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1. INLEIDING 
De Mother & Child Foundation Bangladesh is een Nederlandse stichting die zich ten doel heeft 
gesteld om ontwikkelingshulp te bieden aan Bangladesh. Bij deze ontwikkelingshulp ligt de nadruk 
op het ondersteunen van aanvragen betreffende moeder en kindzorg en onderwijs. De Mother & 
Child Foundation is gesticht op 09 oktober 2013. Op diezelfde dag is de stichting Aloshikha 
Foundation opgeheven. De Stichting Aloshikha Foundation was gesticht gesticht in december 
2002 en heeft bijna 11 jaar bestaan. 
 
1.1 DOELSTELLING STICHTING MOTHER & CHILD FOUNDATION BANGLADESH 
De Mother & Child Foundation Bangladesh richt zich op goede doelen met een algemeen nut op 
het gebied van gezondheid en onderwijs in Bangladesh. De Mother & Child Foundation 
Bangladesh beoogt bij het uitoefenen van haar doelstellingen geen winst te maken. 
 
Doelstellingen van de stichting Mother & Child Foundation Bangladesh 
1. Het op non-profit basis ondersteunen van projecten en programma's van Bangladeshi 

Organisaties in Bangladesh, op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Met betrekking 
tot de gezondheidszorg richt de Mother & Child Foundation zich vooral op het ondersteunen 
van de zorg voor moeder en kind. Met betrekking tot onderwijs richt de stichting zich vooral tot 
het toegang verschaffen van kinderen tot onderwijs. Dit kan door het bouwen van een school 
maar ook door het verlenen van een studiebeurs aan een universiteit aan een jongere. 

2. Dit ondersteunen gebeurt door het leveren van financiële en materiële steun op aanvraag van 
de directie van een Bangladeshi Organisatie of een privé personen. 

3. Het zoeken naar en informeren en adviseren van (potentiële) donateurs, zowel particulieren als 
organisaties. 

4. Het stimuleren van het bewustzijn van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de 
ontwikkelingsnoodzaak in Bangladesh. 

 
Bestuur 
Voorzitter   : Drs. H.M. Beurskens. 
Secretaris   : Vacature. 
Penningmeester  : Dhr. R.H.J. Bouman RA. 
Bestuursleden   : Drs. M. Jakobs;  
 
Adviseur 
Drs. N.P.J. (Jo) Vreuls, medisch adviseur. 
 
Secretariaat 
Mother & Child Foundation Bangladesh 
Watermunt 70 
5931 TM Tegelen 
Telefoon   : 077-324 01 16 / 06-51019189 
E-mail    : info@motherandchildfoundation.com 
 
Bankrekeningnummer 
Rabobank te Doesburg, rekeningnummer: 32.16.36.716. 
 
Kamer van Koophandel 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer: 30.185.410. 
 
Belastingen 
De stichting Mother & Child Foundation Bangladesh wordt aangemerkt als een algemeen nut 
beogende instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Daarmee is de 
stichting vrijgesteld van het betalen van successierecht. 
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2 Planperiode 2016 
Het jaar 2016 zal wederom een moeilijk jaar worden voor de Mother & Child Foundation 
Bangladesh.  
 
In Bagerhat ondersteunen we de Bagerhat Mother & Child Organization een gezondheidszorgpost 
die is gesticht door de voormalige dokter van Aloshikha RSDC en zijn vrouw. Helaas is dr. Didar 
op 27 maart 2015 aan een acute hartstilstand. Zijn vrouw zet de organisatie nu voort met behulp 
van arten die in dienst zijn. De Bagerhat Mother & Child Organization houdt zich voornamelijk 
bezig met de zorg voor moeder en kind. Dit past uitstekend in onze doelstellingen. De Mother & 
Child Foundation wil dan ook in 2016 de hulp aan deze organisatie continueren en uitbreiden.  
 
Projectplannen van welke organisatie dan ook, zullen door de Mother & Child Foundation 
Bangladesh op inhoud en in de mate waarin ze in de doelstelling passen van de betreffende 
organisatie. De Mother & Child Foundation Bangladesh zal bij het geven van hulp kritisch zijn en 
blijven. Bij het opstellen en uitvoeren van projecten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het 
gangbare Project Cycle Management concept. Projecten worden gefinancierd als er een goed 
projectplan aan ten grondslag ligt en als er sprake is van goed management, openheid in de 
administratie, een goed financieel beheer en een goede financiële verantwoording. Om dit te 
bereiken wordt er per goedgekeurd project een contract (agreement) opgesteld en door beide 
partijen ondertekend. Pas na ondertekening worden financiële middelen beschikbaar gesteld. Een 
belangrijke beleidswijziging die de Mother & Child Foundation bij haar start heeft doorgevoerd is 
dat ze alle kapitaalgoederen uitleent en in eigen bezit houdt i.p.v. ze bij aanvang van een project 
direct te doneren. In een latere fase van het project kan er nog altijd een formele overdracht 
plaatsvinden. 
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3. Beknopt jaarverslag 2015 Mother & Child Foundation Bangladesh 
 
De Stichting Mother & Child Foundation werkt met jaarplannen. Hieronder staat beschreven wat de 
Mother & Child Foundation in 2015 uit haar jaarplan heeft kunnen realiseren.  
 
  
3.1 Ondersteuning door de Mother & Child Foundation Bangladesh 
  

Werkvelden waarop ondersteuning en hulp is geboden 
De Mother & Child Foundation Bangladesh heeft in 2015 op een logische wijze getracht hulp te 
bieden in Bangladesh. Deze projecten zijn ook bezocht in Bangladesh. De persoonlijke 
donaties van de bestuursleden zijn meer dan de reiskosten. Zodat er ook geen belang is en het 
gedoneerde geld volledig naar de projecten gaat. Dit heeft geresulteerd in het volgende: 

 
Gezondheidszorg:. 
Er is een samenwerking gestart met de Bagerhat Mother & Child Care Organization. De 
Bagerhat Mother & Child Care Organization heeft met behulp van en in samenspraak met de 
Mother & Child Foundation Bangladesh een plan gemaakt. De Bagerhat Mother & Child Care 
Organization heeft beschreven welke projecten zij de komende jaren wil uitvoeren. Als bestuur 
zullen we bekijken welke projecten we zullen steunen en op welke manier we de Bagerhat 
Mother and Child Care Organization behulpzaam kunnen zijn. Van dit plan is in 2015 het 
volgende gerealiseerd: 

 
Agreement 2015-01 Training Birt Attendances (TBA) €225 

Agreement 2015-02 Topvital Pulse oxymetervoor kliniek Bagerhat €0  

  Agreement 2015-04 Buying piece of land for building a health care check-up 
center 

€550  
€7810 
€7560 

Agreement 2015-05 Betaling bijdragen Bagerhat Mother & Child Care Org. €3865  

Agreement 2015-00 Money for project cost             €224 

 Totaal € 20234 

 
Onderwijs:  
Op dit moment studeert Kabita Baroi op kosten van de Mother & Child Foundation 
Bangladesh Rechten aan The Northern University Bangladesh (NUB) in Khulna. Zij is een 
van de kinderen die voorheen een van de preschooltjes van Aloshikha hebben bezocht. Ze 
behoorde tot de zogenaamde hard core poor people uit Rajihar. Na de preschool heeft ze 
met financiële ondersteuning van de Aloshikha Foundation achtereenvolgens het 
Secondary School Certificate en het Higher Secondary School Certificate behaald. 
Hierdoor kon ze worden toegelaten tot de universiteit. Zowel de universitaire studie, de 
huisvesting als het levensonderhoud van Kabita worden volledig door de Mother & Child 
Foundation bekostigd. In 2015 is er totaal besteed aan dit project: 

 
Agreement 2015 Kosten studie Kabita Baroi aan NUB / Inclusief 

armoedebestrijding hard core poor grootmoeder Kabita 
Baroi (€ 83,00) 

€ 2873 

 Totaal € 2873 

 
Armoedebestrijding:  
De hard core poor grootmoeder van Kabita Baroi, leeft momenteel helemaal alleen in een 
klein hutje in het bos. Ze kan niet in haar eigen levensonderhoud voorzien. Daarom wordt 
ze door de Mother & Child Foundation Bangladesh op bescheiden schaal financieel 
ondersteund. Ze ontvangt maandelijks een klein bedrag voor eten en kleding. Dit bedrag 
zit in het budget voor de studie van Kabita Baroi. Kabita zorgt er ook voor dat haar 
grootmoeder dit geld krijgt. 

 
Kosten levensonderhoud hard core poor person. € 83,00 

 
 
 



 6 

 
Overzicht alle agreements en contracten in 2015. 
 

 
Agreement 2015-01 Training Birt Attendances (TBA) €225 

Agreement 2015-02 Topvital Pulse oxymetervoor kliniek Bagerhat €0  

  Agreement 2015-04 Buying piece of land for building a health care check-up 
center 

€550  
€7810 
€7560 

Agreement 2015-05 Betaling bijdragen Bagerhat Mother & Child Care Organ. €3865  

Agreement 2015-00 Money for project cost             €224 

Agreement 2015 Kabita Kosten studie Kabita Baroi aan NUB / Inclusief 
armoedebestrijding hard core poor grootmoeder Kabita 
Baroi (€ 83,00) 

        € 2873       

     Totaal € 20107 

 
 
 
 
 
  
 

4 Activiteiten van de Mother & Child Foundation Bangladesh 
In hoofdstuk vier zijn activiteiten opgenomen die in 2013 zijn uitgevoerd om de doelstelling van 
de stichting Mother & Child Foundation Bangladesh te kunnen realiseren. 
 
4.1Voorlichting 
Ook in 2015 is weer aandacht besteed aan voorlichting. Met behulp van de website en 
voorlichtingsbijeenkomsten heeft het bestuur van de Mother & Child Foundation Bangladesh bij 
de Nederlandse bevolking de ontwikkelingsnoodzaak van Bangladesh onder de aandacht 
gebracht. 

 
4.2Fondsenwerving 
Om organisaties in Bangladesh te kunnen steunen zijn fondsen noodzakelijk. De Mother Child 
Foundation Bangladesh heeft in 2015 getracht fondsen te werven door: 

• Het zoeken van nieuwe particuliere donateurs. 

• Het zoeken van institutionele sponsoren. 

• Het gebruik maken van mogelijkheden voor medefinanciering van projecten door NCDO of 
Wilde Ganzen, of frontoffices MFO’s (medefinancieringsorganisaties). 

• Het onderbrengen van projecten bij andere ontwikkelingshulporganisaties. 
 

4.3 Projectondersteuning en -financiering 
In 2015 heeft de Mother & Child Foundation haar projectondersteuning en –financiering gericht 
op: 

• Financiële en persoonlijke ondersteuning van Kabita Baroi bij haar studie Rechten aan de 
Northern University Bangladesh (NUB). 

• Financiële ondersteuning van de hard coroor grootmoeder van Kabita Baroi. 

• Het ondersteunen van een kleine kliniek in Bagerhat waar de voormalige dokter van 
Aloshikha RSDC en zijn echtgenote zich bekommeren om de algemene gezondheidszorg 
en in het bijzonder de moeder en kind zorg in Bagerhat en omgeving.  
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5 Financiën 
 

    2015  in Euro's 

       

Baten uit eigen fondsenwerving    

       

       

Giften van bedrijven (inclusief sportdag) 0 B  

Giften van Instellingen  10160 I  

Giften van particulieren  164 P  

Fondsenwerving      

        

Totaal Giften   10324   

       

Kosten eigen fondsenwerving    

       

uitgekeerde agreements  23107   

besteding aan doelstellingen  0   

        

rentebate    -308   

bankkosten   389   

kantoorbenodigdheden  242   

reiskosten   5088   

porti    138   

internetkosten   85   

advieskosten   0             

drukwerk    0   

relatiegeschenken   212   

Totaal kosten   28953   

       

     

       

       

 -18629   
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Lange termijn plan 

 
BAGERHAT MOTHER     & CHILD CARE OGANIZATION PROJECTS 
 
(1) Pregnancy Prevention (P.P.): Anti-contraceptive pill, Condom, Periodical lesion. 

(2) Pregnancy Stimulation (P.S.): Periodical Instruction, Medication, Exercise, Free of Stressed 
life. 

(3) Pregnancy maintenance (Ante-natal Check-up): Ultrasound check-up of pregnancy, Weight 
measurement, Blood Pressure measurement, Haemoglobin measurement, Doppler Fetoscope, 
Prescription micro element and vitamin during pregnancy. 

(4) Safe Delivery (S.D.): Good Trained Nurses and Midwife (e.g. Lutfa Didar). 
(5) Safe Caesarean Section (S.C.): Other Clinic-Doctor Didar (Surgeon), Assistant Doctor, 

Assistant nurse (Lutfa Didar), Anaesthesiologist.  
(6) After Birth Control (ABC)/Post-Partum Family Planning 

a. Wishes for Future. 
b. Stop Children (now). 
c. More Children (now). 
d. Prolapsed Solution.  

(7) Prolapse: Cube Pessary Management (C.P.M.): Circular by leaflet and Camping by Doctor 
Didar and Lutfa Didar. 

(8) Training TBA (Trainer from –Dhaka (Bangladesh Woman Health Coalition), Doctor Didar and 
Lutfa Didar), maximum 8 TBA per class. 

(9) Teenager Pregnancy Prevention Program (School Education):  Reproductive education 
with birth control management. Vehicle, Projector, IPS (Instant Power Supply). 

(10) Communicable Disease Prevention and Community Participation Program (Community 
Health), Training on Hygiene: Vehicle, Projector, IPS (Instant Power Supply) Community 
Consciousness program). 

(11) Mother and Child Nutrition program (Nutrition Camp): 3 Health Motivator with Lutfa Didar. 

(12) Community Health Aspects of HIV/ AIDS program (Community Consciousness Program). 
            

Starting: 1 + 2 + 3 (U.S.G & Doppler Fetoscope) + 6 + 7 (Doctors consultation) 
3rd Month: 4 + 5 + 8 (4 + 5 Doctor Consultation) 
6th month: 9 (School Education proportioned by Bagerhat Mother & Child Care Organization) 
9th month: 10 + 11 (Community Program- Promotion by Bagerhat Mother &   Child Care) 
1 year:  12 (Community Program = promotion by Bagerhat Mother & Child Car 
 
Others: 

- Bagerhat Mother & Child Care Organization 
- Current Account Number: 120-110-22102 
- Dutch-Bangla Bank Limited. 

 
 

Proposal by: 
- M.D. Akram Hossain Didar. 
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