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20 jaar HSMF
 
Op 24 april 2001 werd door de longartsen Stijn Mol en Maarten van Nierop, die in de jaren
80 in het academisch ziekenhuis van de universiteit van Stellenbosch werkten, de "Holland
Stellenbosch Medical Foundation" opgericht. Het doel was een bijdrage te leveren aan het
waarborgen van de continuïteit van de opleiding tot basisarts, met daaruit voortvloeiend de
waarborg van kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg in Zuid Afrika. 
 
Vele en zeer diverse projecten zijn in die 2 decennia ondersteund, en sinds 2012 is
langzaam de focus gekomen op het persoonlijk ondersteunen van studenten
geneeskunde, die niet in staat zijn zelf  hun studie te bekostigen. Zij moeten aantoonbaar
goed studeren én gemotiveerd zijn om op het platteland of in de townships te werken.
Alleen dan kunnen ze in aanmerking komen voor een beurs gedurende de laatste 3 jaren
van hun opleiding. Selectie vindt plaats door een commissie van de faculteit en het lokale
HSMF bestuurslid Maarten Schurer. Alle studenten dienen na hun studie de beurs terug te
betalen door minimaal het aantal genoten beursjaren als arts te werken in rurale
“underserved areas” in Zuid Afrika. Daarnaast verplichten de studenten zich om op hun
oude middelbare school een "motivational talk" houden voor de  leerlingen. 
 
Het HSMF beurzen systeem is een geweldig concept, waarbij door een beperkte en
gerichte financiering, jonge mensen zich écht kunnen ontwikkelen om impact te maken op
de gezondheid van velen.  
 
In al die jaren hebben honderden donateurs, stichtingen en bedrijven een serieuze
duurzame bijdrage geleverd, waardoor vele honderdduizenden euro’s vrijwel zonder
overheadkosten direct aan opleidingsprojecten en studenten beurzen gespendeerd
konden worden. Het bestuur van de HSMF is allen hiervoor buitengewoon dankbaar. 
 
Stijn Mol, voorzitter
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Het afgelopen jaar is moeilijk geweest voor iedereen, maar vooral voor de studenten. Alle
HSMF studenten hebben hun jaar gehaald, of zijn afgestudeerd. Het nieuwe academisch
jaar, lopende van januari tot december, is inmiddels alweer een paar maanden oud en alle
aanvragen, interviews en toewijzingen voor de HSMF beurzen zijn inmiddels achter de rug. 
 
Het bestuur heeft besloten om dit jaar in totaal 25 studenten te ondersteunen. Gezien de
hoge inflatie in Zuid-Afrika is het beursbedrag dit jaar verhoogd naar R100,000.-. De
economie in Zuid-Afrika is afgelopen jaar met ruim 8% gekrompen. Dit heeft grote
werkloosheid (officieel 32.5%, maar is in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger) en
armoede tot gevolg gehad. Dit toont des te meer aan hoe belangrijk het is dat wij onze
studenten voor nu maar ook in de toekomst kunnen blijven ondersteunen. 
                    
Maarten Schurer (Zuid Afrika)

Facts

Sinds 2012, 174 beursjaren uitgekeerd

Klik op deze balk voor het verhaal achter de nieuwe studenten (2021)

https://hollandstellenbosch.nl/studenten/


Beursgeld in 2021 ZAR 100,000 per jaar per student
In totaal 24 beurzen voor 2021 (± €140.000) uitgekeerd
99 studenten in totaal geholpen
55 manjaren ruraal arts geëffectueerd en nog 131 tegoed.

Bericht van de decaan faculteit Stellenbosch
  
In de afgelopen 20 jaar hebben wij altijd nauw contact onderhouden met de decaan en
faculteit van Stellenbosch. Recentelijk ontvingen wij nog een persoonlijk bericht van de
decaan waarin hij zijn dank uitspreekt voor de ondersteuning van de HSMF aan hun
studenten.

Even voorstellen:  
Jeannine van der Does de Willebois-Geurts

  
Sinds kort ben ik notaris Anouk Bisseling
opgevolgd als bestuurslid van HSMF. Ik heb een
grote affiniteit met Zuid-Afrika, waar ik een paar
jaar heb gewoond en gestudeerd aan de
Universiteit van Stellenbosch. Met eigen ogen
heb ik gezien dat in rurale gebieden grote
behoefte is aan medische zorg. 
 
Graag wil ik met mijn juridische kennis een
bijdrage leveren aan de doelstellingen van de
HSMF.

Klik op deze balk voor het jaarverslag 2020

Wilt u deze brief lezen? Klik op deze balk

https://hollandstellenbosch.nl/wp-content/uploads/2021/04/HSMF-Jaarverslag-2020.pdf
https://hollandstellenbosch.nl/wp-content/uploads/2021/04/Signed-letter-of-appreciation-to-the-Holland-Stellenbosch-Medical-Foundation-bursary.pdf


HSMF Golfwedstrijd maandag 30 augustus 2021
 
Voor de derde keer organiseren wij de HSMF Golfwedstrijd. Vorig jaar moesten
we helaas deze golfwedstrijd afzeggen vanwege Covid-19. We hopen van
harte dat dit jaar de wedstrijd wel kan doorgaan. 
 
Daarom nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze wedstrijd. We
zullen, ook dit jaar, te gast zijn bij Golfclub ’t Zelle in Hengelo (GLD). De
wedstrijdvorm is een shotgun Texas Scramble voor een team van 4 personen.
U kunt ook individueel inschrijven. 
Programma:

10.00 uur: Ontvangst met koffie en streek traktatie.
12.30 uur: Shotgun Texas Scramble
17.30 uur: Drinks & Surprise diner & prijsuitreiking

Met de opbrengsten van deze golfwedstrijd kunnen we meer medische
studenten in Zuid Afrika een studiebeurs aanbieden. 
De kosten voor deze golfdag bedragen 600 Euro voor een team van 4
personen. Individueel inschrijven kan ook voor 150 Euro per persoon. 
 
Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.  Heeft u vragen aarzel dan niet
contact op te nemen via: secretariaat@hollandstellenbosch.nl 
Wij hopen op een grote deelname, doe mee en help ons om deze HSMF
golfwedstrijd in het jaar dat we 20 jaar bestaan tot een groot succes te maken.

https://hollandstellenbosch.nl/wp-content/uploads/2021/04/Inschrijfformulier-golfwedstrijd-30-augustus-2021.docx
mailto:secretariaat@hollandstellenbosch.nl


Tot slot: we hadden het 20 jarig jubileum van de HSMF graag willen vieren, maar
door Covid 19 is dit helaas niet mogelijk. In 2022 gaan we er wel aandacht aan geven
waarover u meer zult horen.

De Holland Stellenbosch Medical Foundation heeft de ANBI status, giften zijn �scaal
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!
 

Holland Stellenbosch Medical Foundation 
Strijbeekseweg 37 

4856AA Strijbeek (NL) 
Telefoon: + 31 653410369 

  
Email: secretariaat@hollandstellenbosch.nl 

  
Website: www.hollandstellenbosch.nl 

  
Banknummer: NL80FVLB0699052939 / K.v.K: 34159039 

  
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail ons.

Copyright © 2021 Holland Stellenbosch Medical Foundation, All rights reserved. 

mailto:secretariaat@hollandstellenbosch.nl
http://www.hollandstellenbosch.nl/

