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Nieuwsbrief december 2019
HSMF 2019: 24 beurzen voor medisch studenten
De HSMF heeft een succesvol 2019 gehad. In 2019 zijn door de HSMF 24 beurzen ter beschikking
gesteld aan nauwkeurig geselecteerd talentvolle medisch studenten. Hiermee was een bedrag van
ruim €125.000 euro gemoeid. Dit geld is bijeengebracht door u, een aantal stichtingen en bedrijven
die de filosofie van het beurzensysteem onderschrijven. Medisch studenten kunnen na een bachelor
in ZA geen staats beurs krijgen. Indien ze geen financiële middelen hebben kunnen ze na selectie
door de faculteit geneeskunde en de HSMF in aanmerking komen voor een beurs die ze terugbetalen
door minimaal het aantal jaren dat ze een beurs kregen ruraal of in de townships te werken.
Economisch gaat het steeds slechter door: investeringen lopen terug, de nationale schuld loopt
onmetelijk hoog verder op, belastinginkomsten dalen en het wordt steeds duidelijker wat de regering
Zuma kapot heeft gemaakt. Water, Electra en tal van voorzieningen raken steeds minder
automatisch beschikbaar.
Moet je wel in zo’n land willen investeren? Ja Ja en nog eens Ja!
De impact van “onze dokters” doet ertoe en brengt directe verlichting van pijn en ellende op
platteland en in townships!

FACTS
- Sinds 2012, 126 beursjaren uitgekeerd
- Beursgeld in 2019 ZAR 90,000 per jaar per student
- In totaal 24 beurzen voor 2019 (± € 127.000)
- 76 studenten in totaal geholpen
- 35 manjaren ruraal arts geëffectueerd
- 2020 23 beurzen beschikbaar

HSMF Studenten 2019

HSMF 2020 : Nieuw samenwerkingsverband
HSMF en Ukwanda/Universiteit van Stellenbosch gaan samenwerken met 2 Nederlandse
organisaties: het Kinderfonds Mamas en Medical Check Children (MCC). “Onze” medisch studenten
van Ukwanda gaan helpen bij de organisatie en uitvoering van missies van Medical Checks van
kinderen op het platteland waar geen medische zorg beschikbaar is. Deze programma’s worden
lokaal georganiseerd door het Mama Netwerk dat gefinancierd wordt door het Mama kinderfonds.

1. Ukwanda Rural Clincal School (2001) is onderdeel of van de Faculteit geneeskunde van de
Universiteit van Stellenbosch en is gespecialiseerd in opleiden van studenten tot Rural Doctor. De
animo voor deze opleiding wordt steeds groter, zodat en nu 2 opleidingslocaties zijn in Worcester in
de West Kaap en in Uppington in de Noord Kaap
https://blogs.sun.ac.za/ukwanda/ukwanda-rural-clinical-school/

2. MAMA Kinderfonds (1999) is een Nederlands initiatief dat het Zuid Afrikaanse Mama Network
ondersteunt dat door heel ZA verspreid is. Het richt zich op de meest kwetsbare kinderen en is
betrokken bij meer dan 50 projecten op gebied van gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs, waar
meer dan 50.000 kinderen baat hebben.
https://www.kinderfondsmamas.nl/kinderfondsmamas?gclid=EAIaIQobChMIopar3pqc4wIVB4jVCh2OeQF8EAAYAiAAEgLkVPD_BwE

3. Medical Check Children (2001) is een Nederlandse stichting die veel ervaring heeft met het
organiseren
van
basale
medische
hulp
programmas
voor
kinderen
middels
medische/tandheelkundige missies vanuit Nederland in samenwerking met het Mama Kinderfonds.
Per missie worden tot 1000 kinderen die nauwelijks toegang tot medische zorg hebben gescreend en
zo nodig met locale partners, specialisten verwezen voor verdere behandeling. Sinds 2001 zijn zo
80.000 patienten tussen o en 12 jaar behandeld
https://medicalchecksforchildren.org/wp-content/uploads/2019/01/ZuidAfrikaLetcee-Medical-Report-2018.pdf

HSMF Golftoernooi 2020

Maandag 2 september werd de 2e HSMF Golfwedstrijd gespeeld. Het was wederom een groot
succes. Wij waren te gast bij golfclub ’t Zelle. De baan lag er prachtig bij, had lastige maar vooral
prachtige holes. De gastvrijheid van de club en het team van de catering waren fantastisch. Dit jaar
hadden we een “Afrikaans” zonnetje en konden we tot laat op het terras genieten van een heerlijk
diner en Zuid Afrikaanse wijnen. Graag willen wij deze traditie in 2020 voortzetten. Op dit moment
zijn we daar druk mee bezig. De datum staat nog niet vast maar wij gaan u op de hoogte houden
middels de website, nieuwsbrief en of email.
U hoort van ons en wij hopen weer op een geweldige opkomst.
De organisatie commissie HSMF golftoernooi
Mariel van Loosbroek
Caroline van Aken
Constance Harks

HSMF Bestuur: Anouk Bisseling
Sinds kort maak ik onderdeel uit van het bestuur van de Holland Stellenbosch
Medical Foundation. Mijn oud-collega en “juridisch vader” Walter Jansen heeft
zich ruim 18 jaar ingezet voor HSMF en heeft ***vlak voor zijn overlijden***
gevraagd of ik zijn plaats in het bestuur wilde overnemen. Uiteraard wil ik me
met net zoveel toewijding en plezier inzetten voor HSMF. Want het is
essentieel dat ieder mens toegang heeft tot medische zorg. Naast mijn werk als
notaris in Arnhem, besteed ik dan ook graag tijd om bij te dragen aan het
behalen van de doelstelling van HSMF.

HSMF fondsenwerving
In maart van dit jaar zijn wij, als bestuur, afgereisd naar
Zuid-Afrika om met eigen ogen te mogen zien wat voor
mooi werk wij doen en te overleggen waar wij nog meer
kunnen helpen. Uiteraard heeft u dit elders in onze
nieuwsbrief uitgebreid kunnen lezen.
Voor mij was dit mijn eerste bezoek aan Kaapstad en
Stellenbosch. Het moet mij van het hart dat alle
bezoeken aan zowel de universiteit van Stellenbosch, de
townships, project mamma Rosie als vele andere
betrokkenen bij onze Foundation mij ongelooflijk
hebben ontroerd en mij nog meer hebben doen inzien
en motiveren om zoveel mogelijk gelden voor ons mooie
doel te bewerkstelling.
Onze studenten aan het werk in een
kliniek in Worcester ZA.
Zoals ieder jaar ontvingen we ook dit jaar weer veel donaties van privépersonen, stichtingen en
bedrijven. Elke keer zijn wij weer intens dankbaar voor al deze gulle giften waarmee wij onze
studenten in Zuid-Afrika kunnen helpen.
Wij hopen dat 2020 ons zeer goed gezind zal zijn en dat wij van u of mogelijk van één uwer relaties
donaties mogen ontvangen. Mocht u meer informatie willen ontvangen of indien u vragen heeft,
twijfel dan niet contact met mij op te nemen via 06-53428049 of e-mail
fondsenwerving@hollandstellenbosch.nl
Caroline van Aken, Fondsenwerving

Het bestuur van de Holland Stellenbosch Medical Foundation en de
studenten danken u voor uw steun in 2019 en wensen u fijne
Kerstdagen en voor 2020 een gezond, voorspoedig en gelukkig
Nieuwjaar.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation heeft de ANBI
status, giften zijn fiscaal aftrekbaar.


Simpel, duidelijk, low cost en heeft maximale impact.



Wij willen jonge getalenteerde artsen steunen en op die manier een bijdrage leveren aan de
gezondheid en ontwikkeling van Zuid-Afrika tot in de verste uithoeken.




Het beurzen project is één van de beste kleinschalige projecten van empowerment.
Met een relatief klein bedrag krijgt een student de kans zichzelf te ontwikkelen met een
grote impact op de gezondheid van velen.

Reden genoeg toch om ook donateur te worden!
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