
 

     
 
 
 

  JAARVERSLAG  2011 stichting BILMA FOUNDATION  
 
 
Voor Bilma Foundation is het jaar 2011 feitelijk een product dat voortgekomen is uit de reis 

die al begonnen was in het jaar 2010. Deze reis is opgezet om met name te onderzoeken in 

welke gebieden in Zuid Ethiopië de gezondheidszorg voor zwangere vrouwen moeilijk of 

niet bereikbaar is en waar de voorzieningen zijn indien medisch ingrijpen noodzakelijk is. 

Uit de resultaten van het onderzoek kan dan later een selectie van gebieden gemaakt 

worden waarin Bilma Foundation in de toekomst actief wil worden. 

 

Dit is een algemeen onderzoek geworden dat 

uit vier delen bestaat, met de volgende vragen: 

  hoe is de bereikbaarheid van Health Centers? 

  waar vinden medische ingrepen plaats? 

  waar is de moedersterfte hoger? 

  waar zijn meer tienermoeders? 

 

Bij dit onderzoek zijn de demografische gegevens 

van alle 146 ‘provincies’ bij het Central Statistical 

Agency in Addis Ababa verzameld en  gegevens 

over gezondheidsvoorzieningen opgevraagd bij het 

Regionale Gezondheidsbureau in Hawassa. 

Door deze gegevens te combineren kon er een berekening worden gemaakt van de 

bereikbaarheid van de gezondheidsvoorzieningen en daarna in kaart worden gebracht. 

Tevens zijn ook de verschillen in moedersterfte in alle Zones in kaart gebracht. 

 

Daarnaast zijn nog zes afzonderlijke gebieden (met hoge en lage bevolkingsdichtheid) 

bezocht om de verschillen in bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg te onderzoeken 

door individuele bezoekers van een Health Centrum te bevragen. In totaal zijn de 

antwoorden uit de vragenlijsten van 250 zwangere vrouwen statistitsch vergeleken.  

 

Voor het gehele onderzoek zijn twee reizen gemaakt: één van twee maanden (02.2010 - 04.2010) 

voor de voorbereiding en één van tien maanden (09.2010 - 07.2011) voor de uitvoering. 

 

Als uitkomsten van het onderzoek komen een drietal kernfeiten naar boven: 
 

 De bereikbaarheid van Health Centers is goed in het Noorden en Oosten en 

steeds slechter naarmate je naar het Zuiden of het Westen gaat. 

 De moedersterfte is een flink stuk hoger dan de schattingen van de UN 

 De moedersterfte onder tienermoeders is schrikbarend hoog 
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Eén van de zes bezochte gebieden 

is een voorkeursgebied geworden 

waar Bilma Foundation de hulp 

aan zwangere vrouwen wil 

bevorderen, en dat is het gebied 

waar het Mursi volk woont. 

 

Het heeft veel tijd en investering gevergd om de geplande reis naar de zes gebieden te 

kunnen maken, maar de voldoening is groot, en met de hulp en de uitkomsten van het 

onderzoek zijn de doelen van de stichting nu goed onderbouwd kunnen geworden. 

 
 Vlaardingen, 28 december 2011 

 

   JAARREKENING 2011 
 
 Organisatiekosten Bilma Foundation:          inkomsten:           uitgaven: 
 

Ontvangsten:  
 

Ontvangen bijdragen voor organisatiekosten 2011       €    718,15 

Ontvangen bijdrage voor organisatiekosten in Ethiopië       € 3.000,00 

Extra bijdrage voor reis- en onderzoekskosten in Ethiopië       € 4.000,00 
 

Uitgaven: 
 

Kosten websites / postbus / bankrekeningen         €    748,60 

Kosten voor onderzoek en reizen naar projectgebieden        € 6.969,55 

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

            € 7.718,15    € 7.718,15 
Opmerking: 

Het totaal aan ontvangsten is besteed aan onderzoek. 
Hierdoor is het resultaat van het jaar 2011 nihil. 
 
 

 BALANS 
                 activa      passiva 
 

 Liquide middelen         €     40,20 

 Vorderingen           €  41,73  Bestemmingsreserve          €   81,93 

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

           €  81,93              €   81,93 
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