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1. Voorwoord
Met enige trots presenteren wij u ons tweede jaar / financieel verslag.
Statutaire zijn wij vestigt in Tilburg.
In de afgelopen twee jaar hebben wij een positief vervolg kunnen geven aan de weg die wij in 2012
zijn in geslagen.
Met trots zeggen wij dank tegen iedereen die ons geholpen heeft. Want mede dankzij uw geloof en
vertrouwen die u in ons hebt gesteld, hebben wij wederom een goed resultaat kunnen neerzetten.
Op onze website staat uitgebreid beschreven wat de visie en missie van
Stichting Nooit Alleen is. Daarom houden we het kort en krachtig.
We hebben mooie stappen kunnen zetten en zijn gemotiveerd om in de komende jaren meer resultaten te boeken in de strijd tegen kanker in Suriname. Inmiddels leveren wij een wezenlijke bijdrage in de strijd tegen kanker voornamelijk in Suriname.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons jaarverslag. En wij hopen ook in 2016 weer een
beroep op u te mogen doen.
Namens het bestuur van Stichting Nooit Alleen
Claudia Castelen, 		
Esther Coppens		
Lonneke Zweerts
Voorzitter			Secretaris			Penningmeester
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2. De Stichting
Stichting Nooit Alleen is uit persoonlijke beweegredenen door mw. Claudia Castelen
op 15 mei 2012 opgericht. De motivatie is, omdat 19 jaar geleden de diagnose kanker bij haar
werd gesteld. Die ze met de kracht van de Almachtige schepper van hemel en aarde, heeft mogen
overwinnen. Met de geschonken kracht en energie was zij gemotiveerd en vastberaden om, de
ervaring die zij heeft opgedaan gedurende haar strijd, voor herstel van deze ziekte te delen met
anderen die dergelijke diagnose te horen krijgen. Dit ter bemoediging van hen om deze verschrikkelijke ziekte te overwinnen.
Stichting Nooit Alleen is een in Nederland gevestigde stichting die zich zoals statutaire is vastgelegd. Wij zetten ons in voor de “strijd tegen kanker” en voornamelijk in Suriname.
Stichting Nooit Alleen zet zich in om mensen in Suriname te informeren over kanker. Dit om de
taboesfeer rondom kanker te doorbreken. De mensen bewust maken over kanker. Zo kunnen wij
de kans op en snelle herkenning, genezing en overleving vergroten.
Naast het geven van voorlichting begeleiden wij ook patiënten en hun naasten.
3.Waarom de Naam Nooit Alleen?
Uit ervaring weet mw. Castelen dat het een hele zware strijd is dat gevoerd moet worden wanneer
de diagnose kanker wordt vast gesteld. Echter heeft zij ook ervaren dat kanker niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar bierbaren treft. Vandaar de inspiratie om deze stichting op te richten en
de keus voor de naam “Nooit Alleen”.
4. Het Bestuur
Het bestuur van stichting Nooit Alleen bestaat naast mw. Claudia Castelen uit
mw. Esther Coppens en mw. Lonneke Zweerts. Gezamenlijk werkt het bestuur aan naamsbekendheid van de stichting en wordt er aandacht gegeven aan het gedachtegoed van de stichting.
Dit doen wij door het organiseren van evenementen in Nederland. Met de donaties die de stichting
ontvangt, worden projecten in Suriname uitgevoerd die voldoen aan de ideeën van stichting Nooit
Alleen.
Stichting Nooit Alleen heeft vanaf de oprichting de ANBI Status toegewezen gekregen van de
belastingsdienst. Dit houdt in dat Stichting Nooit Alleen door de belastingdienst is aangemerkt als
een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Daarmee kunt u ervan op uit dat nagenoeg iedere gedoneerde euro ten goede komt aan het goed doel waarvoor wij ons inzetten. Bovendien kunt u uw
donatie als aftrekpost opnemen in uw belastingaangifte.
5. Visie
Waar we voor gaan
De visie van Stichting Nooit Alleen is:
De mensen zoveel mogelijk informeren over de kanker, de effecten van kanker, het bespreekbaar
maken van kanker en de impact welke deze hebben op het dagelijks leven van de patiënt en haar
directe omgeving.
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Missie
Waar we voor staan
Stichting Nooit Alleen kiest er voor om er te zijn voor de mensen die temaken krijgen met kanker.
Juist voor de sociaal zwakkeren. Daarnaast zijn wij er voor iedereen die meer informatie wil over
kanker.
6. PR / Reclame
Stichting Nooit Alleen heeft in 2014 - 2015 haar naamsbekendheid vergroot door onder andere;
In Nederland:
• Interviews met journalisten van de regionale radio omroep Tilburg.
• Lezingen verzorgd in Nederland over de werkwijze van Stichting Nooit Alleen.
• Publicaties op de website met actuele foto’s, verslagen.
• Actief zijn op sociale media.
In Suriname:
• Tijdens bijna alle overhandiging(en) van medische hulpmiddelen in Suriname was de 		
pers aanwezig.
• Persberichten, resulterend in krantenartikelen in lokale als landelijke bladen.
• In de media: Bijna al onze activiteiten werden uitvoerig besproken via TV en Radio.
7. De successen van 2014 / 2015 in Nederland
Inzamelingsproject van Medische hulpmiddelen
In juni 2012 hebben wij onze eerste actie opgestart. In de daarop volgende jaren hebben wij hierop
vervolg aangegeven namelijk; het inzamelen van medische hulpmiddelen. Dit met Succes! Steeds
meer mensen benaderen ons via de website. Door heel Nederland worden medische hulpmiddelen door vrijwilligers van stichting Nooit Alleen opgehaald. Daarna worden deze goederen in een
magazijn opgeslagen. Waarna ze naar Suriname worden verscheept.
Aldaar worden deze hulpmiddelen kosteloos of tegen een vrijwillige bijdrage verstrekt aan patiënten die financieel minder draagkrachtig zijn.
Deze patiënten worden door hun behandelende arts/specialist naar stichting Nooit Alleen door
verwezen.
Doordat de stichting een steeds grotere naamsbekendheid krijgt, vinden steeds meer patiënten de
weg naar stichting Nooit Alleen.
Deze hulpmiddelen krijgen op deze manier een kostbare tweede leven in Suriname.
KWF- Kanker bestrijding
Met KWF- kankerbestrijding zijn wij in juni 2012 overeen gekomen dat zij informatie en voorlichtingbrochures over kanker beschikbaar stellen. En vervolgens draagt
stichting Nooit Alleen de verantwoordelijkheid voor het verschepen naar Suriname. En aldaar zijn
wij ook verantwoordelijk voor het distribueren van de brochures.
Augustus 2014
Hebben wij voor de tweede keer een 40 ft container verscheept naar Suriname. Met daarin Medische hulpmiddelen die wij in de afgelopen maanden gedoneerd hebben gekregen. Deze verscheping hebben wij mede dankzij Kans Fonds kunnen realiseren
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26 oktober 2014
Hebben wij een lezing over stichting Nooit Alleen verzorgd in Den Bosch.
November 2014
Hebben wij 2 pallets met informatie en voorlichtingsbrochures over kanker laten verschepen naar
Suriname.
Januari 2015
Verder verloop van de inzamelingsactie medische hulpmiddelen.
Juni 2015
Verkoop op diverse jaarmarkten.
Augustus 2015
Verscheping van medische hulpmiddelen.
8. Gerealiseerde projecten van 2014/2015 in Suriname
Vanaf november 2012 zijn wij gestart, om vier ziekenhuizen in Paramaribo te voorzien van informatie en voorlichtingsbrochures over de verschillende soorten kanker, die beschikbaar worden gesteld door KWF- Kankerbestrijding. Naast de brochures zijn er ook folderhouders gedoneerd aan
de ziekenhuizen, zodat de brochures keurig komen te staan.
Dit project hebben wij in 2014 /2015 uitgebreid Naar de volgende RGD- Poliklinieken te:
Coronie
Para
Lelydorp
Nickerie.
Ook zijn de volgende poli klinieken van Medische zending voorzien van informatie en voorlichtingsbrochures over kanker.
Klaaskreek
Nieuw Lombe
Waki Basu 1 en 2
Naast de ziekenhuizen in Paramaribo hebben wij ook het:
- Dr. L.Mungra Streekziekenhuis in Nickerie
- Psychiatrische Centrum in Paramaribo en het
- Militaire ziekenhuis voorzien van informatie en voorlichtingsbrochures over kanker.
*Dit project zijn wij gestart na overleg met de verschillende actoren in de medische wetenschap.
Toen was er aangegeven dat er geen informatie beschikbaar was voor patiënten. En de mensen
hebben vaak totaal geen idee over deze ziekte.
*Met dit initiatief is één van de belangrijkste doelstelling van Stichting Nooit Alleen gerealiseerd;
namelijk zoveel mogelijk Medische posten in Suriname voorzien van informatie over kanker.
Dit is een mooie uitbreiding ten opzichten van informatie over kanker waar wij in 2012 mee zijn
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gestart.
De continuering van het aanleveren van de brochures gaat als volg.
De instellingen dienen per mail een aanvraag in naar brochures. Waarna ze door een vrijwilliger
van stichting Nooit Alleen worden aangeleverd.
9. Donaties aan de volgende instellingen
s landshospitaal:
Stoma materiaal
Incontinentie materiaal
Borstprotheses
Academische Ziekenhuis
Diverse Stoma materialen
Diaconessen Ziekenhuis
Diverse Stoma materialen
Mijnzorg ( opvanghuis voor weeskinderen die HIV- geïnfecteerd zijn)
Diversen levensmiddelen, kleding, naalden, en speelgoed
SZF- staatsziekenfonds
Infuuspompen
			
Verschillende huisartsenposten
Hebben wij voorzien van medische hulpmiddelen.
10. Verschillende donaties aan particulieren in Suriname
Wij hebben in de afgelopen 2 jaren een groot aantal kankerpatiënten ondersteund, begeleid en
waar nodig voorzien van de nodige medische hulpmiddelen.
Echter merken wij dat de vraag naar begeleiding en ondersteuning sterk toeneemt.
Zoals aangegeven in ons beleidsplan mogen ook patiënten met andere medische beperkingen op
de steun van stichting Nooit Alleen rekenen.
Ook is er enorme vraag naar Medische hulpmiddelen. Vooral onder de Financieel minder draagkrachtige.
Medische hulpmiddelen voor deze groep is bijna onbereikbaar.
Echter blijft de vraag groter dan het aanbod. Waardoor wij jammer genoeg niet iedereen hebben
kunnen helpen.
Maar desondanks zijn wij zeer tevreden dat wij zoveel mogelijk mensen hebben kunnen voorzien
van de volgende Medische hulpmiddelen zoals:
Rollators
Rolstoelen
Incontinentiemateriaal
Looprekken
Loopkrukken
Verbandmiddelen

Stichting Nooit Alleen				
Prof. Keesomstraat no 3			
5021 NA Tilburg				
Jaarverslag 2014 - 2015

KvK nr.: 55308244
Bankrek nr.: 1512 24 137
NL BTW: 581649658
8

www.stichtingnooitalleen.nl

Stoma materiaal
Douchestoelen
Toiletstoelen
Borstprothesen
Hieruit blijkt weer dat goederen die in Nederland overbodig zijn, weer zeer goed gebruikt worden in
Suriname.
Deze goederen leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van leven van de patiënten in Suriname.
11. Andere gerealiseerde projecten in Suriname:
Bewustwordingscampagne over kanker in Suriname.
Dit project bestaat uit de volgende onderdelen.
Presentaties op VOJ scholen Gezonde levensstijl
Het doel van deze presentaties is om de jeugd bewust te maken, dat en gezonde levensstijl wel
degelijk van invloed is t.a.v. het verkomen van bepaalde ziektes. En dat vooral het gebruik van
alcohol, Tabak en drugs de kans op het krijgen van kanker kan vergroten. Tevens werd er op deze
manier kanker bespreekbaar gemaakt onder de jongeren.
Promotie dagen in het binnenstad Paramaribo
Tijdens deze dagen konden voorbijgangers die behoefte hadden aan informatie over kanker bij de
vrijwilligers in de stand terecht. Ook werden deze dagen gebruikt om de naamsbekendheid van de
stichting te promoten.
Lezingen over Wat is kanker en de mogelijke Symptomen
In samenwerking met een aantal artsen hebben wij enkele dorpen in de diverse districten bezocht.
De presentaties werden in samenwerking met de lokale bevolking georganiseerd. De artsen hebben een lezing gegeven over Wat is kanker en het herkennen van de mogelijke symptomen van de
meest voorkomende kanker soorten.
Tijdens deze lezingen konden de mensen ook gebruik maken van de verschillende voorlichting en
informatie brochures die beschikbaar worden gesteld door
KWF- kankerbestrijding.
Lotgenotenbijeenkomst
Wij kiezen ervoor om deze bijeenkomsten in een ontspanner sfeer te organiseren.
Dit is bedoeld om lotgenoten buiten de ziekenhuis muren bij elkaar te brengen. Zo zien zij dat ze
niet alleen zijn.
Oriëntatie gesprekken
In de afgelopen periodes hebben wij verschillende oriënteerde gesprekken gevoerd, met instanties die zich ook inzetten in de strijd tegen kanker.
Het doel hiervan is het uitwisselen van informatie en waar mogelijk het bundelen van de krachten
en kennis.
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12. Opbrengsten en giften
Donaties worden volledig besteed aan de missie en doelstilling van Stichting Nooit Alleen
Om een stichting in Nederland te hebben, moeten er kosten gemaakt worden. Zoals bankkosten,
telefoonkosten. Maar ook het organiseren van fondsenwerving.
Om de projecten succesvol te maken, is het van groot belang dat we controle houden en regelmatig naar Suriname reizen. Ook deze kosten betaalt het bestuur zelf en worden niet van de donaties
afgetrokken. Of er wordt specifiek naar sponsoren gezocht voor tickets.
Titel
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Financieel verslag over
2014 / 2015
Inkomsten
Giften en donaties
Sponsoring fondsen
Saldo bank 31-12-2013

€ 6.855,00
€ 5.244,00
€ 272,74

Totale inkomsten

€12.372,24

Uitgaven
Opslag
Autokosten
Algemene kosten
Webhosting
Verschepingskosten
Bankkosten
Kosten projecten in Suriname

€ 1.500,00
€ 198,71
€ 211,78
€ 207,37
€ 4999,00
€ 354,33
€ 3333,67

Totale uitgaven

€ 10.804,86

Resultaat banksaldo per 31-12-2015 = € 1.567, -

Fondsenwerving
Stichting Nooit Alleen verkrijgt haar fondsen uit donaties van bijvoorbeeld:
• Particulieren
• Fondsen
• Sponsoren
• Zelf georganiseerde fundraisingactiviteiten
Alle donateurs worden via onze website met foto’s op de hoogte gehouden van alle projecten die
door stichting nooit alleen gerealiseerd worden.
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Colofon
24 Januari 2016
Prof. Keesomstraat 3
5021 NA Tilburg
KvK nr.: 55308244
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