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MISSIE VISIE
Vanuit onze stichting willen 
wij een bijdrage leveren aan 
betere zorg wereldwijd. We 
onderzoeken de behoefte aan 
zorg in de landen en gebieden 
waar wij onze zorgprojecten 
willen opzetten.

Stichting Meriem Foundation 
wil toegang tot de 
gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden 
verbeteren. Wij vinden dat 
iedereen in de wereld toegang 
moet hebben tot goede 
gezondheidszorg.

• EFFECTIVITEIT

• ZELFREDZAAMHEID

• AMBITIES EN INZET

• VEERKRACHT
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WE BEREIKTEN:

1,9
MILJOEN 
MENSEN

60%
VAN HEN WAREN
VROUWEN EN
MEIJSES

Wij zijn 
ACTIEF IN

31
LANDEN

WE 
WERKTEN 
SAMEN MET

43
PARTNERS

MERIEM FOUNDATION WERELDWIJD

WE ONDERSTEUNEN

47 PROJECTEN
Wij hebben diverse
Ziekenhuizen 
ondersteund in  9

LANDEN 

MERIEM FOUNDATION
     voor een beter toekomst

 

GEZONDHEID ONDERWIJS

WATERPROJECTEN

VOEDSEL
PAKKETTEN

AFRICA

ASIË

EUROPE

OVERIGE
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1. Marokko
2. Burkina Faso
3. Benin
4. Gambia
5. Ghana
6. Libië

7.     Niger
8.     Rwanda
9.     Tchad
10.   Togo
11.   Tunis
12.   Egypte

13.  Nigeria
14.  Sudan

Landen waar we actief zijn in Afrika
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1. Jordan
2. Syrië
3. Turkije
4. Yemen
5. Palestina
6. India

7. Srilanca
8. Philippines
9. Nieuwe Guinea
10. Bangladesh
11. Irak
12. Nepal

Overige landen waar we actief zijn 
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1. Bosnië
2. Kroatië
3. Macedonia
4. Nederland
5. Italië

Landen waar we actief zijn in Europa 
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Activiteiten Meriem Foundation 2020

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.
We hebben in Macedonië onderwijsprojecten opgezet en 
voedsel-kledingpakketten kunnen realiseren.
Op onderwijsgebied hebben wij in hetzelfde land ook een lokale 
school kunnen voorzien van computers en beeldschermen. 
In Srebrenica kregen wij de kans om de nabestaanden van de 
slachtoffers van de oorlog alsnog te kunnen helpen met 
voedselpakketten. In een ander deel van Bosnië, Doboj, hebben 
wij andere slachtoffers van de oorlog met ernstige psychische 
problemen die in een tehuis verblijven, kunnen voorzien van 
bedden, naaimachines en kleding. 

Tevens hebben wij onze projecten in de Rohingya kampen (Cox 
Bazar Banglades) voortgezet op het gebied van onderwijs, 
waterputten, kledingacties, voedselpakketten.
In Nepal zijn we verdergegaan met onze waterprojecten. We 
hebben ook een sportdag georganiseerd voor een aantal 
scholen in Nepal.

In Benin zijn wij in contact gekomen met een aantal 
partnerorganisaties die ons kennis hebben laten maken met 
verschillende dorpen in Benin waar veel hulp nodig was. Met 
name op het gebied van water, onderwijs en voedsel. 
Tot slot hebben wij in Chefchaouen in Marokko een 
studenteninternaat regelmatig kunnen helpen met 
voedselpakketten.

Als vervolg op ons eerder brandbestrijdingsproject in de droge 
gebieden (Zuid-Marokko), hebben extra materialen gestuurd.
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Hieronder treft u de humanitaire projecten opgesomd per regio die 
we hebben uitgevoerd.

Macedonië: onderwijs, voedsel en kledingprojecten
Bosnië: voedselprojecten, bedden, naaimachines en kleding
Bangladesh: onderwijs, waterputten, kledingacties, 
voedselpakketten
Nepal: waterputten slaan, schoolbus bijgedragen, sportdag voor 
diverse scholen
Benin (regio Paraku): waterputten, onderwijs en voedselprojecten
Chefchaouen: Studenteninternaat

Gezondheidszorg
Als we naar onze gezondheidsprojecten kijken dan hebben we ook 
hierin veel bereikt ondanks de COVID-19 beperkingen.
In samenwerking met de organisatie Emmaus in Bosnië hebben wij 
een verpleeghuis kunnen herinrichten en voorzien van medisch 
materialen en bedden.

In Rwanda hebben wij een ziekenhuis volledig ingericht en 
voorzien van bedden en diverse medische materialen, als ook 
apparatuur.

In Marokko hebben we 4 ziekenhuizen (Tata, Chefchaouen, Jebha
en Laayoune) kunnen inrichten, inclusief kantoorruimtes, 
verpleegzalen, alsook hulpmiddelen kunnen leveren.
En we hebben grote stappen gemaakt met het obstetrisch fistula
project in samenwerking met de Wilde Ganzen en Geertekerk
gemeenschap in Utrecht. Alvorens de operaties te starten, hebben 
we in het ziekenhuis in Benin (Porto Novo) 2 nieuwe 
operatiekamers gerealiseerd en een volledige verpleegafdeling met 
80 bedden ingericht. Er zijn diverse containers versleept met veel 
medische materialen. Ook hebben we de sanitaire voorzieningen 
aangepakt. Deze voorbereidingen zijn nodig voor de geplande 
operaties in 2021.
In Niger hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan het ziekenhuis 
door diverse medische hulpmiddelen te sturen.
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Toekomstige projecten
Voor het jaar 2021 hebben we vanuit stichting Meriem Foundation 
volop plannen. We hopen in 2021 naar Benin af te reizen om het 
obstetrisch fistula project te 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 
Rotaryclub en Inner Wheel. Indien de COVID-19 pandemie het 
toelaat, is de planning om medische campagnes in verschillende 
gebieden te organiseren, bijv in de regio Fes en Dakhla in Marokko 
en Oost-Europa. 

Tevens zijn we ook bezig om medische campagne gericht op 
kinderen te organiseren. Onze waterputten project zullen we verder 
uitbreiden en inrichting van de ziekenhuizen daar waar nodig is. 
Een van de nieuwe doelstellingen is bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek. Zodra de maatregelen rondom 
COVID-19 dit toestaan, zullen we een plan opstellen en 
samenwerkingen sluiten met partners en ziekenhuizen. We willen 
ons ook meer gaan richten op groene projecten, waarbij we 
landbouwprojecten willen opzetten en selfsupporting projecten.
We zien het jaar 2021 zonnig tegemoet en zijn onze donateurs en 
vrijwilligers dankbaar voor alles wat ze doen voor ons! 

Hieronder treft u de gezondheids projecten opgesomd per regio 
die we hebben uitgevoerd.

Benin: voorbereiding obstetrisch fistula Campagne, diverse 
medische materialen opgestuurd voor de campagne, verbouwen, 
verpleegafdeling, realisatie 2 operatiekamers
Rwanda: inrichting ziekenhuis
Niger: inrichting ziekenhuis
Marokko (Tata, Chefchaouen, Jebha en Laayoune): inrichting 
diverse ziekenhuizen
Bosnië: inrichting veprleeghuis



11

Vergaderingen/ Geplande activiteiten

1. Datum: 10 januari 2020
Aanwezig: Dhr Abdelmajid Khairoun, Dhr Gurbey Ocak, Mw. Meriem
Khairoun
Agendapunten:
Agendapunten:
-Evaluatie campagnes 2019
-Planning
-Inventarisatie ziekenhuizen die aanvraag hebben ingediend
-Voorbereiding jaarverslag
-Project obstetrisch fistula

- Campagnes afgelopen jaar (2019) geëvalueerd
- Planning besproken van komend jaar (geplande reizen, campagnes, 
projecten)
-Voorbereiding jaarverslag
- Vergaderingen/ besprekingen inplannen met Geertekerk/ Wilde 
Ganzen om ons obstetrisch fistula project te bespreken en verdere 
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, afhankelijk van COVID-19 
maatregelen.
-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: 03 juli 2020
Aanwezig: Dhr Abdelmajid Khairoun, Dhr Gurbey Ocak, Mw. Meriem
Khairoun
Agendapunten:
-Planning
-Reis Benin
-Inventarisatie ziekenhuizen die aanvraag hebben ingediend
-Jaarverslag 2019
-Project obstetrisch fistula

- Planning besproken voor de periode januari-juni 2021 voor de medische 
campagnes. Vanwege de COVID-19 pandemie, zijn de medische 
campagnes voor 2020 komen te vervallen. Het obstetrisch fistula project 
zal hopelijk in 2021 plaatsvinden. 
-Gesprekken gepland met Belgische artsenorganisatie (MDD) ten 
aanzien van ons fistula project in Benin. Lijst opstellen van 
benodigdheden zodat de operaties en nazorg geleverd kunnen worden 
aan de vrouwen.
-Reis naar Benin plannen rond december met de chirurg en 
hoofdverpleegkundige om te inventariseren wat er nog gedaan moet 
worden voor het obstetrisch fistula project. Tevens wordt nagegaan hoe 
we de vrouwen het beste kunnen bereiken in samenwerking met Inner 
Wheel in Benin.
-Verzoeken van ziekenhuizen besproken die hulp nodig hebben bij 
inrichting/ tekort aan medisch apparatuur/ hulpmiddelen
-Jaarverslag 2019 besproken en goedgekeurd
-Verdeling gemaakt van werkzaamheden/ taken die gedaan moeten 
worden: AK legt het werkbezoek in december af naar Benin en 
inventariseert wat er nog gerealiseerd moet worden in het ziekenhuis om 
het project te kunnen uitvoeren in 2021. Er volgt in 2021 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 2021 voor zover COVID-19 maatregelen 
dit toestaan. GO gaat plan opstellen voor wetenschappelijk onderzoek en 
zal zich ook bezighouden met inhoudelijk programma van medische 
campagnes.
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Balans.   01-2020 t/m 12-
2020

Activa € Passiva €

Inventaris 730 Kapitaal/privé 9.259

Kas 4.906 Nog te betalen 1.546

Bank 5.169

10.805 10.805

Verlies&Winst 01-2020 t/m 12-2020

Kosten Inkomsten

Documentatiekosten 250

Bankkosten 246 Diverse donaties 384.707

Juridische kosten 516

Abonnoment & Kontributies 236

Handelingskosten 7650

Project Rohingya 30625

Project Benin 109871

Diverse Projecten 3932

Project Chefcaouen 81525

Project Tata 37650

Project Rwanda 40960

Project Bosnie 35880

Project Hopital El Aioun MA 35350

Afschrijvingen 15

384707 384.707

Jaarrekening
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Voor het jaar 2021 hebben we vanuit stichting Meriem Foundation 
volop plannen. We hopen in 2021 naar Benin af te reizen om het 
obstetrisch fistula project te 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 
Rotaryclub en Inner Wheel. Indien de COVID-19 pandemie het 
toelaat, is de planning om medische campagnes in verschillende 
gebieden te organiseren, bijv in de regio Fes en Dakhla in 
Marokko en Oost-Europa. 

Tevens zijn we ook bezig om medische campagne gericht op 
kinderen te organiseren. Onze waterputten project zullen we 
verder uitbreiden en inrichting van de ziekenhuizen daar waar 
nodig is. Een van de nieuwe doelstellingen is bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek. Zodra de maatregelen rondom 
COVID-19 dit toestaan, zullen we een plan opstellen en 
samenwerkingen sluiten met partners en ziekenhuizen. We willen 
ons ook meer gaan richten op groene projecten, waarbij we 
landbouwprojecten willen opzetten en selfsupporting projecten.
We zien het jaar 2021 zonnig tegemoet en zijn onze donateurs en 
vrijwilligers dankbaar voor alles wat ze doen voor ons! 

Slotwoord


