
 

     
 
 
 
 

  JAARVERSLAG  2010 stichting BILMA FOUNDATION  
 
 
 

In het jaar 2010 is veel gedaan om het mogelijk te maken om een onderzoek te gaan doen 

naar de kwaliteit van de medische hulp aan zwangere vrouwen in Zuid Ethiopië. 

Hiervoor is een onderzoeksvoorstel uitgewerkt en  is een samenwerking tot stand gekomen 

met de Universiteit van Hawassa in de zuidelijke staat Southern Nations, Nationalities and 

People’s Region (SNNPR), om het onderzoek te begeleiden. Door wat gebruikelijke 

vertragingen met instanties heeft de start van het onderzoek pas laat in het jaar 2010 

plaats kunnen vinden en zal nog worden voortgezet in het eerste halfjaar van 2011. 

 

De voor dit doel in 2009 aangeschafte auto 

is naar Kenia verscheept en na aankomst 

weer geheel in rijvaardige staat 

teruggebracht kunnen worden. Vervolgens 

is de auto naar Ethiopië gebracht. 

Eerst moest toestemming verkregen worden 

om medisch onderzoek te doen en naar alle 

geselecteerde gebieden te mogen reizen.  

 

Daarna is begonnen om alle demografische gegevens  te verzamelen en een plan gemaakt 

om in zes verschillende provincies de ervaringen van zwangere vrouwen over bereikbaarheid 

en kwaliteit van de zorg te kunnen beschrijven. Voor dit onderzoek zijn vragenlijsten in zes 

verschillende lokale talen opgesteld, plus een basisvertaling in het Amhaars.  

Met de verkregen demografische gegevens (oppervlakte en bevolkiingsdichtheid van een 

gebied)  en het aantal aanwezige gezondheidsvoorzieningen kunnen berekeningen worden 

gemaakt over de bereikbaarheid en vervolgens in kaart gebracht. Tevens worden de 

verschillen in de hoogte van de moedersterfte in de verschillende Zones per leeftijdsgroep 

vastgesteld, zodat deze een indicatie worden van de urgentie om in die gebieden een 

interventie te gaan doen. 

 

Dit onderzoek heeft zoveel voorbereiding en tijd gevraagd, dat het gehele 

onderzoek pas halverwege het jaar 2011 geheel afgerond kan worden. 
 

 Vlaardingen, 30 december 2010 

Postbus 100 | 3130 AC | Vlaardingen | The Netherlands 
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    JAARREKENING 2010 
 

 Subsidies en Organisatiekosten  Bilma Foundation: 
 

               inkomsten:              uitgaven: 
Ontvangsten:                
 

Onttrekking aan bestemmingsreserve 2009       €      29,17 

Ontvangen bijdragen voor organisatiekosten 2010      €    695,00 

Ontvangen bijdragen voor verscheping + onkosten auto    € 4.925,00 

Ontvangen bijdragen voor reiskosten in Kenia/Ethiopië      € 3.836,00 
 

Uitgaven: 
 

Kosten websites / postbus / bankrekeningen         €    543,74 

Kosten stalling, verscheping en rijvaardig maken auto        € 5.023,50 

Kosten vliegticket, brandstofkosten en auto-onderhoud       € 3.836,00 

            ------------------     ------------------ 

            € 9.485,17    € 9.403,24 
Opmerking: 

Het totaal aan ontvansten is besteed aan de voorbereidingen van het onderzoek. 
Het resultaat (€ 81,93) van het jaar 2010 zal in het jaar 2011 in het vervolg van het 
onderzoek worden geïnvesteerd. 
 

 

 BALANS  2010 
                 activa      passiva 
 

 Liquide middelen          €     75,00 

 Vorderingen            €     6,93  Bestemmingsreserve          €    81,93 

          ------------------                  ------------------  

            €   81,93              €    81,93 
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 Bilateral Matters Address:  Bilma Foundation | P.O. Box 100 | 3130 AC | Vlaardingen | the Netherlands 

 


