Stichting Getu Foundation
Jaarverslag 2007
Sinds augustus 2005 steunt de Getu Foundation de school voor verpleegkundigen in Lusaka.
Ook in het afgelopen jaar hebben we met particuliere giften en (financiële) steun van ngo’s enorm
veel kunnen bijdragen.
Opbrengst van wervings- en promotie-activiteiten in 2007: 51.650,30 euro (incl. gelabelde donaties
ivm pc-project à € 1.375).
In de bijlage aan het eind vindt u de bedragen kort op een rijtje. Hieronder eerst een beknopt verslag
van de ontwikkelingen op de school, gevolgd door een korte toelichting op de aard en herkomst van
sommige donaties.
Ontwikkelingen:
Eind 2006 - begin 2007 zijn er veel zaken wezenlijk veranderd: de school is verdergegaan op een
nieuwe locatie, en onder een nieuwe naam, het Lusaka Health Institute (LHI).
De samenwerking tussen oprichters Marijn Wiersma en Brighton Chellah is na een vruchtbaar
begin stukgelopen. Er is gekozen voor opheffing van het partnerschap gecombineerd met een
boedelscheiding. Boeken, computers, medisch en ander lesmateriaal zijn verdeeld. Het is gelukt de
belangrijkste en vooral de uit donaties bekostigde materialen uit het LNI mee te nemen.
Zo is in 2007 een sterke doorstart gemaakt met het LHI op een nieuwe locatie. Sommige studenten
zijn afgehaakt, tientallen zijn meegegaan. Veel docenten en een groot deel van de ondersteunende
staf zijn meegekomen naar de nieuwe school; ook zijn er nieuwe docenten gevonden. In januari en
juli 2007 zijn er 13 resp. 15 studenten ingestroomd.
Belangrijke veranderingen:
. De juiste juridische vorm (company limited by guarantee - not-for-profit=basis)
. Een participerend schoolbestuur als eindverantwoordelijke
. Professionele financiële ondersteuning (maandelijkse accountantscontrole)
. Scheiding tussen dagelijks management en langere termijnvisie
Ten slotte is sinds december 2007 een nieuwe directeur aangetreden, Carianne de Boer. Zij volgde
Antos Szkudlarek op, die de vernieuwde school sinds de herstart met grote inzet, en succes,
draaiende heeft gehouden.

Bijdragen: donaties, (financiële) samenwerking en vrijwilligers
Particulieren
Ook in 2007 waren er weer tientallen particulieren die besloten tot een eenmalige, jaarlijkse of
maandelijkse donatie, of de sponsoring van ‘een hele student’ aan het LHI. Alles bij elkaar goed
voor zo’n 10.000 euro: een stevige ondersteuning van dit vernieuwende én fundamentele project:
het opleiden van kundige verpleegkundigen.
Bijzondere initiatieven:
* Spaaractie bij de ‘kindernevendienst’ v/e gereformeerde kerk in Katwijk aan Zee: € 647
* Bruidspaar dat GF als goed doel stelde ipv. huwelijkscadeaus: € 3.024
* Actieweek over Zambia en het LHI op Accent College in Maassluis, i.s.m. LHIvrijwilligers Erick en Ilona: € 3.000
* Vrijwilligster Elisa vd Berg (2006), heeft na terugkomst in NL nog € 700 euro voor het LHI
bijeengebracht onder vrienden en bekenden.

Bedrijven en stichtingen
Radio- en tv-spot door stichting Wilde Ganzen op 25 februari leverde een aanvulling van ruim
3.000 euro op de MeerWaarde Actie van 2006 op. Dit bedrag zal worden aangewend voor
allerhande les- en inrichtingsmateriaal voor het LHI: Lusaka Health Institute. [Om administratieve
redenen vindt de overboeking van dit geld door de WG later plaats, zodat het pas op de balans van
2008 zal meetellen.]
Verder ontvingen we dit jaar wederom substantiële donaties, o.a. van stichting Dijkverzwaring.
Ook ontving de school financiële steun van Cordaid, ten behoeve van studenten die niet in staat zijn
het (hele) lesgeld te bekostigen. Dit geld is direct naar de school overgemaakt en derhalve niet in de
balans van de Getu Foundation opgenomen.
Tot slot hebben we in 2007 een aanvraag ingediend bij de ngo Impulsis, die in 2008 uitmondt in een
fundamentele projectondersteuning vh LHI.
Vrijwilligers bij het LHI oktober 2007 (t/m maart 2008): Erick van de Louw (29, verpleegkundige)
en Ilona de Ruyter (26, journalist). Zij hebben staf en studenten geholpen met het introduceren van
Problem Based Learning, het creëren van studiemodules, marketing, pr en studentenwerving, en het
plannen van het komend schooljaar.
Een speciale onderneming in 2007: het LHI-pc-project
De Getu Foundation, Nova College en Stichting LAN zijn in maart 2007 een samenwerking
aangegaan om in Lusaka, Zambia, de verpleegkunde-opleiding Lusaka Health Institute (LHI) te
helpen innoveren.
In juli reisden 2 cursisten en 2 begeleiders van het Nova College en Stichting LAN af naar Lusaka
om de school te voorzien van een computernetwerk. Het netwerk omvat 15 studiewerkplekken, 5
docentenwerkplekken, 1 server en randapparatuur.
Het project is voor een groot deel gesponsord door donaties van bedrijven en particulieren.
Daarmee is in alle computerapparatuur, het lesmateriaal en de verpleegkunde-materialen voorzien.
Het transport van de apparatuur is betaald uit donaties en door de Getu Foundation.
Behalve de gedoneerde computers+toebehoren, en o.a. sponsoring vd vaccinaties door een
Haarlemse apotheek, werd € 1.375 aan sponsorgelden ingezameld voor dit project. De totale kosten
bedroegen € 5.211,37 (waarvan een groot deel transport vd apparatuur; bij volgende projecten als
deze zullen we als voorwaarde voor donaties stellen dat materiaal inclusief transport wordt
gedoneerd!).
Raad van Advies:
Sinds december 2007 heeft de Getu Foundation een Raad van Advies, bestaande uit Joep Lange
(hoogleraar AMC), Henk van Stokkum (Van Stokkum Management en Advies) en Lousewies van
der Laan (freelance consultant, ex-politica). Het doel van de raad is om mee te denken over
fondsenwerving en het benutten van de uitgebreide internationale netwerken van de drie leden. De
RvA streeft ernaar om tweemaal per jaar bij elkaar te komen.

Kosten/ ‘overhead’:
De bestuursleden van de stichting Getu Foundation werken onbezoldigd. De notaris die de
oprichtingsakte en de statuten van de stichting heeft opgesteld, deed dit werk om niet. De post
‘kosten’ op de balans omvat voornamelijk administratieve lasten en uitgaven voor promotie.
NB: net als in 2006 bedraagt de ‘overhead’ <1% = minder dan één procent!
Partnerschap met OneWorld

166,60

Bankkosten

74,17

Kosten website

55,00

Inschrijving KvK

21,61 +

Totaal:

317,38

IN & UIT Getu Foundation 2007
IN
* (particuliere stichting)
* stichting Dijkverzwaring
* gelabeld voor LHI-pc-project
* giften particulieren
* rente ABN-Amro

20.000,00
20.000,00
1.375,00
10.256,00
19,30 +
51.650,30

UIT
* ‘overhead’ (kosten)
* LHI-pc-project
* overmaking geworven gelden naar LHI

317,38
5.211,37
29.708,54 +
35.237,29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO 01-01-2007:
4.100,00
SALDO 31-12-2007:
20.512,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verlies & Winst 2007
IN
Giften
Rente

UIT
51.631,00
19,30

+
TOTAAL

51.650,30

Kosten
Stortingen Lusaka
LHI-pc-project

317,38
29.708,54
5.211,37 +

SUBTOTAAL

35.237,29

Winst

16.413,01 +

TOTAAL

51.650,30

Balans 31-12-2007
ACTIVA
ABN-Amro
TOTAAL

PASSIVA
20.512,78
20.512,78

Eigen Vermogen
TOTAAL

20.512,78
20.512,78

