
 

     
 
 
 

  JAARVERSLAG  2012 stichting BILMA FOUNDATION  
 
 
Het jaar 2012 staat in het teken van de opstart van het project om jonge vrouwen uit 

afgelegen gebieden in Zuid Ethiopië op te leiden tot vroedvrouw.  

 

In het jaar 2011 is er in de SNNPR 

(Southern Nations, Nationalities and 

People’s Region)  onderzoek gedaan om 

de bereikbaarheid van gezondheids-

voorzieningen in kaart te brengen. 

Daaruit bleek dat hoe zuidelijker je komt, 

des te slechter de bereikbaarheid wordt. 

 

Tevens is onderzoek gedaan naar de hoogte van moedersterfte, waaruit bleek dat er per 

Zone grote verschillen bestaan. De moedersterfte in Ethiopië is 100 tot 500 maal hoger dan 

in Nederland. Vooral de sterfte onder tienermoeders is schrikbarend hoog. Dit onderzoek is 

maatgevend geworden voor de selectie van voorkeursgebieden voor projecten. Naast dit 

algemene onderzoek zijn nog zes gebieden - waaronder het Mursi gebied - bezocht. 

 

Er is in het najaar voor dit project een subsidie van 12.000 Euro ontvangen. Hiervoor  zal in 

de komende jaren veel werk worden verzet. De verworven subsidie is binnengekomen na de 

start van het studiejaar, zodat er dit jaar geen kandidaten meer opgeleid zullen gaan worden. 

 

Voor het opleidingsproject komen alleen kandidaten uit veraf gelegen gebieden in 

aanmerking. De kandidaten moeten het staatsexamen voor de 10e graad afleggen. Dit is 

een extra opleiding van twee klassen na de lagere school. Een moeilijkheid is dat er weinig 

leerlingen deze toelatingsgraad behalen.  Met de kandidaten moeten afspraken gemaakt 

worden over de voorwaarden waaronder de kandidaat studenten aan het project kunnen 

deelnemen, zoals de voorwaarde om na de studie in het gebied te gaan werken.  

 

In de komende jaren zal overleg worden gepleegd met het Regionale Gezondheidsbureau 

van de zuidelijke staat SNNPR over de selectie van de kandidaten en de inrichting van 

werkplaatsen waar de opgeleide vroedvrouwen in de toekomst kunnen gaan werken. 

Ook zijn er contacten gelegd met een actieve organisatie in het Mursi gebied  

om binding te houden met het gebied. 

 

 Vlaardingen, 29 december 2012 

Postbus 100 | 3130 AC | Vlaardingen | The Netherlands 
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    JAARREKENING 2012  

 
 
 

RESULTATENREKENING    
 
 Organisatiekosten  Bilma Foundation:          inkomsten:           uitgaven: 
 

Ontvangsten:  
 

Ontvangen bijdragen voor organisatiekosten 2012      €    768,50 

Ontvangen bijdragen voor organisatiekosten 2013      € 4.000,00 

Ontvangen subsidie voor opleidingsproject Ethiopië      €     12.000,00 

Rente inkomsten spaarrekening v. jaar 2012      €      10,82 
 

Uitgaven: 
 

Kosten websites / postbus / bankrekeningen         €    736,04 

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

            €     16.779,32    €    736,04 
 

Opmerking: 

Het resultaat van het boekjaar 2012 van  €   16.043,28 is toegevoegd aan 
de bestemmingsreserves opleiding (12.010,82) en organisatie (4.032,46) 
 
 

 BALANS   2012 
 

      activa        passiva 
 

Liquide middelen           €          46,75 bestemmingsreserve 

Spaarrekening           €   12.010,82 voor opleidingskosten         €  12.010,82 

      bestemmingsreserve 

Vorderingen            €   4.067,64 voor organisatiekosten         €   4.032,46 

       Overige reserves                         €         81,93 
           ------------------                  ------------------  
            € 16.125,21            €  16.125,21 
 

 
  Gereserveerde gelden  (2013 - 2017) 
 
  Project Opleiding Vroedvrouwen in afgelegen gebieden: 
 

  Gereserveerde gelden - voor opleidingsproject       €     12.010,82 
 

  Gereserveerde gelden - organisatiekosten Ethiopië      € 4.032,46 
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