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“Vroeg signaleren redt
levens.”
Mrs. Adiata Sirregar,
Voorzitster Indonesian Cancer
Foundation

“De Female Cancer
Foundation redt
levens – dat is al
fantastisch – maar
helpt vrouwen ook om
de controle over hun
gezondheid en leven
te krijgen. Dat spreekt
mij ongelooflijk aan.”
Eva Jinek,
Ambassadrice Female Cancer
Foundation

“Iedere moeder heeft
recht op een toekomst
en ieder kind heeft
recht op een moeder.”
Mirjam de Blécourt,
Comité van Aanbeveling.
Partner bij Baker & McKenzie
Amsterdam N.V.

“Ik steun de Female
Cancer Foundation
met heel mijn hart.“
Neelie Kroes,
Vice president Europese
Commissie

“Ik had een mogelijk dodelijke afwijking aan mijn baarmoeder,
maar ze hebben deze meteen behandeld. Nu ben ik weer
gezond en kan zorgen voor mijn gezin en mijn gemeenschap”.
2013 is een belangrijk jaar geweest voor de Female Cancer Foundation. We hebben ons in dit
jaar steeds meer ontwikkeld als kennis instituut op het gebied van baarmoederhalskanker en
‘HPV-gerelateerde ziekten’, maar zeker ook op andere gebieden van ‘Seksuele en Reproductieve
Gezondheid en Rechten’. En er is niets mooier dan die kennis te verspreiden. Vooral over die
landen, waar de kennis ontoereikend is en door gebrek aan deze kennis zoveel vrouwen
onnodig lijden en vaak sterven. FCF heeft samen met lokale partners vooruitgang geboekt
op het gebied van de preventie en de behandeling van baarmoederhalskanker. Dat heeft
de stichting bereikt door veel les te geven, op alle niveaus door onderzoek te doen naar het
voorkomen en het behandelen van baarmoederhalskanker, maar vooral ook door het stimuleren
en introduceren van het ‘See & Treat’ programma bij onze partners in meerdere landen in Afrika
en Azië. Natuurlijk werken wij hierbij nauw samen en in lijn met de programma’s en betreffende
overheden.
Het geloof en vertrouwen in de gezondheidszorg is in deze landen sterk toegenomen. Vrouwen,
die zeker niet van zelfsprekend toegang hadden tot de zorg, worden bewustgemaakt in hun
eigen leefomgeving en met respect behandeld in de gezondheidscentra waar ze gescreend en
indien nodig behandeld worden.
Deze vrouwen keren terug in hun gemeenschap met de boodschap: “Ik werd met respect
behandeld. Alles was gratis. Ze vonden een afwijking, die mogelijk tot baarmoederhalskanker
kon leiden, maar die hebben ze meteen behandeld. Ik voelde daar niets van en ze verwachten
ook helemaal geen complicaties. Kom vrouwen, jullie moeten je ook laten onderzoeken. Je hebt
die plicht en verantwoordelijkheid naar je gemeenschap, je familie, maar vooral naar jezelf”.
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We zijn onze partners dankbaar voor de plezierige en constructieve samenwerking, waarbij alles
is gericht op het werk in ontwikkelingslanden en met name op de vrouwen die daar wonen en
voor wie gezondheid niet vanzelfsprekend is.
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We zijn blij dat ons werk zichtbaar is, ook in Nederland en danken allen die ons steunen om dit
werk bij de allerarmsten en de meest kwetsbaren te kunnen doen.
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Lex Peters
Oprichter en bestuurslid van Female Cancer Foundation.

www.femalecancerfoundation.org

3

Financieel verslag

Bestuur en onze partners

Twee ansichtkaarten.
Verstuur deze naar vrienden
en/of relaties.
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“5 minuten en 10 euro.
Meer is er niet nodig.”
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Toezegging Achmea twee jaar
Lombok

Eva Jinek versterkt als
ambassadrice het FCF team

Met de toezegging van
Achmea Foundation zijn we
een stap dichter bij om Lombok
baarmoederhalskankervrij te
maken. Met de bijdrage van

Met gepaste trots konden wij
in november meedelen dat Eva
Jinek als nieuwe ambassadrice ons
team is komen versterken. Eva is
bekend onder ander bekend van
‘Vandaag de Dag’. Tijdens haar
talkshow ontving zij oprichter Lex

Maxima steunt FCF

Start Zuid Bangladesh

Hare Koninklijke Hoogheid Koningin
Máxima der Nederlanden heeft
26 februari in Leiden het eerste
exemplaar van het boek ‘Een wereld
zonder baarmoederhalskanker‘ in
ontvangst genomen. Schrijfster
Patricia Jacob en fotografe Chantal
Spieard volgden Lex Peters en
legden zijn werk in Afrika en
Bangladesh vast.

In juli 2013 zijn we gestart met
de samenwerking met Stichting
Landontwikkelings Project
Bangladesh (SLOPB) in Bangladesh.
Tijdens het projectbezoek bijna
een jaar later wordt duidelijk hoe
noodzakelijk en welkom de hulp
is om ook de vrouwen in dit zeer
afgelegen en arme gebied in het
zuiden van Bangladesh toegang
te geven tot deze vorm van zorg.
Veel vrouwen in moeilijk bereikbare
gebieden nemen deel aan onze
voorlichtingsprogramma’s en
hebben de screening ondergaan.

Dit boek is mogelijk gemaakt door
NIVO Verzekeringen, Mijdrecht.

Wat we in 2013 hebben bereikt

Achmea Foundation kunnen meer
gezondheidswerkers worden
opgeleid die meer vrouwen kunnen
voorlichten, screenen en indien
nodig behandelen. Lombok moet
zich ontwikkelen als expertise
centrum om vanuit de ervaring
daar de ‘See & Treat’ methode te
introduceren in de meest Oostelijke
(en arme) gebieden van Indonesië.

Lex Peters in Hollands
Dagboek over Ghana
Oprichter van de Female Cancer
Foundation, Lex Peters, bracht een
bezoek aan het Red mijn Moeder
project in Ghana, waarbij hij verslag
deed.
Zijn verhaal werd o.a. gepubliceerd
in het NRC onder de rubriek
‘Hollands Dagboek’.

decemb er

Per verkochte jas kunnen
we minimaal 15 vrouwen
screenen

Peters op de bank. Toen hij vertelde
dat hij overtuigd is dat als het een
mannenziekte was geweest het al
was uitgeroeid, was Eva ‘om’ . Als
feministe pur sang maakt ze zich
sterk voor vrouwen.

Protest Boardwear produceerde een
speciale wintersportjas voor FCF.
Alle partijen in de productieketen
hebben hieraan bijgedragen zodat
een deel van de opbrengst naar
de Female Cancer Foundation
kan gaan. Ambassadrice Jennifer
Hoffman stond model. Per verkochte
jas kunnen we minimaal 15 vrouwen
screenen!
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Doelstelling
“Bij alles wat de
Female Cancer
Foundation doet

Baarmoederhalskanker is na
borstkanker de meest voorkomende
vorm van kanker bij vrouwen onder
de 45 jaar. Wereldwijd wordt deze
vorm van kanker jaarlijks bij meer
dan 500.000 vrouwen vastgesteld.

staat voorop dat de
lokale overheid en
NGO’s uiteindelijk
zelf de kennis
krijgen die nodig
is om de strijd
tegen baarmoederhalskanker aan te
gaan”.

Ongeveer de helft overleeft de ziekte niet. Ruim 85% van
deze vrouwen is afkomstig uit ontwikkelingslanden. Het
gaat vaak om jonge moeders die de spil vormen in het
huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen.
Wanneer zij wegvallen heeft dit grote gevolgen voor de
familie en voor het dorp waarin zij wonen. Het wrange
aan deze feiten is. Dat baarmoederhalskanker kan worden voorkomen bij een tijdige diagnose en bij tijdige
behandeling van de symptomen.
Onze kennis overbrengen
Female Cancer Foundation is opgericht vanuit het ideaal
wereldwijd de strijd tegen baarmoederhalskanker aan
te gaan. Een baarmoederhalskankervrije wereld, geen
utopie maar een reëel doel, te bereiken door het ter
plekke verlenen van zorg (screening en behandeling), het
geven van educatie en voorlichting en het verrichten van
onderzoek. Bij alles wat de Female Cancer Foundation doet
staat voorop dat de lokale overheid en NGO’s uiteindelijk
zelf de kennis krijgen die nodig is om de strijd tegen
baarmoederhalskanker aan te gaan. Er wordt gewerkt via
het ‘train-de-trainer principe’: lokale gezondheidswerkers
worden opgeleid om zelf de opgedane kennis verder te
kunnen verspreiden binnen de lokale gemeenschap.
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De vrouwen worden ter plekke gescreend op
voorstadia van baarmoederhalskanker door een arts,
verpleegkundige of bij voorkeur een verloskundige
en indien nodig meteen behandeld. Female Cancer
Foundation gebruikt voor de screening de VIAmethode (screenen met ‘tafelazijn’). De behandeling
van voorstadia van baarmoederhalskanker in het
‘See & Treat’ concept werkt met vloeibaar CO2 of N2O
(cryotherapie), is relatief goedkoop maar zeer effectief.

‘See & Treat’
Het ‘See & Treat’ programma streeft ernaar om 80% van
de vrouwen in de allerarmste gebieden te bereiken.
Bij een dergelijk bereik is bewezen dat er een positieve impact wordt gerealiseerd op het voorkomen
van en overlijden aan baarmoederhalskanker. De
schaalgrootte van de projecten in Indonesië en Afrika
is uniek in de wereld. Tussen 2007 en 2011 werden
4,5 miljoen vrouwen voorgelicht over de preventie
van baarmoederhalskanker, andere seksueel overdraagbare aandoeningen en het voorkomen of
vroeg diagnosticeren van borstkanker. Van reeds
300.000 vrouwen werd mogelijk het leven gered
door de screening en indien nodig behandeling van
voorstadia van baarmoederhalskanker. We zijn goed
op weg, maar er valt nog veel werk te verrichten.

VOORLICHTING

Stap 1

De ‘See & Treat’
methode werkt
met vloeibaar
CO2 of N2O
(cryotherapie),

Stap 2

is relatief

Lokale vrouwenorganisaties
maken vrouwen niet alleen
bewust van de risico’s van
baarmoederhalskanker, maar
geven ook voorlichting over
seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten.
Bovendien leren vrouwen
hoe ze met zelfonderzoek
borstkanker vroegtijdig
kunnen opsporen. Tijdens
deze bijeenkomsten worden
de vrouwen opgeroepen voor
de screening.

■ Baarmoederhalskanker is de voornaamste doodsoorzaak onder de ver-

■

■

SCREENING

■

Een arts, verlos- of
verpleegkundige stipt de
baarmoederhals aan
met tafelazijn.

■

goedkoop

■
UITSLAG

maar zeer
effectief.

De ‘See & Treat’ methode

Stap 3

De afwijkende cellen die
zich tot kankercellen kunnen
ontwikkelen, zijn met het
blote oog te zien omdat ze wit
kleuren.

■

schillende vormen van kanker bij vrouwen wereldwijd. Melanesië, Oost
Indonesië en Nepal behoren tot de gebieden met de hoogste incidentie
(Bron: Globocan 2012);
Alle vrouwen lopen een risico om deze ziekte te krijgen, 80% van de
slachtoffers woont in een ontwikkelingsland. De World Health Organization (WHO) heeft baarmoederhalskanker uitgeroepen tot een armoede
gerelateerde ziekte. De grootste risicogroep bevindt zich onder de ‘poor
and ignorant’;
Baarmoederhalskanker is een dodelijke ziekte met grote persoonlijke en
sociaal- economische gevolgen die eenvoudig en met weinig middelen te
voorkomen is;
De ziekte wordt mede veroorzaakt door een HPV infectie en doet er 5 tot
10 jaar over om zich te ontwikkelen. Indien het immuunsysteem de infectie
met het virus niet afdoende bestrijdt, krijgt het de kans zich te ontwikkelen
tot ‘onrustige cellen’ en uiteindelijk tot baarmoederhalskanker.
Behandeling in een vergevorderd stadium kan vaak niet meer voorkomen
dat een vrouw aan de ziekte overlijdt;
Screening is bijzonder effectief in het voorkomen en vroegtijdig signale
ren van voorstadia van baarmoederhalskanker en leidt tot een enorme
afname van het aantal besmette vrouwen;
In de westerse wereld krijgen aanzienlijk minder vrouwen baarmoederhalskanker, voornamelijk door de intensieve screeningprogramma’s, in de
vorm van het ‘uitstrijkje’.

SCREENEN MET AZIJN
BEHANDELING

Stap 4

Als cellen verkleuren, kunnen
die direct behandeld worden
door ze te bevriezen met
vloeibare stikstof of koolzuur.
Deze directe behandeling
noemen we de ‘single visit
approach’.

DOORVERWIJZING
Stap 5

Als er afwijkingen in een
vergevorderd stadium
worden ontdekt, volgt een
doorverwijzing naar het
ziekenhuis.

■ De preventieve ‘See & Treat’ methode kan baarmoederhalskanker voorkomen;

■ Met de VIA screening (Visuele Inspectie met azijnzuur) worden afwijkende cellen vroegtijdig geïdentificeerd;

■ Wanneer afwijkende cellen worden ontdekt, wordt meteen behandeling
door middel van bevriezing (cryotherapy, net als bij een wratje) toegepast;
■ Deze ‘single visit approach’ is essentieel want vrouwen hoeven niet nog
eens terug te komen en gaan ‘genezen’ terug naar hun gemeenschap;
■ De ‘See & Treat’ methode is relatief makkelijk over te brengen en kan
worden uitgevoerd door lokale vroedvrouwen en verpleegkundigen;
■ Het voorlichten, screenen en behandelen van een vrouw kost gemiddeld
nog geen € 10,-.
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Om een wereld zonder baarmoederhalskanker te
realiseren, heeft de Female Cancer Foundation de
‘See & Treat’ methode ontwikkeld. Een team van
artsen en gezondheidswerkers bezoekt klinieken
in plattelandsgemeenschappen en sloppenwijken.
Vooraf zijn de vrouwen bewust gemaakt van de
risico’s van baarmoederhalskanker door lokale
vrouwen(gezondheids)organisaties en opgeroepen
voor de screening. Tevens worden de vrouwen
geïnformeerd over hoe baarmoederhalskanker te
voorkomen is.

Hoogtepunten
projecten
Lombok, Capacity building: van
een abstracte term naar realiteit

“In de komende
jaren worden
er nog eens
240.000 vrouwen
voorgelicht,
72.000 gescreend

In 2013 is FCF gestart om de ‘See & Treat’
methode ook in Lombok te implementeren.
Dit keer niet onder Nederlandse supervisie
maar onder leiding van de experts van de
Female Cancer Foundation Jakarta (FCF
Jakarta). Dit laat zien dat kennisoverdracht en
het ‘train-de-trainer principe’ daad werkelijk
werken, en er in Indonesië kennisopbouw
en zelfredzaamheid is gecreëerd tijdens de
eerdere projecten. Met steun van Achmea
Foundation, Wilde Ganzen (die alle geworven
fondsen voor dit project met 55% verhogen),
ASN Bank, Triodos Foundation en verscheidene particuliere donateurs is het project in
het eerste jaar goed van start gegaan. Er zijn
vanzelfsprekend lessen die geleerd worden en
altijd verbeteringen nodig maar het Lombok
team van de Universiteit van Mataram is zeer
toegewijd en werkt hard aan het project.
Ambities
Er zijn tot maart 2014 18.134 vrouwen voorgelicht en 4.460 gescreend. 262 van de gescreende vrouwen zijn positief getest, van
wie 95 vrouwen de cryotherapiebehandeling
hebben ondergaan. In de volgende jaren
wordt het lokale netwerk volledig ingezet

en worden overheidsinstanties en de
lokale kankerstichting er bij betrokken. De
ambitie is om FCF Lombok tot expertise
centrum te ontwikkelen in samenwerking
met FCF Jakarta. Dit, om op deze manier
Lombok baarmoederhalskankervrij te krijgen
en tevens een ‘hub’ te creëren die kan
dienen om de droom van Female Cancer
Foundation realiteit te maken en de ‘See
& Treat’ methode te introduceren tot ver
in Melanesië (Flores, Molukken, Papua New
Guinea) waar baarmoederhalskanker erg
veel voorkomt. In de volgende jaren worden
er nog eens 240.000 vrouwen voorgelicht,
72.000 gescreend en, zo nodig, behandeld.
In de komende periode worden de lokale
medewerkers volledig opgeleid. Binnen 5 jaar
moet Lombok geheel zelfstandig verder
kunnen met het continueren van het ‘See
& Treat‘ screeningsprogramma, en hopelijk
Lombok baarmoederhalskankervrij maken.

en indien nodig
behandeld”.
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Save my Mother, Afrika
De rol van de moeder is allesbepalend
in een gezin. De impact van het
verlies van een moeder wordt
volgens onderzoek vervijfvoudigd.
Kinderen hebben dan vijf keer meer
kans op een leven in de criminaliteit,
prostitutie of erger.
Dit

gegeven vormt de basis voor de samenwerking
van SOS Kinderdorpen en FCF in het ‘Save my Mother’
project. In dit project worden tussen 2011 en 2014
minimaal 400.000 vrouwen voorgelicht over de risico’s
van baarmoederhalskanker en de noodzaak van screening. Minimaal 100.000 vrouwen zullen gescreend
worden. Het combineren van de expertise van FCF
in baarmoederhalskankerpreventie en de bestaande
infrastructuren zoals die van SOS Kinderdorpen is een
(kosten-)effectieve methode gebleken.

‘See & Treat’
De vertrouwensrelatie die SOS Kinderdorpen heeft opgebouwd in de gemeenschappen, maakt dat de vrouwen
die het meest kwetsbaar zijn, kunnen worden geholpen.
Het laatste jaar van het project wordt gebruikt voor de
verankering in het lokale netwerk, dus contacten met
overheden en bijvoorbeeld kankerstichtingen -essentieel
voor duurzaamheid- moeten worden geïntensiveerd of
soms nog worden gerealiseerd. Drie jaar is, zoals verwacht,
te kort om de programma’s los te kunnen laten. Daarom
wordt nu in een, per land verschillend, programma en met
passende financiering het vervolg geprobeerd te realiseren. Het Gieskes Strijbis Fonds heeft toegezegd het vervolg, en daarmee de verankering in het netwerk in Kenia
en Ghana, te subsidiëren! Voor Malawi, Gambia en Zambia
zijn plannen in ontwikkeling en moeten fondsen nog gerealiseerd worden.

Mobiele kliniek in Malawi?

Mobiele kliniek in Malawi?
Het ‘Save my Mother’ project in
Malawi heeft te kampen met een
groot probleem. Vanwege de
slechte bereikbaarheid van een
aantal plattelandsgebieden is de
implementatie van het programma hier
vaak niet mogelijk. Dit zijn nu echter
juist de gebieden waar de meeste
vrouwen uit de doelgroep wonen.
Aangezien medewerkers van het
Save my Mother’ project
transportmiddelen delen met andere
programma onderdelen van de
SOS Malawi zijn er momenteel niet
voldoende transportmiddelen voor alle
projecten.
In Malawi is baarmoederhalskanker
de meest voorkomende vorm van
kanker bij vrouwen. 80% van
de vrouwen die de ziekte krijgen,
sterft hieraan indien ze niet tijdig
worden behandeld (WHO- Cervical
Cancer screening in developing
countries, 2000). Door de inzet van
een mobiele kliniek kunnen afgelegen
gebieden bereikt worden
en kunnen veel meer vrouwen de
preventieve screening ondergaan en
voorgelicht worden.
Het plan van Female Cancer Foundation
is om (mogelijk samenmet de TU Delft)
een duurzame, energie
neutrale, geavanceerde mobiele
kliniek te ontwikkelen die hiervoor
ingezet kan worden. Momenteel wordt
er gezocht naar fondsen om
dit mogelijk te maken.
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‘See & Treat’
in Bangladesh
De vrouwen die leven in de landelijke
afgelegen gebieden van Bangladesh
zijn het meest kwetsbaar.
Dit komt onder andere door de leefomstandigheden en

het feit dat de mannen naar de stad trekken om te werken
en allerlei ziekten mee terugnemen, waaronder het virus
dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken (HPV ). In veel
gevallen is het immuunsysteem onvoldoende in staat het
virus te bestrijden door matige voeding en hygiëne. In het
‘See & Treat’ project zorgt Female Cancer Foundation voor
de medische materialen (cryo-apparaten en specula) en
de kennis, door middel van training aan de verpleegkundigen en ‘health educators’ in het veld, de klinieken en op de
ziekenhuisboten van haar partnerorganisaties Friendship
en SLOPB. Zo worden jaarlijks naar verwachting meer dan
10.000 vrouwen bereikt voor onderzoek naar en de behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker.

Friendship,
Bangladesh
De in 2012 gestarte samenwerking met
de ziekenhuisboten van de Stichting
Friendship in Bangladesh is een
overweldigend en ontroerend succes.
Bangladesh heeft te kampen met talloze overstromingen
en droogte waardoor sommige gebieden zeer geïsoleerd
en moeilijk te bereiken zijn, waaronder het Noordelijke
rivierengebied Chars. De gemeenschappen die op deze
eilandjes wonen. Geen enkele vorm van zorg of educatie
bereikt hen.

Friendship zet zich al jaren in voor deze vergeten en
kwetsbare groep en heeft inmiddels een simpele maar
sterke infrastructuur ontwikkeld. Met een tweetal ziekenhuisboten die in deze afgelegen gebieden rondvaren en
gezondheidszorg bieden, kunnen zij samen met 300 kleine satellietklinieken met vervoersdiensten, paramedici,

vroedvrouwen en gezondheidsvoorlichters op de eilanden ter plekke hulp bieden. Duizenden vrouwen van de
afgelegen eilandjes in het Noordelijke rivierengebied krijgen voor het eerst van hun leven de aandacht en zorg
die zij verdienen. Zij leren (te praten) over de risico’s van
sexueel overdraagbare virussen zoals het HPV (dat baar-

moederhalskanker kan veroorzaken) en goed voor zichzelf te zorgen door zich te laten screenen op voorstadia
van baarmoederhalskanker en zelfonderzoek te doen naar
borstkanker.

SLOPB, Bangladesh
Ook in Zuid Bangladesh is de nood
hoog. In dit door cyclonen geteisterde,
arme en zeer afgelegen gebied is de
toegang tot zorg voor vrouwen zeer
beperkt’.
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“SLOPB heeft
een sterk lokaal
netwerk en
werkt nauw
samen met de
plaatselijke
imam,
docenten,
artsen en de
politie. Dit
geeft de ideale
infrastructuur
voor de
‘See & Treat’
methode”.
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In oktober 2013 tekenden Female Cancer Foundation en
Stichting Landontwikkelings Project Bangladesh (SLOPB)
een contract voor vijf jaar, waaronder het financieren van
een mobiele kliniek valt en het mogelijk maken van de
voorlichting, educatie, training en screening. SLOPB heeft
een sterk lokaal netwerk en werkt nauw samen met de
plaatselijke imam, docenten, artsen en de politie. Dit geeft
de ideale infrastructuur voor de ‘See & Treat’ methode.
Omdat we nog steeds constateren dat veel vrouwen niet
weten dat baarmoederhalskanker een reële bedreiging
vormt, is voorlichting van levensbelang. Daarbij weten
mannen dit vaak ook niet en staan ze achterdochtig t.o.v.
onderzoek en intensieve voorlichting. Ook zij moeten het
nut van het preventieve onderzoek in gaan zien en hun
benodigde goedkeuring hiervoor moet gestimuleerd
worden.

Bereik Female Cancer Foundation
Door

het overdragen van kennis en het ontwikkelen
en trainen van lokale organisaties kunnen we laten zien
dat er een simpele en vooral betaalbare methodiek is
die kan voorkomen dat vrouwen, moeders, zussen en
vriendinnen onnodig overlijden aan deze ziekte. Niet voor
niets bestaat er in Nederland een zorgvuldig opgezet
bevolkingsonderzoek met behulp van het uitstrijkje.
Anders zouden er ook bij ons veel meer vrouwen sterven

aan baarmoederhalskanker. Juist omdat een vrouw er
helemaal niets van hoeft te merken, tot het te laat is.
Door de kennis overdracht, meer en meer expertise
te ontwikkelen op het gebied van preventie (o.a. door
onderzoek naar types van het HPV virus en incidentie) en
nauw samen te werken met universiteiten en overheden
zijn we hard aan het werken aan ons ultieme doel: een
wereld zonder baarmoederhalskanker.
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Het werk van Female Cancer Foundation is van belang en heeft toegevoegde
waarde. Als we niets doen zal het sterftecijfer van vrouwen met
baarmoederhalskanker verder oplopen. Uit onze bezoeken aan de projecten
blijkt telkens weer dat onze methode en onze aanpak van samenwerken werkt,
dat we vrouwen echt helpen en dat we de toegang tot zorg voor deze
gemeenschappen echt kunnen verbeteren.

Financieel Verslag 2013
Inkomsten
De totale baten bedroegen € 367.431, d.w.z. 38 % minder dan de
baten in 2012. Deze daling is geheel te verklaren uit het wegvallen
van de subsidie - laatste tranche ontvangen in 2012 - van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de MFS projecten in
Indonesië en Zuid-Afrika. Deze projecten zijn allen succesvol
afgesloten. Exclusief deze subsidie stegen onze baten in 2013 met
25 % tot € 367.431 als gevolg van donaties afkomstig van fondsen,
bedrijven en particulieren.
In 2013 ontving FCF van Cordaid de eindafrekening over het
eerste projectjaar van € 5.416 ten behoeve van het project in
Bangladesh dat sinds 2012 in samenwerking met de Friendship
Foundation wordt uitgevoerd. Een tweede project in Bangladesh,
in samenwerking met de Stichting Land Ontwikkelings Project
Bangladesh (SLOPB), kon worden opgestart dankzij een particuliere
gift van € 20.000 per jaar voor een periode van 5 jaar en een 55%
premie van Wilde Ganzen. Voortbouwend op eerder opgedane
ervaringen met onze partners in Indonesië, zijn wij een nieuw
‘See & Treat’ project op het eiland Lombok begonnen. Voor dit
project ontving FCF € 127.890 aan diverse donaties, afkomstig van
o.a. Achmea Foundation, ASN Foundation, Triodos Foundation,
RaboShare4More, Lions Club Den Haag, de ondernemingen Protest
en Fintessa alsmede particuliere donors. Ook in 2013 ontving FCF
€ 120.000 van het KWF voor fundamenteel onderzoek naar de
oorzaken van baarmoederhalskanker in de derde wereld. Tenslotte
ontvingen wij giften ten behoeve van het SOS Kenia project voor de
aanschaf van cryo-devices (€ 7.000), en ten behoeve van onderzoek
naar de haalbaarheid van een nieuw project in Ethiopië (€ 15.000).
Sommigen van de genoemde donaties bestrijken meerdere jaren
en zijn maar ten dele besteed in 2013. De bijdragen van Cordaid
en het KWF zijn geboekt onder Overige baten. De baten uit eigen
fondsenwervende activiteiten en donoren bedroegen € 239.389,
bijna vijf keer zoveel als in 2012.

Beheer en Administratie
In 2013 bedroegen de kosten van ons bureau en de financiële
administratie € 15.707 ofwel 3,9 % van onze totale lasten. Deze
uitgaven stegen met € 6.777 doordat FCF personeelskosten voor
zijn rekening moest nemen die in voorgaande jaren konden worden
betaald uit de subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in
het kader van het MFS Project (2007 - 2012).

Projectuitgaven in Indonesië en Bangladesh
In 2013 werd in Bangladesh € 44.710 uitgegeven aan de door
Cordaid gesteunde samenwerking met Friendship Foundation en
werd € 41.535 aangewend voor de ondersteuning van het SLOPBproject. In Lombok (Indonesië) werd € 127.067 uitgegeven; verwacht
wordt dat dit nieuwe project in ieder geval zal duren tot en met
2015. Tenslotte werd € 2.293 besteed aan projectmanagement en
€ 1.908 aan voorlichtingsmateriaal.

Resultaat en Balans
FCF sloot het boekjaar af met een negatief saldo van € 38.184.
Dit werd veroorzaakt doordat meer aan onze projecten werd
uitgegeven dan wij aan donaties ontvingen. Zoals hierboven werd
aangegeven, valt een uitgave niet altijd voor 100 % in hetzelfde
boekjaar als de ontvangst van de hiervoor bestemde donaties. In
totaal werd € 83.589 onttrokken aan de bestemmingsfondsen. Op
de niet-projectgebonden activiteiten realiseerden wij een overschot
van € 45.405, welk bedrag aan de overige reserves is toegevoegd

“Red mijn moeder project” in Afrika
Samen met SOS Kinderdorpen voert FCF het “Red mijn moeder
project” in Afrika uit. In het kader van dit project heeft FCF in 2013
€ 41.382 besteed aan training, supervisie en projectmanagement.
De financiering van de ‘See & Treat’ projecten in de 5 deelnemende
landen is mogelijk gemaakt door een gift van de Nationale Postcode
Lotterij en loopt via SOS Kinderdorpen.
Onderzoek
De bijdrage van €120.000 van het KWF is in zijn geheel overgemaakt
aan het LUMC, die het fundamentele onderzoek naar de oorzaken
van baarmoederhalskanker in de derde wereld uitvoert.
Kosten Eigen Fondsenwerving
De uitgaven voor het werven van inkomsten bedroegen
€ 11.013 oftewel 5 % van de baten uit eigen fondsenwerving.
Dit percentage daalde van 15 naar 5 % - ondanks de gestegen
uitgaven - omdat de door ons gegenereerde fondsen toenamen
met € 186.683 tot € 239.389. Hiermee voldoen wij ruimschoots
aan de richtlijn (maximaal percentage: 25 %) van het Centraal
Bureau Fondsenwerving. De uitgaven betroffen onder meer het
organiseren van fondsenwervende evenementen. Ook in 2013
hebben wij de kosten laag kunnen houden doordat verschillende
bedrijven bereid waren goederen en diensten om niet te leveren.
FCF prijst zich gelukkig gebruik te mogen maken van de facilitaire
diensten van het LUMC.

Per ultimo 2013 beschikte FCF over de volgende
bestemmingsfondsen:
Bestemmingsfonds Lombok (Indonesië)
€
823
Bestemmingsfonds Friendship Bangladesh
€ 5.226
Bestemmingsfonds SLOPB Bangladesh
€ 3.465
Bestemmingsfonds “Red mijn moeder” Afrika
€ 8.956
Bestemmingsfonds Ethiopië
€ 15.000
Totaal bestemmingsfondsen
€ 33.470
De overige reserves namen toe van € 128.965 per ultimo 2012 tot
€ 299.622 per ultimo 2013. Met deze reserves is de stichting in staat
om de continuïteit van onze projecten te waarborgen voor één jaar
ook indien, onverhoopt, geen nieuwe donaties zouden worden
ontvangen.
Onze jaarrekening over 2013 geeft een uitgebreidere specificatie
van de bovengenoemde inkomsten, uitgaven en balansposten.
De jaarrekening kan door geïnteresseerden worden aangevraagd
via email bij info@femalecancerfoundation.org of telefonisch op
071-526 4636.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 		
2013
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
€ 239.389
Subsidies van overheden
€
0
Overige baten
€ 128.042
Som der baten
€ 367.431

2012
€
52.706
€ 304.006
€ 240.638
€ 597.350
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Lasten				
Besteed aan doelstellingen
€ 378.895
€ 608.956
Kosten eigen fondsenwerving
€ 11.013
€
7.802
Kosten beheer en administratie
€ 15.707
€
8.930
Som der lasten
€ 405.615
€ 625.688
Resultaat
€ - 38.184
€ - 28.338
BESTEED AAN PROJECTEN
Afrika - SOS Kinderdorpen
Bangladesh - Friendship
Bangladesh - SLOPB
Lombok (Indonesië)
Indonesië/Zuid-Afrika – MFS
Onderzoek LUMC
Totaal

€ 41.382
€ 44.710
€ 41.535
€ 127.067
€
0
€ 120.000
€ 374.694		

RESULTAAT BESTEMMING 2013
Overige reserves
Bestemmingsfonds(en)
Saldo

€ 45.405
€ -83.589
€ -38.184

€
53.042
€
10.096
€
2.009
€
0
€ 404.368
€ 120.000
€ 589.515

CBF PERCENTAGE 1 IN €				
Baten
€ 367.431
€ 597.350
Besteding aan het doel
€ 378.895
€ 608.956
Percentage		103%		 102%
CBF PERCENTAGE 2 IN €				
Baten uit eigen fondsenwerving
€ 239.389
€
52.706
Kosten eigen fondsenwerving
€ 11.013
€
7.802
Percentage		 5%		 15%
BALANS PER 31 DECEMBER IN €
Activa		
Vorderingen en overlopende activa
€
3.127
€
13.000
Liguide middelen
€ 348.625
€ 386.042
Totaal activa
€ 351.752
€ 399.042
		
Passiva		
Korlopende verplichtingen
€ 18.660
€
27.766
Overige reserves
€ 299.622
€ 128.965
Bestemmingsfondsen
€ 33.470
€ 242.311
Totaal passiva
€ 351.752
€ 399.042
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Uitgaven
In totaal is door ons € 378.895 besteed aan de doelstellingen
van FCF. Dit is 103 % van onze baten. Deze uitgaven zijn deels
gefinancierd uit inkomsten in 2013 en deels uit inkomsten in voorgaande jaren. Zij zijn verdeeld over onze projecten in Indonesië,
Bangladesh en Afrika; en het onderzoek naar de oorzaken van
baarmoederhalskanker in de derde wereld.

Bestuur Female Cancer Foundation

Comité van Aanbeveling

Voorzitter
Miranda Heining
Commercieel directeur Fresenius
Kabi Nederland B.V.

Daan Putman Cramer,
Strategisch business coach

Mirjam de Blécourt
Partner bij Baker & McKenzie

Adiata Arifin Siregar
Voorzitter Indonesian Cancer
Foundation

Secretaris
Remke Scheepstra,
Partner Baker & McKenzie Amsterdam

Jan Carel Diecken
Strategisch adviseur in Den Haag

Alexander H.G. Rinnooy Kan
Hoogleraar Economie en bedrijfskunde
aan de UvA

Ani Yudhoyono
First Lady Indonesia

Penningmeester
Carel van der Spek
Voormaling bankier ABN-AMRO

Dr. Henk Oosterhof
Medisch adviseur (NijSmellinghe
Ziekenhuis Drachten)

Freek and Hella de Jonge
Cabaretier, performer, schrijver
en kunstenares

Bestuurslid
Hélène Hoogeboom
Directielid TBWA\NEBOKO

Dr. Jogchum Beltman
Medisch adviseur (Leids Universitair
Medisch Centrum)

Maya Meijer-Bergmans
Eigenaar en mededirecteur
Westergasfabriek Amsterdam

Carlien Marree
Programma manager

Bestuurslid Projecten
Eveline Stadermann
Freelance marketing en sales

Volkert Doeksen
CEO Alpinvest

Janine de Laat
Fondsenwerving (gesponsord
door NIVO Verzekeringen)

Bestuurslid Fondsenwerving
Instellingen
Marjolein Ruys-Keereweer
Manager Marketing & Communications
U-center

Prof. dr. Ferry C. Breedveld
Voorzitter Raad van Bestuur LUMC

Levine Diecken
Communicatie, fondsenwerving
(gesponsord door NIVO Verzekeringen)

Prof. Carel Stolker
Rector magnificus en voorzitter CvB
Universiteit Leiden

Bestuurslid Fondsenwerving
Instellingen
Sylvia Siertsema
Jurist

Maddy Smeets
Gynaecoloog in Ziekenhuis Bronovo
te Den Haag

Oprichter
Lex Peters
Prof. dr., MD

Donateurs &
Partners die het werk
van Female Cancer
Foundation mogelijk
maken:
ABN AMRO
Foundation
Achmea Foundation

Office

Stichting Female Cancer Foundation.
Postadres: Female Cancer Foundation K6 PO
T.a.v. Carlien Marree. Postbus 9600, 2333 RC Leiden
info@ femalecancerfoundation
www.femalecancerfoundation.org

ASN Foundation
Baker & McKenzie
Chantal Spieard
Fotografie
Cordaid
Double Tree by Hilton
Fintessa
Fresenius Kabi
Friendship Foundation

Gieskes-Strijbis Fonds
Grand Hotel Huis ter
Duin
i4talent
KWF Kankerbestrijding
Leids Universitair
Medisch Centrum
Ministerie van
Buitenlandse Zaken

Nationale Postcode
Loterij
NIVO Verzekeringen
Patricia Jacob
Platform P
Protest
Rabo Share 4 More
SCOPE
SLOPB

SOS Kinderdorpen
Sterk Ontwerp bno
TBWA\
Udayana University/
Bali
Universitas Indonesia
Wilde Ganzen

Journalist en redacteur

Het jaarverslag
van de Female
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Adviseurs

“Keep it simple, met
geringe investeringen heel
veel vrouwen helpen.”
Maya Meijer-Bergmans, Eigenaar en
mededirecteur Westergasfabriek
Amsterdam

“Female Cancer
Foundation is
kosteneffectief en
doeltreffend, een
voorbeeldig initiatief.”
Alexander H.G. Rinnooy Kan,
hoogleraar economie en
bedrijfskunde aan de Universiteit
van Amsterdam

“Ik hoop dat ook de nieuwe generatie
gynaecologen zich bij Female Cancer
Foundation aansluit.”
Eljo de Galan, Comité van Aanbeveling, directeur
De Galan Sociale Innovatie en Communicatie

www.femalecancerfoundation.org

