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Projectomschrijving
Weeskinderen hebben het in Afrika vaak niet gemakkelijk in hun leven, ook als er familieleden zijn
die het kind onder hun hoede nemen. Toen zij acht jaar oud was kreeg Namakau een steen tegen
haar oog uit een schot met een katapult. Door onachtzaamheid duurde het een week voordat zij bij
een oogarts kwam. Erger nog dan de verminking en de blindheid, was de jarenlange pijn, die haar
ook belemmerde in haar leer- en concentratievermogen. Door dit project van Stg. Musole kon zij 17
jaar later een oogoperatie ondergaan – en (hopelijk) pijnvrij worden en zich verder ontwikkelen.
Activiteiten 2017
De schenking is gedaan op 26 september 2017 en ontvangen door Agarwal’s Oog Hospitaal op 4
oktober 2017 (bevestigd per E-mail door een behulpzame en meedenkende manager). De omvang
van de schenking zou voldoende moeten zijn voor zowel de operatie, alsook voor de benodigde
oogzalf, pijnstillers en andere medicijnen en voor de gewenste nacontroles gedurende een heel jaar.
De operatie is uitgevoerd op 5 december 2017 bij de patiënte. De operatie was succesvol, d.w.z.: er is
een ooglens geplaatst op de juiste plaats en er heeft hoornvliestransplantatie plaatsgevonden. De
patiënte kreeg het advies om gedurende 6 weken zoveel mogelijk binnen te blijven, vooral niet te
lezen of haar ogen te concentreren en – indien nodig, alleen naar buiten te gaan met een zonnebril
(er was haar vooraf een skibril gedoneerd). Na 3 maanden zou ze pijnvrij moeten zijn en in de loop
van het jaar steeds meer gaan zien (tot >30%). Eind 2018 zou er een (laatste?) nacontrole moeten
plaatsvinden, om te bezien of het oog via een tweede operatie zou moeten worden rechtgezet.
Financieel overzicht

Toelichting: projectopzet zonder extra fondsenwerving
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De donaties zijn grotendeels gedaan in de vorm van een niet terug opeisbaar voorschot à € 2.400
totaal (zie tabel). Dit voorschot wordt verevend door omzetting in vijf periodieke giften €480,
gedurende vijf achtereenvolgende kalenderjaren. Deze ritmiek van omzetting kan niet worden
stopgezet, anders dan door de opheffing van de stichting of door het overlijden van de donateur. In
die gevallen wordt het resterende voorschot automatisch en onmiddellijk omgezet in een donatie.
De verevening van de eerste termijn heeft in 2017 plaatsgevonden.
Het gehele voorschotbedrag is terstond door Stg. Musole overgedragen aan het ooghospitaal. In
overleg tussen Namakau en het hospitaal had de overdracht desgewenst daarna nog kunnen worden
herschikt naar een andere activiteit. Dat is niet gebeurd. Alles is uitgevoerd volgens planning.
Daarnaast heeft de donateur een klein bedrag besteed als bijdrage aan de noodzakelijke activiteiten
van het stichtingsbestuur; ter dekking van de transferkosten, de bescherming van de domeinnaam en
het in stand houden van de website.
Beleidsplan 2018
In 2018 worden er diverse nacontroles nodig geacht in Agarwal’s Eye Hospital. Gedurende de eerste
zes maanden mag Namakau zo vaak voor controle komen als ze wil. Daarna zal het naar verwachting
genoeg zijn om eens per drie maanden een nacontrole te laten plaatsvinden. De financiële
overdracht aan het hospitaal is bedoeld voor de bekostiging van alle nacontroles, de benodigde
medicijnen en pijnstillers en eventuele hulpmiddelen, zoals een zonne- en/of leesbril. Eind 2018
wordt bezien in hoeverre het gewenst is om het oog operatief recht te zetten.
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