 
Niger: Waterputten 
Tchad: School inrichten 
Fom Al Hsan: Brandweertraining in samenwerking met de Amsterdamse brandweer, 
voedselpakkettenactie 
Provincie Taza: dekens, dekbedden, schoolspullen, verzorgingsproducten, voedselpakketten aan 
internaat die kinderen uit afgelegen gebieden in Taza voorziet van onderwijs en verblijf.  
Atlas-gebergte: kledingpakketten voor schoolgaande kinderen 
Tetouan: bijgedragen aan inrichting van internaat die kinderen uit afgelegen gebieden voorziet van 
verblijf en onderwijs 
 
Gezondheidszorg 
Als we naar onze gezondheidsprojecten kijken dan hebben we ook hierin veel bereikt. We hebben 
contacten gelegd met Nederlandse collega’s in het Kapuna Hospital in Nieuw-Guinea. Daar hebben 
we geholpen aan de inrichting van het ziekenhuis. En we hebben grote stappen gemaakt met het 
Obstetrisch Fistula project. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met de Geertekerk 
gemeenschap en de Wilde Ganzen. Samen slaan we de handen ineen om zoveel mogelijk vrouwen te 
helpen met deze aandoening. 
 
-Nieuw Guinea: inrichten ziekenhuis Kapuna Hospital (oa medische apparatuur, bedden, inrichting van 
het hele ziekenhuis) 
-West-Afrika 
Benin: voorbereiding Obstetrisch Fistula Campagne, diverse medische materialen opgestuurd voor de 
campagne, samenwerking gesloten met Wilde Ganzen/ Geertekerk. 
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Gambia: ziekenhuis voorzien van medische apparatuur 
Togo: In Togo hebben we ook een ziekenhuis ingericht (Centre Medico Social Bombey) 
Tchad: Inrichting van twee nieuwe Ziekenhuizen  
-Marokko 
* Chefchaouen: Medische apparatuur geleverd aan Hopital Mohammed V 
* Provincie Taza: Verschillende ziekenhuizen ingericht in de provincie Taza (Karia Bamhamed, 
ziekenhuis van Karia Bamhamed, Hopital du Tainast, Hopital du Taza, en Aknoul) 
* Asila: Medische campagne gericht op interne geneeskunde/ nierziekten. Tevens zijn er medicijnen 
beschikbaar gesteld door de lokale apotheker en de overheid. 
* Fom Al Hsan: Ziekenhuis ingericht en voorzien van medische hulpmiddelen en apparatuur 

2.  Toekomst 
Voor het jaar 2020 hebben we vanuit stichting Meriem Foundation volop plannen. We hopen begin 
2020 het bedrag dat nodig is voor het Obstetrisch Fistula project rond te hebben en in september 
2020 naar Benin af te reizen om het project starten en de vrouwen te opereren. In de tussentijd zullen 
we ons ook focussen op de vormgeving van het sociaal re-integratieprogramma in samenwerking met 
de Rotary club en Inner Wheel. Daarnaast is er een planning gemaakt voor de medische campagnes 
in verschillende gebieden, bijv in de regio Fes en Dakhla in Marokko. En we zijn ook bezig om een 
medische campagne gericht op kinderen te organiseren een tandheelkundige zorg. Onze waterputten 
project zullen we verder uitbreiden en inrichting van de ziekenhuizen daar waar nodig is ook. Een van 
de nieuwe doelstellingen is bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, hiervoor zullen we een plan 
opstellen en samenwerkingen sluiten met partners en ziekenhuizen. We zien het jaar 2020 zonnig 
tegemoet en zijn onze donateurs en vrijwilligers dankbaar voor alles wat ze doen voor ons!  
Hieronder treft u de verslagen van onze vergaderingen in het jaar 2019. 
 
2.2 Vergaderingen/ Geplande activiteiten 
 
1. Datum: 15 januari 2019 
Aanwezig: Dhr Abdelmajid Khairoun, Dhr Gurbey Ocak, Mw. Meriem Khairoun 
Agendapunten: 
-Campagnes afgelopen jaar (2018) geëvalueerd 
- Planning besproken van komend jaar (geplande reizen, campagnes, projecten) 
- Vergaderingen/ Besprekingen inplannen met Geertekerk om ons Obstetrisch Fistula project te 
bespreken en fondsenwerving daarvoor.  
-Tevens overleg met Belgische artsenorganisatie die mee gaat om ons te helpen met de operaties. 
Reis inplannen om na te gaan wat er nodig is om het project door te laten gaan. 
-Doelstellingen stichting besproken en of deze gewijzigd moeten worden gezien uitbreiding projecten 
en wens om ook wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. 
-Verzoeken van ziekenhuizen die medische apparatuur en hulpmiddelen nodig hebben doorgenomen 
en selectie gemaakt van wat we komend jaar kunnen doen. 
-Verdeling gemaakt van werkzaamheden/ taken die gedaan moeten worden. 
Dhr AK gaat zich richten op de reizen die gemaakt moeten worden voor de buitenlandse projecten en 
contacten leggen met lokale partners. GO richt zich op fondsenwerving en vormgeven van medische 
campagnes. MK richt zich ook op fondsenwerking en contacten/ samenwerkingen met partners in 
Nederland. 
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2.  Datum: 9 juli 2019 
Aanwezig: Dhr Abdelmajid Khairoun, Dhr Gurbey Ocak, Mw. Meriem Khairoun 
Agendapunten: 
- Planning besproken voor de periode januari-juni 2020 voor de medische campagnes. Vanwege 
tijdrovende aspect van het obstetrisch fistula project, zullen de medische campagnes voor komend 
jaar komen te vervallen. Het obstetrisch fistula project is grootschalig en vergt veel voorbereiding. 
- Reis in september besproken met Belgische artsen en verpleegkundige voor Obstetrisch Fistula 
project. Datum wordt geprikt. Dhr AK legt dit werkbezoek af 
-Verzoeken van ziekenhuizen besproken die hulp nodig hebben bij inrichting/ tekort aan medisch 
apparatuur/ hulpmiddelen (oa Chefchaouen, Sahi-regio Marokko, Bosnie) 
- Gezien het voortschrijdend inzicht aangaande onze gezondheidsprojecten en ontwikkelingshulp 
zullen we onze doelstellingen statutair laten aanpassen vanaf 2020. Hierdoor is er meer ruimte om 
gezondheidsprojecten op te zetten die niet alleen gerelateerd zijn aan bepaalde aandoeningen. 
Daarnaast willen we ook een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. 
-Jaarrekening 2019 besproken 
Verdeling gemaakt van werkzaamheden/ taken die gedaan moeten worden: AK legt het werkbezoek 
in september af naar Benin en inventariseert wat er nog gerealiseerd moet worden in het ziekenhuis 
om het project te kunnen uitvoeren in 2020. Er volgt in 2020 ook weer overleg met onze partners de 
Geertekerk en Belgische artsen om voortgang te bespreken. MK richt zich op fondsenwerving en 
plannen van medische campagnes voor 2020. GO gaat plan opstellen voor wetenschappelijk 
onderzoek en zal zich ook bezighouden met inhoudelijk programma van medische campagnes. 
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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. Een belangrijk aspect binnen de onze projecten is 
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 2019    
    
                       2019 

Inkomsten    
Inkomsten gezamenlijke acties    €                  9.835 
Inkomsten acties van derden    €                63.690  
Overige inkomsten    €              356.231  
Totale inkomsten     €              421.986  

    
    
Bestedingen    
 Promotiekosten 
Abonnementen & Contributies 
Bankkosten 
Transportkosten 
HSF 
Reis- verblijfkosten 
Drukwerk 
Waterproject Benin 
Project Tchad 
Project Togo 
Project Fistule 
Project Bangladesh 
Project Marokko                      
Project Prov Taounate 
Project Nieuwe Guenia 
Project Philipine 
Project Nepal/Indie 
Project Macedonië 

    
 

            1.202 
                 70 

294 
9.780 
8.772 
5.801 
1.185 

20.111 
78.980 
38.650 
1.920 

19.000 
164.850 
14.975 
46.140 
3.801 
8.296 
5.930 

Totale kosten/bestedingen                                  €            429.756 
  
 
Activa    
Immateriële vaste activa    €                6.750  
Materiele vaste activa    €                   745  
Liquide middelen    €              30.435 
Totale activa     €              37.930 

    
Passiva    
Kapitaal/privé    €             29.384 
Nog uit te betalen projecten in uitvoer    €               8.546 
Totale passiva     €             37.930 
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