
JAARVERSLAG 2021

Wij vinden dat iedereen in de 
wereld toegang moet hebben tot 
goede gezondheidszorg.



Voorwoord 

❝ We blijven ons inzetten om zorg, water en onderwijs 
bereikbaar te maken.❝

Voor uw ligt het jaarverslag 2021 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 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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Missie Visie Strategie

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

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.

Toegang tot de 
gezondheidszorg
in ontwikkelingslanden 

verbeteren.

Waarden • EFFECTIVITEIT

• ZELFREDZAAMHEID

• AMBITIES EN INZET

• VEERKRACHT



Onze 
strategie: 
Toegang tot de gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden verbeteren.

🟡 Gezondheidscentra en 
ziekenhuizen worden 
gerenoveerd en uitgerust met 
aangepast materiaal. Het 
medisch personeel krijgt ook 
adequate opleidingen om 
kwaliteitsvolle zorg te verlenen. 

🟡 De bevolking wordt bewust 
gemaakt van het recht op 
gezondheidszorg en 
gesensibiliseerd om bij te 
dragen aan de gemeenschap. 
Verschillende manieren van 
solidariteit worden 
geïntroduceerd om de 
financiële toegang tot zorg te 
waarborgen.

🟡 Gezondheidsinstanties en 
beleidsmakers worden 
benaderd met 
praktijkervaringen en we gaan 
de dialoog aan om het 
gezondheidsbeleid aan te 
passen aan de behoeften van 
de bevolking.
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MERIEM FOUNDATION WERELDWIJD

WE BEREIKTEN:

2,8
MILJOEN 
MENSEN

70%
VAN HEN WAREN
VROUWEN EN
MEIJSES

Wij zijn 
ACTIEF IN

33
LANDEN

WE 
WERKTEN 
SAMEN MET

36
PARTNERS

WE ONDERSTEUNEN

81 PROJECTEN

Wij hebben diverse
Ziekenhuizen 
ondersteund in  09
LANDEN 

MERIEM FOUNDATION
     voor een beter toekomst

 

GEZONDHEID ONDERWIJS

WATERPROJECTEN

VOEDSEL
PAKKETTEN

AFRICA

ASIË

EUROPE

OVERIGE

MERIEM FOUNDATION WERELDWIJD









Projecten wereldwijd van Meriem Foundation

Op het gebied van de humanitaire hulpverlening en ontwikkelingshulp hebben we 
onze projecten kunnen voortzetten. We hebben ook kunnen uitbreiden met 
verschillende activiteiten zoals voorlichting over medische onderwerpen en 
brandweer trainingen.

We hebben in Macedonië brandweertraining kunnen geven in samenwerking met 
de brandweer van Amsterdam en Skopje in Macedonië. Met hulp van brandweer 
Amsterdam hebben we ook brandweerpakken- en materialen kunnen doneren. 
In Bosnië hebben we, in samenwerking met Emmaus Bosnië, een bejaardenhuis 
voorzien van medische materialen ( o.a ook bedden). 
Tevens hebben we diverse scholen kunnen voorzien van schoolspullen en 
computers. Om de zelfstandigheid van vrouwen te vergroten hebben we ook 
naaimachines kunnen doneren.
In Benin hebben de volgende projecten kunnen realiseren
-waterputtenproject
-diverse scholen gebouwd
-kleding en voedselpakketten acties
-verschillende patiënten geholpen die een noodzakelijk medische ingreep moesten 
ondergaan en daar de middelen niet voor hadden

.

Activiteiten Meriem Foundation 2021



Projecten wereldwijd van Meriem
Foundation

Ondanks de COVID-19  pandemie 
hebben we ons obstetrisch fistula
project kunnen realiseren. We hebben 
het ziekenhuis in Porto Novo 
gedeeltelijk gerenoveerd en voorzien 
van diverse medische materialen en 
hulpmiddelen. Daarnaast zijn er 2 
operatiekamers gerealiseerd/ afgerond. 
Dit project is tot stand gekomen door 
samenwerking met Geertekerk in 
Utrecht en de Wilde Ganzen uit 
Nederland en Medecin du Desert uit 
België.

.

Activiteiten Meriem Foundation 2021



Waterprojecten wereldwijd:

- Benin
- Marokko
- Nepal
- Indië
- Bangladesh
- Srilanca
- Niger

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 2022 zonnig tegemoet 
en zijn onze donateurs en vrijwilligers 
dankbaar voor alles wat ze doen voor 
ons!

.

Activiteiten Meriem Foundation 2021
Projecten wereldwijd van Meriem Foundation



Ziekenhuizen project wereldwijd:

- Benin - Marokko
- Togo - Bosnië
- Yemen - Palestina
- Turkië - Niger

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. 

.

Activiteiten Meriem Foundation 2021
Projecten wereldwijd van Meriem Foundation



ONZE PARTNERS



ONZE HUMANITAIRES PROJECTEN
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1. Datum: 12 januari 2021
Aanwezig: Dhr Abdelmajid Khairoun, Dhr Gurbey Ocak, Mw. Meriem
Khairoun
Agendapunten:
-Evaluatie campagnes 2020 en 2021
-Planning
-Inventarisatie ziekenhuizen die aanvraag hebben ingediend
-Voorbereiding jaarverslag
-Project obstetrisch fistula en liesbreuk bij kinderen

- Campagnes in 2020 konden vanwege de COVID-19 pandemie 
beperkt doorgaan. De campagnes van 2021 zijn geëvalueerd.
- Planning besproken van komend jaar (geplande reizen, campagnes, 
projecten)
-Voorbereiding jaarverslag
- Vergaderingen/ besprekingen inplannen met Geertekerk/ Wilde 
Ganzen om de voortgang van het obstetrisch fistula project te 
bespreken 
-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. Reis staat gepland voor mei 2021.
-Verzoeken van ziekenhuizen die medische apparatuur en 
hulpmiddelen nodig hebben doorgenomen en selectie gemaakt van 
wat we komend jaar kunnen doen.
-Inventariseren wat er nodig is voor het project liesbreuken bij 
kinderen
-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/inrichting 
medische campagnes.

Vergaderingen/ Geplande activiteiten
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2.  Datum: 05 juli 2021
Aanwezig: Dhr Abdelmajid Khairoun, Dhr Gurbey Ocak, Mw. Meriem
Khairoun
Agendapunten:
-Planning
-Reis Benin evalueren
-Inventarisatie ziekenhuizen die aanvraag hebben ingediend
-Jaarverslag 2020
-Project obstetrisch fistula

- Planning besproken voor de periode januari-juni 2022 voor de 
medische campagnes. Voorgang van de medische campagnes kunnen 
doorgaan afhankelijk van de COVID-19 pandemie. Het obstetrisch fistula
project is in mei-2021 gestart en de eerste vrouwen zijn succesvol 
geopereerd. De overige operaties zullen nog ingepland worden.
-Lijst opstellen van benodigdheden voor de liesbreuk bij kinderen zodat 
de operaties en nazorg geleverd kunnen worden.
-Verzoeken van ziekenhuizen besproken die hulp nodig hebben bij 
inrichting/ tekort aan medisch apparatuur/ hulpmiddelen
-Jaarverslag 2020 besproken en goedgekeurd
-Verdeling gemaakt van werkzaamheden/ taken die gedaan moeten 
worden: AK plant het werkbezoek in f naar Benin en inventariseert wat er 
nog nodig is om de kinderen met liesbreuken te opereren.
Er volgt in 2022 ook weer overleg met onze partners van de Geertekerk
en de Wilde Ganzen. 
MK richt zich op fondsenwerving en plannen van medische campagnes 
voor 2022 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.

Vergaderingen/ Geplande activiteiten
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Vergaderingen/ Geplande activiteiten

Jaarrekening Meriem 
Foundation      
     
Activa     Passiva  
Inventaris 932   Kapitaal/privé 29.527 
Kas 2145   Nog te betalen 1.546 
Bank 27995       
  31073     31.073 
          
Verlies & Winst     01-2021 t/m 12-2021   
Kosten     Inkomsten  
Bankkosten 260   Donaties 594.606 
Reis- verblijfkosten 13       
Abonnement & Kontributies 694       
Projecte Mawa Italie 6420       
Project Rohingya 2000       
Project Benin 107593       
Project Nepal 1495       
DIverse projecten 163250       
Projet Maroc 141438       
Project Bosnie 44150       
Project Niger 1600       
Projet Togo 54975       
Projet Tunis 600       
Project Yemen 49850       
Saldo  20268       
  594606     594.606 
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Voor het jaar 2022 hebben we vanuit stichting Meriem Foundation volop 
plannen. We hopen in 2022 naar Benin af te reizen om het obstetrisch fistula
project voor te zetten. 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 met 
liesbreuk 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 zien het jaar 2022 zonnig tegemoet en zijn onze donateurs en vrijwilligers 
dankbaar voor alles wat ze doen voor ons! 

Slotwoord


