Jaaroverzicht 2014

Op weg naar een
wereld zonder
baarmoederhalskanker

Elke twee minuten overlijdt ergens ter wereld
een vrouw aan baarmoederhalskanker
1

2

3

4

5

85% van deze vrouwen woont in een ontwikkelingsland. Het gaat vaak om moeders die de spil
zijn van het gezin. Zij zijn verantwoordelijk voor het opvoeden van de kinderen en onmisbaar
voor de lokale economie. Wanneer zij wegvallen heeft dit grote gevolgen voor hun familie en het
dorp waarin zij wonen.
De Female Cancer Foundation bestrijdt
deze armoede-gerelateerde ziekte
met de See & Treat methode:
1. Voorlichting: creëren van lokaal en nationaal
bewustzijn met betrekking tot de gevolgen en
het voorkomen van baarmoederhalskanker.
2. Training: opleiden van lokale gezondheids-		
werkers volgens het Train-de-Trainer principe.
3. Screening: onderzoek naar afwijkende cellen 		
die zich kunnen ontwikkelen tot kankercellen. 		
Door het aanstippen met azijn kleuren deze 		
cellen wit.
4. Behandeling: vernietigen van deze cellen 		
door middel van cryotherapie (bevriezing
van de baarmoedermond). De behandeling 		
heeft geen invloed op de menstruatie en 		
vruchtbaarheid.
5. Inbedding: verankeren van de methode in
de lokale gezondheidszorg, waardoor de kans
op duurzaamheid zeer groot is.

De meest effectieve methode
See & Treat is door de WHO erkend als de meest
effectieve methode om baarmoederhalskanker
in ontwikkelingslanden terug te dringen.
Daarbij is het van wezenlijk belang om een 80%
dekkingsgraad te realiseren en daadwerkelijk
de armste vrouwen te bereiken. Op die manier
kan de Female Cancer Foundation een olievlek
creëren die zich zal uitbreiden totdat de wereld
helemaal vrij is van baarmoederhalskanker.
Een methode die nog geen 10 euro kost!
Voor dat bedrag kunnen we een vrouw screenen
en behandelen. Uw 10 euro is bij ons zo veel méér
waard. In ontwikkelingslanden stijgt het aantal
gevallen van borstkanker. Daarom wordt in ons
programma ook voorlichting over risicofactoren
en instructie van zelfonderzoek op borstkanker
opgenomen; plus andere aspecten van Seksuele
en Reproductieve Gezondheid en Rechten.
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PROJECTEN 2014

Gambia, Ghana,
Kenia, Malawi en
Zambia
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Ons project in samenwerking
met SOS Kinderdorpen en met financiering
van de Nationale Postcode Loterij is een groot
succes. Sinds 2012 is de See & Treat methode
geïntroduceerd in en rond negen medische
centra in Afrika. Gemotiveerde teams hebben
meer dan 500.000 vrouwen voorgelicht, 70.000
gescreend en 7.500 behandeld indien er
afwijkingen waren. Dit zijn mooie resultaten;
deze veelal jonge moeders zijn weer gezond
en blijven er voor hun kinderen en de
gemeenschap.
Ons ultieme doel is lokale en duurzame
verankering
In de komende fase wordt daarom meer
samenwerking gezocht met partners en publieke
organisaties. Het Gieskes Strijbis Fonds heeft
financiering toegezegd voor een vervolg in Kenia
en Ghana. SOS Kinderdorpen Nederland zal het
Gambia team ondersteunen. Voor Malawi en
Zambia zijn we gezamenlijk nog op zoek naar
vervolgfinanciering.

“Tijdens een reis door Indonesië bezocht ik een screening van FCF. Bij een
aantal vrouwen werden afwijkende cellen waargenomen. Na een behandeling
van slechts een paar minuten liepen zij terug naar hun dorpen, genezen
en vol vreugde. Als je één vrouw redt, red je een heel gezin.”
Mirjam de Blécourt – Comité van Aanbeveling

		

Lombok

In het tweede jaar van ons project dat
wij uitvoeren in samenwerking met de medische faculteit
van Lombok, laat het team een duidelijke ontwikkeling zien.
Het aantal vroedvrouwen dat is getraind en medische centra
die See & Treat aanbieden is flink gestegen. Dit project is
gestart onder supervisie van onze partners van de afdeling
Gynaecologie van de Universiteit van Indonesië in Jakarta.

Nu zijn er meer cryo-apparaten nodig
Een uitdaging is en blijft om de vrouwen in één bezoek
zowel te screenen als te behandelen; dit voorkomt drop
outs. Hiervoor zijn in 2015 meer cryo-apparaten nodig.

“FCF heeft een klein, maar slagvaardig team, waarmee het goed
samenwerken is en wat steeds weer leidt tot nieuwe programma’s
om vrouwen met screening te bereiken, bijvoorbeeld in Ethiopië.“
Christina de Vries - Women’s Health Innovation Advisor Cordaid

Noord Bangladesh

					
Tijdens een bijeenkomst met de overheid en de
universiteit in het noordelijke rivierengebied in
Bangladesh, is het zaadje geplant voor de grootste
doorbraak in ons project met de ziekenhuisboten van
Friendship. Het nationale beleid is zodanig aangepast
dat voor de vrouwen die geen toegang hebben tot het
ziekenhuis de simpele en goedkope See & Treat een
goed en betaalbaar alternatief kan bieden.

We mogen niemand ‘vergeten’
De financiering van Cordaid loopt helaas in augustus
2015 af, terwijl wij juist verder willen opschalen, om alle
‘vergeten’ vrouwen in dit moeilijke gebied te kunnen
bereiken. Samen zijn we in 2015 op zoek naar de
middelen om dit te realiseren.

Zuid Bangladesh

					
Samen met de donateur van het project brachten
wij in april 2014 een bezoek aan onze partner (de
Stichting Landontwikkelings Project Bangladesh)
in zuidelijk Bangladesh. Deze organisatie heeft
veel uitdagingen gekend in de eerste jaren, maar
het tweekoppige team van vroedvrouwen is zeer
gemotiveerd. Lex Peters trainde hen intensief en zij
zijn mee geweest naar het meer ervaren Friendship
team in het noorden.

De mobiele kliniek is daarbij onmisbaar
De instabiele politieke situatie met veel stakingen in
Bangladesh maakt het dagelijks leven moeilijk. Maar
juist voor de vrouwen in dit afgelegen gebied is het
essentieel om de See & Treat zo dichtbij mogelijk
te brengen. De ambulance die in dit project als
mobiele kliniek dient, biedt daarbij uitkomst.

“Een blijvend verschil maken”
In 2014 hebben we grote sprongen gemaakt in de duurzaamheid van ons
gevecht tegen baarmoederhalskanker.
In Indonesië zijn we nu een vaste, betrouwbare partner van de overheid
en de Indonesische kankerstichting. Het See & Treat model is ook daar
volledig geaccepteerd als dé methode voor screening en behandeling van
afwijkingen die baarmoederhalskanker kunnen worden. In de afgelegen
gebieden in Bangladesh zijn tafelazijn en vloeibare stikstof de ingrediënten
om jonge vrouwen en moeders te beschermen tegen baarmoederhalskanker.
In Ethiopië zijn we partners van
‘Onze strijd tegen
de overheid, lokale NGO’s en
baarmoederhalskanker gaat Pink Ribbon Red Ribbon. Samen
werken we aan het opzetten
niet alleen om het onnodig
van een preventie programma
overlijden van vrouwen.
voor
baarmoederhalsen
Maar juist ook om de impact borstkanker. In de overige
daarvan op gezinnen’.
Afrikaanse landen waar het
Save my Mother project
succesvol is, kijken de overheden in toenemende mate nieuwsgierig naar
onze resultaten en worden samenwerkingsverbanden opgezet.
Vele landen worden geteisterd door onder andere natuurrampen,
extremisme, oorlog of mislukte oogsten. Gelukkig zijn we als ‘verwend’
Nederland altijd bereid noodhulp te leveren. Vele Nederlanders storten
hun bijdragen op giro 555 of vragen op andere manieren aandacht voor de
onmenselijke, soms schijnbaar onveranderlijke situaties. Maar het is net zo
belangrijk om ook intens betrokken te blijven bij de meer structurele hulp
en opbouw in deze landen.
De Female Cancer Foundation heeft aan deze structurele hulp in 2014 een
wezenlijke bijdrage geleverd.

Onze strijd tegen baarmoederhalskanker gaat niet alleen om het
onnodig overlijden van vrouwen,
maar juist ook om de impact daarvan
op gezinnen (met name op de
kinderen) en op de maatschappelijke
omgeving. Als in ontwikkelingslanden een moeder komt te overlijden moet
u die impact met een factor vijf vermenigvuldigen!
Dáárom reikt het werk van de Female Cancer Foundation veel verder en
willen we hiermee doorgaan. Helpt u ons om blijvend het verschil te maken?

Prof. dr. Lex Peters
Oprichter van de Female Cancer Foundation
WIJ NODIGEN U UIT TE DONEREN
FCF kan één vrouw voorlichten, screenen en 		
indien nodig behandelen.
€ 100 Voorlichting
FCF kan 200 vrouwen voorlichten over de 		
gevaren van baarmoederhalskanker.
€ 300 Train-de-trainer
FCF kan lokale vrouwen opleiden om de
See & Treat activiteiten zelfstandig voort te 		
zetten. Na hun eigen training kunnen zij ook
andere gezondheidswerkers opleiden.
€ 3.000 Cryoapparaat
FCF kan een cryo-apparaat aanschaffen dat 		
nodig is voor de behandeling van voorstadia van
baarmoederhalskanker.
€ 25.000 Mobiele kliniek FCF kan een mobiele kliniek aanschaffen zodat
ook vrouwen in de meest afgelegen gebieden
worden bereikt.
€ 100.000 Opstart
FCF kan een volledig See & Treat project opstar-		
ten dat alle bovenstaande activiteiten omvat.
€ 10 See & Treat

PROJECTEN 2015

“Afstand tot basiszorg voor vrouwen
verkleinen in gebieden waar fysieke en
economische afstand het grootst is.”
Jogchum Beltman –
Superviserend gynaecologisch oncoloog LUMC

Ethiopië

Samen met Cordaid
en gesteund door Pink Ribbon Red Ribbon
is het Ethiopian Female Cancer Initiative
gestart. Medio 2015 zal de eerste training
in Ethiopië plaatsvinden. FCF zal technische
steun leveren bij de opstart en training.

Supervisie ter plaatse
Supervisiearts Margit Vegter is namens
FCF in Afrika voor ondersteuning van onze
projec-ten. In de eerste drie maanden van
de start in Ethiopië zal zij de veldteams
begeleiden en onze ogen en oren ter
plaatse zijn.

“De Female
Cancer
Foundation
helpt vrouwen
om de controle
over hun
gezondheid en
leven te krijgen.
Dat spreekt mij
ongelooflijk
aan.“
Eva Jinek –
Ambassadrice

Kenia

In de Maasai regio in Kenia
laat de positie van de vrouw en toegang
tot gezondheidszorg behoorlijk te wensen
over. Het is dan ook begrijpelijk dat er veel
baarmoederhalskanker voorkomt.

Op zoek naar financiering voor de
opstart van See & Treat
We kijken naar de mogelijkheden om te starten

met een See & Treat project vanuit een kliniek
in de Loita Forest, Maasai regio. Naar aanleiding
van ons bezoek, zien we goede mogelijkheden
om aan te haken bij het bestaande women
empowerment project in deze regio. Samen zijn
we op zoek naar financiering voor de opstart.

“De Female Cancer
Foundation maakt
een aanzienlijk
verschil met simpele
middelen, juist waar
dat het hardst nodig
is.“
Neelie Kroes

Nepal

Na de aardbevingen heeft
noodhulp nu prioriteit. Maar structurele
investeringen en capaciteitsopbouw blijven
cruciaal om Nepal weer op te bouwen en te
behoeden voor nog meer onnodig lijden.

Voor een toekomst zonder
baarmoederhalskanker

“5 minuten en10 euro. Meer is
er niet nodig.“
Jennifer Hoffman -Ambassadrice

Nepal is - samen met Bangladesh - hét land in
Azië waar baarmoederhalskanker het meeste
voorkomt. Samen met de vroedvrouwen
van de vroedvrouwenschool van Stichting
Tamsarya willen we baarmoederhalskanker
in Nepal reduceren tot een zeldzame ziekte.
Wilde Ganzen maakt van iedere euro die we
ophalen voor dit project € 1,50.

“De Female Cancer Foundation werkt
kosteneffectief en doeltreffend, een
voorbeeldig initiatief.“
Alexander Rinnooy Kan

West-Papoea
en Flores

		
Op basis van de
ervaring uit eerdere programma’s in
Indonesië, wordt de See & Treat methode
in 2015 ook geïntroduceerd op de armere
eilanden Flores en West-Papoea.
Ons
partnerteam bij de medische faculteit van
de Universiteit van Indonesië in Jakarta traint
en begeleidt de lokale gezondheidswerkers.

Een nationale screeningscampagne
In gesprek met het Ministerie van
Volksgezondheid en de lokale Kankerstichting is juist gekozen om samen te
investeren in deze achtergestelde regio’s.
Ondertussen is Indonesië zover dat er een
nationale screenings-campagne is gestart
met de steun van de First Lady Iriana
Widodo, gebruikmakend van de See & Treat
methode.

Beknopt financieel verslag 2014
De totale inkomsten zijn in 2014 toegenomen tot
€ 946.665. Deze stijging wordt gedeeltelijk veroorzaakt
door de gift van een grote donateur voor onze
projecten in Indonesië. Van de totale toezegging van
1 miljoen euro is in 2014 ruim € 435.000 ontvangen.
Deze gelden zijn geoormerkt en worden in de
komende jaren gespreid uitgegeven. Exclusief deze
donatie stegen de baten met bijna 40% als gevolg
van donaties. In 2014 werd oa. de gehele subsidie van
€ 100.000 van Achmea Foundation voor ons project in
Lombok ontvangen. Voor het Save my Mother project
is in het totaal € 160.000 ontvangen van de Nationale
Postcode Loterij, Impulsis en Gieskes Strijbis Fonds.
Voor het project in Bangladesh in samenwerking met
Friendship is € 38.160 ontvangen van Cordaid voor
onze directe projectactiviteiten.
In het totaal is in 2014 € 239.187 besteed aan de
doelstelling van de Female Cancer Foundation (FCF).
Dit is 28% van de baten. Dit is wat betreft de projecten
een daling. De later dan geplande ontvangst en
uitbetaling van de fondsen van fase 2 van het Safe
my Mother project met SOS Kinderdorpen in Kenia
en Ghana zijn hier debet aan. Daarnaast is in 2014 het
KWF onderzoeksproject in samenwerking met het
LUMC afgerond.

De uitgaven 2014 zijn zoals zichtbaar in de
tabel verdeeld over onze projecten in Afrika
en Azië. De totale uitgaven van FCF geven een
onvolledig beeld over de omvang van onze
See & Treat programma’s in 2014, aangezien
een gedeelte van de gelden direct van de
donateurs naar onze lokale partners wordt
overgemaakt. Cordaid financiert bijvoorbeeld
direct de See & Treat activiteiten aan Friendship
in Bangladesh (totaal ruim € 600.000 voor 3 jaar)
en de Nationale Postcode Loterij financiert
direct aan SOS Kinderdorpen voor het project
in Afrika (totaal 1,6 miljoen voor 3 jaar).

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 		
2014
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
€ 866.359
Subsidies van overheden
€
		
Overige baten
€ 80.306
Som der baten
€ 946.665

2013
€ 239.389
€
€ 128.042
€ 367.431

Lasten				
Besteed aan doelstellingen
€ 269.187
€ 378.895
Kosten eigen fondsenwerving
€
8.942
€
11.013
Kosten beheer en administratie
€ 20.387
€
15.707
Som der lasten
€ 298.516
€ 405.615
Resultaat
€ 648.149
€ 38.184
BESTEED AAN PROJECTEN
Project Save my Mother, Afrika
Project Friendship, Bangladesh
Project SLOPB, Bangladesh
Project Indonesië, Lombok
Project Ethiopië
Project Indonesië Extension
Som

€ 112.665
€ 31.002
€ 17.401
€ 42.694
€ 15.471
€ 19.954
€ 239.187		

€
41.382
€
44.710
€
41.535
€ 127.067
€
€ 		
€ 258.895

Ruim 60% van de reserves zijn geoormerkt
voor specifieke programma’s waarover reeds
projectafspraken voor de komende jaren zijn
aangegaan met onze lokale partners. De overige reserves worden onder andere ingezet
Onderzoek LUMC/KWF
€ 30.000
€ 120.000
voor de opstart van nieuwe samenwerkingen
Kosten Projectmanagement
€ 		
€
2.293
Kosten Voorlichting
€ 		
€
1.908
en voor de dekking van onze eigen kosten
Totaal
€ 269.187		
€ 378.895
(training, supervisie, projectmanagement en
fondsenwerving). De kosten eigen fondsenVoor het uitgebreide financiële verslag en
werving zijn wederom laag vanwege de partners die
jaarrekening verwijzen wij u naar onze website:
goederen en diensten onbezoldigd hebben geleverd,
http://www.femalecancerfoundation.org/organisatie/
in het bijzonder NIVO Verzekeringen. Nog altijd prijst
jaarverslagen/
FCF zich gelukkig gebruik te mogen maken van de
facilitaire diensten van het LUMC.

		

Comité van Aanbeveling
Mevrouw Mirjam de Blécourt
Partner bij Baker & McKenzie
De heer Alexander Rinnooy Kan
Lid Eerste Kamer der Staten
Generaal

De heer en mevrouw Freek
en Hella de Jonge
Cabaretier, schrijver en kunstenares
Mevrouw Maya Meijer-Bergmans
Eigenaar en managing director
Westergasfabriek

De heer Carel Stolker
Rector magnificus en voorzitter van
College van Bestuur Universiteit
Leiden
Mevrouw Maddy Smeets
Gynaecologe Bronovo

De heer Volkert Doeksen
CEO AlpInvest Partners
De heer Ferry Breedveld
Voormalig voorzitter Raad van
Bestuur LUMC

HOOGTEPUNTEN 2014
LEX PETERS BENOEMD TOT OFFICIER IN DE ORDE
VAN ORANJE-NASSAU
Een nationale erkenning van zijn waardevolle werk als
gynaecologisch oncoloog en aanmoediging voor zijn strijd
tegen baarmoederhalskanker.

Dit jaarverslag is tot stand gekomen door de belangeloze inzet van Sterk Ontwerp Bno
[sterk@sterkontwerp.nl] en Platform P [info@platformp.nl]. Dit verslag heeft daardoor geen
geld gekost. De tekst is geschreven door medewerkers van de Female Cancer Foundation
en geredigeerd door de vrijwillige inzet van Jos Krutzmann.
Het werk van de Female Cancer Foundation wordt mede mogelijk gemaakt door:

INTERNATIONALE VROUWENDAG
Op Internationale Vrouwendag 2014 werden ambassadrices
Eva Jinek en Jennifer Hoffman in de Telegraaf genoemd als
voorbeeld van ‘vrouwen voor vrouwen’.
VOLKENKUNDIG FOTOGRAAF JIMMY NELSON
Hij vertelde onze partners en donateurs over zijn ervaringen
en werk. Onder begeleiding van ambassadrice Eva Jinek als
host deelde Lex Peters zijn ambitie voor een wereld zonder
baarmoederhalskanker.

EVENEMENTEN 2015
TEDXAMSTERDAMWOMEN
Azijn en een wattenstaafje; daarmee inspireert Lex Peters het
publiek om vrouwen gezond te houden.
THE NEXT WOMEN INNOVATION SUMMIT
Innovatie staat centraal; met onze innovatieve See & Treat
methode staat de Female Cancer Foundation centraal als
hét goede doel.
ELSEVIER STAIRCASE RUN
Als sponsorloop voor de Female Cancer Foundation zullen
Elsevier medewerkers zoveel mogelijk traptreden beklimmen,
waarna we nog meer vrouwen kunnen screenen.

Voor meer informatie over onze projecten en financiën kunt u terecht op onze website of
neemt u contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
Wij nodigen u uit om ons ook te steunen in onze strijd tegen baarmoederhalskanker.
Stichting Female Cancer Foundation		
Afdeling FCF K6 PO, t.a.v. Carlien Marree
Postbus 9600, 2333 RC Leiden
071 526 4636

/linkedin

@femalecancer

/FCFleiden

info@femalecancerfoundation
www.femalecancerfoundation.org

/femalecancerfoundation

