Jaarverslag 2011
Ondernemend bouwen aan duurzame preventieve zorg
en rehabilitatie van kinderen met een handicap.

Karuna in het kort
MISSIE
Karuna Foundation, een ondernemende stichting, opgericht in 2007, streeft
ernaar het aantal vermijdbare handicaps onder kinderen te verminderen en
de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking te verbeteren.
SAVING CHILDREN FROM DISABILITY ONE BY ONE. Hiertoe worden arme
gemeenschappen georganiseerd en opgeleid zodat ze zelf in staat zijn hun
gezondheidszorgsituatie te verbeteren, inclusief die van kinderen met een
handicap, moeders en zuigelingen.

DOELSTELLINGEN
Aantoonbaar minder kinderen met een handicap (preventie middels
betere zorg en voorlichting)
Aantoonbaar beter leven voor kinderen met een handicap (rehabilitatie
en participatie in hun eigen gemeenschap)
Ontwikkeling van een duurzaam en repliceerbaar gezondheidszorgmodel

STRATEGIEËN
1) Share&Care
Ontwikkeling van een lokaal coöperatief gezondheidszorgsysteem. Dit
programma wordt uitgevoerd in 7 dorpen in 3 verschillende districten
van Nepal, in de periode 2008-2013.
2) Training of Professionals
Training in preventie en lokale gezondheidsprojecten opzetten. Dit
programma is van 2008-2011 uitgevoerd in 150 dorpen in 3
verschillende districten van Nepal.
3) Preventie & Rehabilitatie
Programma voor lokale versterking en verankering van preventie en
rehabilitatie. Dit programma wordt uitgevoerd in 7 dorpen in 2
districten en is eind 2011 van start gegaan.
4) Lobby, Communicatie & Netwerken ter ondersteuning, duurzame
continuering en expansie van bovengenoemde drie strategieën.
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Inleiding
Dit is het verslag over het jaar 2011. Het is de weergave van onze inspanningen en bevat onze
verantwoording over alle uitgevoerde activiteiten en gemaakte kosten. Het is het vierde jaar van
uitvoering van onze projecten die zijn opgezet om uit te zoeken wat werkt en wat niet werkt
(zogenaamde pilot programma’s) ten aanzien van preventie en rehabilitatie. Het was het jaar van de
focus op capaciteitsopbouw, ontwikkeling van leiderschap en verbetering van kwaliteit van de zorg.
Deze componenten zijn broodnodig voor het voortbestaan van de projecten ook zonder de (financiële)
steun en begeleiding van Karuna. En dat is waar het ons uiteindelijk om gaat. Dan pas is ons doel
bereikt.
Slechts een gezamenlijke inspanning kan leiden tot het bereiken van duurzame resultaten, het
verbeteren van leiderschap en goed bestuur in alle lagen van de samenleving. Daarom zoeken we naar
allerlei vormen van samenwerking en synergie.
De resultaten hebben geleid tot vermindering van het aantal kinderen met een handicap en tot
verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen in de gebieden waar wij actief zijn. Ook zijn wij
beduidend verder gekomen met de ontwikkeling van een duurzaam coöperatief zorgmodel (inclusief
preventie en rehabilitatie) dat al gedeeltelijk door andere organisaties binnen en buiten Nepal wordt
gebruikt.
Het blijft een enorme uitdaging aan onze doelstelling te werken in arme gemeenschappen in een land
dat in opbouw is. Het is voor alle betrokkenen dan ook motiverend te zien dat er veranderingen
zichtbaar zijn en veel vooruitgang is geboekt in het afgelopen jaar. We zijn trots op de resultaten.
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er nog veel moet gebeuren, met name in verbetering van structuur,
management en kwaliteit van de zorg.
Karuna gaat altijd uit van de behoeften en wensen van de mensen zelf. Planning, uitvoering, en
evaluatie vindt plaats door de gemeenschap. Karuna’s rol is met name faciliteren, begeleiden, trainen en
opleiden. Juist omdat de verantwoordelijkheid ligt bij lokale leiders en de lokale coöperatie, is het een
weg van voortdurende verbetering voor alle betrokkenen.
Door onze decentrale aanpak zijn resultaten, processen en organisatieopbouw in elk dorp anders. Dit
valt duidelijk op te maken uit onze evaluaties, en uit het jaarverslag 2011 van Karuna Nepal dat via onze
website is te downloaden. Tijdens onze zoektocht naar wat werkt en niet werkt, proberen wij de
kritische succesfactoren te identificeren. Vervolgens stellen we de strategieën bij. Op deze manier
komen wij steeds een stapje dichterbij een gezondheidszorgmodel dat niet afhankelijk is van hulp
buitenaf en dat ook door anderen kan worden gebruikt.
Dit verslag is slechts een samenvatting van alle activiteiten. Gedetailleerde managementinformatie,
berekeningen, beleidsplannen en aanpassingen, procesinformatie, en interne en externe evaluaties zijn
op te vragen. Wij willen de door ons opgebouwde kennis, lessen en expertise graag delen teneinde
anderen te inspireren en zo de impact van ons werk te vergroten. Ook staan we open voor kritische
feedback en leerervaringen van anderen.
We zijn onze donateurs, partners en medewerkers dankbaar voor de (financiële) ondersteuning, maar
bovenal voor het vertrouwen in onze aanpak.
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Voorlichting en vergadering in Mechhe (Kavre)

Een moeder betaalt het lidmaatschap voor haar gezin tijdens een vergadering in Bhokraha(Sunsari)
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1 Over Karuna’s Ondernemende aanpak
In november van 2011 is er een artikel verschenen over de ondernemende aanpak van Karuna
Foundation in de speciale uitgave over privaatpublieke partnerschappen bij Vice Versa, het vakblad voor
ontwikkelingssamenwerking. Hieronder de integrale tekst.

Out of
the Box

Welke dynamiek ontstaan als een bouwondernemer, een
kinderrechtenactivist en een ontwikkelingswerker samen aan de slag
gaan? Betteke de Gaay Fortman, directeur, over denken en handelen
buiten je eigen kaders.
Karuna Foundation werd in 2007 opgericht door de
Arnhemse bouwondernemer René aan de Stegge
en is gevestigd in het hoofdkantoor van
bouwonderneming Giesbers Groep. Met mij als
ontwikkelingsdeskundige en met de Nepalese
kinderrechtenactivist Deepak Sapkota heeft René
een visie ontwikkeld, een organisatie opgebouwd en
projecten in gang gezet. Ons doel is om in
ontwikkelingslanden vermijdbare handicaps bij
kinderen te voorkomen en het leven van kinderen
met een handicap in hun eigen gemeenschap te
verbeteren. Karuna zet in Nepalese dorpen een
coöperatief microverzekeringssysteem op onder de
naam Share&Care. Deze coöperatie dient niet
alleen voornoemde doelen, maar ook het algemeen

belang van de gemeenschap, namelijk betaalbare
en adequate gezondheidszorg voor iedereen. Na
twee jaar moet zo’n lokale coöperatie financieel op
eigen benen staan.
Kenmerkend voor de ondernemer achter Karuna
Foundation is allereerst een sterke visie op exit
meteen vanaf het begin. Daarnaast het ‘out of the
box’ denken bij elke stap die wordt genomen en
aansturing van het ontwikkelingsproces met het
soort drive en de resultaatgerichtheid die
ondernemers eigen is. Wezenlijk zijn ook de
bereidheid risico’s over de sociale investering te
aanvaarden, alsook de bereidheid te stoppen indien
ownership door de doelgroep niet wordt opgepakt.

Artikel Vice Versa –nov 2011
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In het belang van een duurzaam
ontwikkelingsproces en om daadwerkelijk
ownership binnen de gestelde termijn tot stand te
brengen, ziet de betrokken ondernemer het als
absoluut noodzakelijk vast te houden aan
principes en afspraken die met de lokale
bevolking gemaakt worden over bijvoorbeeld de
hoogte en de duur van de financiële steun. Door
de invloed van vele buitenlandse organisaties zijn
de verwachtingen van de doelgroep in termen van
geld, gebouwen en goederen veelal hoog. In hun
statische en stagnerende omstandigheden zijn ze
niet gewend en gemotiveerd zelf in actie te komen
en zelfstandig na te denken over hun problemen
en behoeften, plannen te maken en de handen uit
de mouwen te steken. De grondhouding is om te
wachten tot er weer een buitenlandse organisatie
komt die een school of ziekenhuis bouwt, die
‘zachte’ leningen verstrekt, of voorlichting komt
geven makkelijker. Dat is geen duurzame
houding. Ontwikkeling gaat er alleen komen als de
mensen zelf het heft in handen nemen.
Geconfronteerd met dit gelaten gedrag stelt de
ware ondernemer zich bij elke verzoek zakelijk en
als gelijkwaardige partner op. Hoe denken jullie
dat gewenste ziekenhuis te financieren? Bij wie
kunnen jullie aankloppen om voor lokale
financiering te zorgen? Juist die zakelijke
‘hardheid’, het consequent aanspreken van
mensen op hun eigen verantwoordelijkheid en hen
inspireren om actie te ondernemen, dat is echte
compassie, zo heb ik ervaren.

De Blauwe Draad
Stap 1. Analyseer het vraagstuk.
Stel vast wie de stakeholders zijn, welke belangen zij
hebben en hoe zwaar deze wegen. Ga na waar synergie
is te bereiken, maar stel ook weerstanden vast
Stap 2. Bedenk een oplossing die alle belangen dient.
Luister scherp naar alle belanghebbenden, denk daarbij
buiten de geëffende paden, neem de tijd voor reflectie
en overleg. Ontwikkel een oplossingsrichting met
gemeenschappelijk draagvlak.
Stap 3. Bepaal de kans op succes (wel/niet doorgaan).
Stel een moment vast waarop je besluit het project
door te zetten. Maar durf ook een project af te breken,
omdat bijvoorbeeld de risico's te groot zijn of de
verschillende belangen niet bij elkaar komen. Indien we
doorgaan doen we dat met commitment.
Stap 4. Organiseer het proces.
Breng het proces in kaart samen met andere
betrokkenen, elimineer verspillingen en benoem de
beslismomenten en mijlpalen. Organiseer commitment
van alle stakeholders. Evalueer voortdurend door de
stappen opnieuw te doorlopen en stel waar nodig het
proces bij.

DE BLAUWE DRAAD
Een ondernemer is gewend zich te laten leiden door
de markt. Resultaat en winst zijn in de vrije markt nu
eenmaal de bottomline. De tucht van de markt
regeert. Bij maatschappelijke doelen laat die zich
niet vertalen in commerciële resultaten, maar wel in
ownership en duurzaamheid en in meetbare
resultaten. Als diezelfde tucht wordt toegepast op
voortgang, duurzaamheid en zelfredzaamheid, dan
kan met recht worden gesproken van een
ondernemende aanpak.
Bij het opzetten en uitvoeren van projecten
hanteert Karuna Foundation dezelfde filosofie als de
bouwonderneming Giesbers Groep. Die heet ‘De
Blauwe Draad’ en is ontwikkeld door René aan de
Stegge om op gestructureerde wijze
ontwikkelingsprocessen aan te sturen. Door
belanghebbenden vroegtijdig te betrekken in het
proces, kunnen verschillende belangen elkaar
versterken (in plaats van elkaar tegen te werken) en
ontstaat er synergie. Zo helpt de Blauwe Draad bij

het bereiken van draagvlak en consensus. Voor
projecten worden inventieve oplossingen gevonden
die daardoor efficiënt en vlot kunnen worden
gerealiseerd.
Een voorbeeld is ons besluit in één van de
Share&Care dorpen te stoppen met onze steun
(stap 3) vanwege een gebrek aan betrokkenheid van
de lokale leiders. Er was te weinig kans op
duurzaam succes. Ons vertrek uit dat dorp heeft
een—onvoorspelbaar—positief effect gehad op het
leiderschap en de (financiële) participatie in de
omringende dorpen. Zo is er nu een duidelijke
verschuiving zichtbaar van afhankelijkheid van
Karuna naar proactiviteit van de dorpsleiders.
Zoals het een ondernemer betaamt, waren doel
en ambitie realistisch, maar wel hoog. Resultaten
moesten snel worden bereikt. Obstakels waren er
natuurlijk, maar die zijn er om uit de weg geruimd te
worden. Gaandeweg kwamen we er wel achter dat
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we uit ander hout gesneden zijn. ‘Mijn’ ondernemer
vindt regelmatig dat ik meer zou moeten
doorpakken, niet zakelijk genoeg optreed en niet
voldoende aan onze principes over financiële steun
vasthoud. Wat is nu een jaartje extra in zo’n proces,
denk ik vanuit mijn ontwikkelingsperspectief.
Ondertussen heb ik geleerd dat je door gemakkelijk
toe te geven aan zo’n jaartje extra steun de
versnelling uit het proces haalt, terwijl het juist zo
belangrijk is die druk op de ketel te houden om
echte verandering te bewerkstelligen.
OPEN VISIE
Bij tijd en wijle vind ik dat ‘mijn’ ondernemer te
vasthoudend is en niet genoeg geduld heeft. Als er
in het tweede jaar nog niet genoeg mensen lid zijn
van het coöperatieve verzekeringssysteem is hij
geneigd het project als niet succesvol te zien. Maar
inmiddels erkent hij dat bij ontwikkelingsprocessen
de effecten van je inspanningen wat langer op zich
kunnen laten wachten dan in een bedrijfsetting en er
niet altijd een eenduidige oplossing is voor de
problemen. Het is de combinatie van beide attitudes
die helpt om de gewenste ontwikkeling ook op de
langere termijn te bestendigen.
Samenwerking met mensen uit verschillende
culturen en uit verschillende disciplines is niet altijd
makkelijk. ‘I don’t have an easy job’, zegt Deepak
Sapkota, country director van Karuna Nepal. Daarbij
vergelijkt hij zich met de vele honderden
ontwikkelingswerkers die bij andere, meer
traditionele ontwikkelingsorganisaties werken en
naar zijn zeggen elke dag dezelfde routine kunnen
afdraaien. Hier zien we een Nepalese
ontwikkelingsactivist die zich moet verplaatsen in
een Nederlandse ondernemer, een Nederlandse
ondernemer die zich moet verplaatsen in een
Nederlandse ontwikkelingswerker, en natuurlijk
Viceversa.
We hebben veel van elkaar geleerd en daarmee
ook over onszelf. Dat kan alleen maar door
voortdurend in de relaties te investeren. Na
urenlange discussies op het scherpst van de snede
wordt de lat telkens hoger gelegd, hetgeen altijd
resulteert in een helder gemeenschappelijk
standpunt. Dat blijkt te werken. Het belangrijkste is
dat je te allen tijde bereid bent vanuit een open visie
de dingen opnieuw te bezien, je in een ander te
verplaatsen en je mening bij stellen. Dit klinkt heel
simpel, maar blijft voor alle partijen een continue
uitdaging.
Het resultaat van deze ondernemende aanpak en
combinatie van disciplines en karakters is dat in vier
jaar tijd Karuna een innovatief en decentraal

coöperatief zorgsysteem (community based health
insurance) in Nepal heeft geïntroduceerd. We
komen steeds dichterbij financiële duurzaamheid.
De kracht van Share&Care zit in de aansluiting bij
bestaande gezondheidszorg, het mobiliseren van
lokale financiële bronnen (inclusief die van de
overheid, zonder afhankelijk van hen te zijn), en
goed ontwikkeld lokaal leiderschap. Het
institutionele resultaat is een nieuw opgebouwde
lokale organisatie onder leiding van jonge,
gemotiveerde en competente Nepalezen die zich
waardes als voortdurende verbetering, transparantie
en kennisdeling eigen hebben gemaakt.
DARE TO CONFRONT
‘Mijn’ ondernemer weet wat hij niet weet. Hij weet
waar, hoe en bij wie hij kennis moet opdoen. Dat
zou ook voor iedere ontwikkelingswerker moeten
gelden.
Daarbij heeft hij een heldere visie geënt op de
belangrijkste ontwikkelingsprincipes: duurzaamheid,
zelfredzaamheid en aansluiten bij bestaande
instellingen en structuren. En hij investeert veel in
mensen. Hij past zijn eigen Blauwe Draad
permanent toe door met open blik te kijken hoe de
belangen liggen en te leren van mensen uit andere
disciplines en uit een andere cultuur.
Ondernemers moeten zich ervan bewust zijn dat
als je in ontwikkeling investeert, je niet onmiddellijk
blijvend resultaat kunt verwachten. Echte duurzame
ontwikkeling betekent ook cultuurverandering en dat
kost veel tijd. Voor ons ontwikkelingsmensen geldt
dat we niet te snel de lokale situatie voor lief moeten
nemen, maar het lef en de gretigheid van
ondernemers moeten overnemen om zo door
eeuwenlange diepgewortelde dogma’s heen te
breken die vaak gebaseerd zijn op ongelijke
machtsstructuren.
‘Dare to confront’ is dan ook de slogan geworden
van onze mensen van Karuna Nepal. Een
gezondheidswerker die op slinkse wijze probeert
geld uit de verzekeringspot te halen voor eigen
gewin wordt tijdens de vergadering van de
coöperatie met zijn handelwijze geconfronteerd.
Daar is veel moed voor nodig in een cultuur die van
generatie op generatie dergelijke confrontaties
vermijdt.
Als de bezieling en resultaatgerichtheid van
ondernemers gecombineerd worden met de lokale
kennis en inlevingsvermogen van
ontwikkelingmensen en beiden bereid zijn van
elkaar leren, kan daar iets moois en duurzaams uit
voortkomen.
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Kernwaarden van Karuna
Verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid bij de mensen in de dorpen  decentrale aanpak
Zelfredzaamheid is essentieel bij elk ontwikkelingsproces. Karuna gaat uit van de kracht van mensen. Om die
reden investeert Karuna veel in mensen. Maar mensen en lokale organisaties moeten om die reden ook zelf
van het begin af aan substantieel financieel bijdragen en verantwoordelijkheid dragen. Het systeem moet na
enkele jaren onafhankelijk kunnen zijn van hulp van buiten.
Voortdurende verbetering binnen de organisatie; alsmede transparantie en kennisdeling binnen en buiten de
organisatie.
'Learning by doing'. Met vallen en opstaan wordt meer draagvlak bereikt, meer resultaten op het gebied van
preventie en rehabilitatie behaald en een duurzaam, repliceerbaar gezondheidszorgmodel
ontwikkeld. Uiteraard worden alle stappen geregistreerd en data verzameld voor bewijsvoering.
Een waardig bestaan kunnen leiden is geen gunst, maar een basisrecht van ieder mens. Dat staat helder
verwoord in het Verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap (Verenigde Naties 2006)

2 Ons werk in Nepal
Het huidige projectland van Karuna is Nepal, een mooi, maar arm land. Nepal is een land waar 40% van
de bevolking geen onderwijs heeft gehad en onder de armoedegrens leeft, 1 op de 19 kinderen sterft
voor het vijfde levensjaar waarvan 85% in het eerste levensjaar. Het percentage kinderen met een
handicap is naar schatting 5% van de kinderen onder de 15 jaar. Bovendien is de gezondheidszorg in het
hele land moeilijk toegankelijk door de hoge bergen, en geen of slechte wegen. Daarnaast laat de
kwaliteit van de gezondheidszorg zeer te wensen over.
Veel mensen in Nepal zien handicaps als iets onvermijdelijks, als het lot. Men denkt dat het krijgen van
een handicap niet te voorkomen is en dat er geen verbetering mogelijk is in de situatie van het kind.
Vaak ook betekent een kind met een handicap een grote last voor de familie, de gemeenschap en de
maatschappij, met verwaarlozing, uitsluiting en discriminatie als gevolg.
Armoede en prevalentie van handicaps hangen samen. Arme mensen hebben vaak geen goede toegang
tot zorg. Daardoor is de kans dat zij ziek of gehandicapt raken groter. Geen of gebrekkige prenatale zorg
en assistentie bij bevallingen verhogen de kans op moeder- en kindsterfte en op handicaps. Kinderen
met een handicap worden buitengesloten, gaan zelden naar school en kunnen daarom als ze volwassen
zijn vaak geen eigen inkomen verdienen. Cijfers van de Verenigde Naties geven aan dat circa 20% van de
handicaps wordt veroorzaakt door ondervoeding en 10% door infectieziekten. Zo kan een tekort aan
vitamine A leiden tot blindheid, zorgt polio voor verlamming en ontstaat invaliditeit door lepra.
Uitsluiting dwingt mensen met een handicap hun inkomen op onveilige en onzekere manieren te
verdienen. Genoeg redenen dus om deze vicieuze cirkel te doorbreken en te streven naar structurele
veranderingen in deze situatie.
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Karuna is van 2008-2012 werkzaam in 3 districten, Sunsari district (4 Share&Care dorpen en 3 Preventie
en Rehabilitatiedorpen, alsmede het Trainingsprogramma), Kavre Palanchowk district (2 Share&Care
dorpen en het Trainingsprogramma) en Rasuwa district (1 Share&Care dorp, 4
Preventie&Rehabilitatiedorpen en het Trainingsprogramma)

NEPAL

Rasuwa
in het noorden in
de hoge Himalaya,
45.000 inwoners.

Kavrepalanchowk
in het middelgebergte,
385.000 inwoners.

Sunsari
in het zuiden in de
tropische en laaggelegen
Terai, 625.000 inwoners.

Figuur 1. Kaart van Nepal met omcirkeld de districten waar Karuna werkzaam is.
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Straattheater als
methode voor
bewustwording over het
stigma rond handicaps

3 Wat hebben we bereikt in 2011?
Alle projecten en activiteiten dragen direct of indirect bij aan vermindering van het aantal kinderen met
een beperking en aan verbetering van kwaliteit van leven voor kinderen met een beperking. De
resultaten en leerervaringen dragen bij aan de ontwikkeling van een lokaal coöperatief
gezondheidszorgsysteem (inclusief preventie en rehabilitatie) dat op eigen benen staat en op grotere
schaal door Karuna en/of door andere organisaties kan worden gebruikt.
Onze resultaten van alle projecten samen in het afgelopen jaar zijn:
35.000 mensen in 7 dorpen hebben toegang tot verbeterde gezondheidszorg.
2250 gezinnen (12.500 mensen) in deze dorpen zijn lid van het verzekeringssysteem.
4 van de 7 dorpen kunnen na 2 jaar het coöperatieve zorgsysteem continueren zonder de
financiële bijdrage van Karuna
542 kinderen met een handicap zitten in 2011 in een rehabilitatieprogramma en zijn op weg
naar een beter leven. 219 van deze kinderen hebben op veel aspecten vooruitgang geboekt
(medisch, onderwijs, participatie en integratie)
Dankzij de uitvoering van het trainingsprogramma met preventieprojecten in 150 dorpen, is er
een positief effect op de meeste indicatoren van moeder en kind gezondheidszorg (vaccinaties,
prenatale controles) (zie grafiek op blz. 22)
150 kinderen zijn gezond geboren waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze
anders met een handicap zouden zijn geboren of er een hadden gekregen in de eerste jaren van
hun leven.
Karuna Foundation is voorloper in Nepal op het gebied van Community Based Health Insurance
en Community Based Rehabilitation en zit aan tafel met belangrijke spelers, zoals de
Wereldbank, de Ministeries, de Wereldgezondheidsorganisatie en GiZ.
Op de volgende pagina’s volgen per strategie (Share&Care, Preventie & Rehabilitatie, Training of
Professionals en Lobby) de resultaten behaald over het verslagjaar.
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3.1 Share & Care
Ontwikkeling van een lokaal coöperatief gezondheidszorgsysteem.
Share & Care betekent het het delen van de kosten en de risico’s van gezondheidszorg en het zorgen
voor de kwetsbaren, met name kinderen met een handicap.
Doel van dit project is het toegankelijk maken en versterken van betaalbare, adequate en preventieve
(basis) gezondheidszorg, alsmede ziekenhuisopnames, voor en door alle inwoners in de projectdorpen,
inclusief preventie en rehabilitatie.
Het microverzekeringssysteem wordt geleid door een lokale coöperatie (health management
committee) waarvan de leden zijn gekozen door de inwoners. Dit comité wordt door Karuna getraind en
gecoacht in de opzet en uitvoering van dit systeem. Het systeem begint klein. In de loop der jaren
komen er meer leden, wordt de kwaliteit van de zorg steeds verder verbeterd, is er betere
samenwerking met ziekenhuizen, ontstaat er meer solidariteit en wordt het comité steeds sterker en
onafhankelijker. Karuna plant een zaadje en inspireert en traint arme mensen om op eigen kracht zelf
verder te gaan. Samen met de bevolking en de overheid komen we zo tot vernieuwende en duurzame
oplossingen voor hun gezondheidsproblemen.

Figuur 2.Componenten van het Share&Care systeem

In figuur 2 is te zien dat het zorgsysteem veel meer dekt dan alleen basiszorg en ziekenhuiskosten. Ook
preventieactiviteiten zijn essentieel en rehabilitatiekosten oor kinderen met een handicap worden
gedekt. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in ondernemerschap en kredietverstrekking bij de allerarmsten
zodat zij hun inkomen verhogen èn daardoor lid kunnen worden van de verzekering.
In figuur 3 op de volgende pagina is te zien hoe de financiële steun voor Share&Care is georganiseerd.
De basisinkomsten van het verzekeringssysteem komen van de lokale bevolking en de overheid. Vanuit
de lokale gemeenschap zijn er bijdragen via het lidmaatschap van de verzekering. Daarnaast steunt de
gemeentelijke overheid en de districtsoverheid met geld, mensen en middelen.
De financiële steun van Karuna Foundation bestaat uit operationele kosten en investeringskosten en
beperkt zich tot 2 projectjaren. De steun voor operationele kosten beperkt zich tot maximaal 50% in het
eerste jaar en maximaal 30% in het tweede jaar. De investeringskosten gaan naar basisgezondheidszorg,
verbeterde infrastructuur, apparatuur voor geboortekamer, startkapitaal voor inkomensgenererende
projecten, waterput, etc. In het 3e projectjaar kan Karuna besluiten om, na een succesvolle afronding
van de eerste 2 jaar, kapitaal te doneren aan het dorp waar ze aanspraak op kunnen doen in moeilijke
tijden. Dit is afhankelijk van de status van de duurzaamheid, het commitment en het leiderschap in het
dorp.
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Figuur 3.Organisatie van opbouw en financiële steun binnen Share&Care.

Uitvoering in 2011
Share&Care is in het jaar 2011 uitgevoerd in 7 dorpen in de 3 verschillende districten. In tabel 1 volgt
een overzicht van de huidige dorpen en hun inkomsten en uitgaven in het afgelopen projectjaar.
Echter in 1 dorp, Mecche in het Kavre District, was het voor Karuna heel moeilijk om directe
ondersteuning en training te geven, aangezien er teveel politieke verdeeldheid en onrust was. De
gezondheidswerker heeft de basisdiensten van Share&Care op eigen kracht aan de bevolking verleend.
Begin 2012 is deze situatie doorbroken en in het vierde jaar wordt Share&Care op een andere manier en
kleinere schaal gecontinueerd.
Tabel 1. Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Share & Care dorpen in het laatste projectjaar.
Overzicht over 2011

Openingsbalans van voorgaande jaar

Mechhe

Chapakhori

Syafru

Bhokraha

Madhesha

Bhaluwa

Aurabani

jaar 3

jaar 2

jaar 2

jaar 2

jaar 1

jaar 1

jaar 1

€ 5.171

-€ 769

€ 4.258

€ 3.367

€0

€0

€0

€ 3.622

€ 19.135

€ 7.575

€ 37.695

€ 31.039

€

€ 2.550

€ 3.698

€ 5.465

€ 17.975

€ 12.331

€ 8.639

€ 7.596

% Lokale bijdrage van totale inkomsten

70%

18%

72%

48%

40%

39%

38%

Inkomen
Totaal

€ 22.318 € 19.878

Lokale bijdrage

Karuna bijdrage

€

€ 1.072

€ 16.975

€ 2.110

€ 19.720

€ 18.708

% Karuna bijdrage van totale inkomsten

30%

82%

28%

52%

60%

€ 13.679 € 12.282
61%

62%

Investeringskosten €
%
Operationele kosten €
%

€0
0%
€ 1.072
30%

€ 6.644
35%
€ 10.331
54%

€ 175
2%
€ 1.936
26%

€ 14.424
38%
€ 5.297
14%

€ 10.092
33%
€ 8.616
28%

€ 8.495
38%
€ 5.183
23%

€ 9.756
49%
€ 2.526
13%

Totaal
Investering
Operationeel
Bank Balans

€ 6.097

€ 16.306

€ 10.072

€ 34.287

€ 23.907

€0
€ 6.097
€ 2.696

€ 7.644
€ 8.662
€ 3.598

€ 3.725
€ 6.346
€ 1.762

€ 12.155
€ 22.132
€ 6.774

€ 12.689
€ 11.218
€ 7.132

Uitgaven
€ 17.911 € 16.165
€ 12.226
€ 5.685
€ 4.407

€ 11.782
€ 4.383
€ 3.713
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Share&Care is een proces van vallen en opstaan en voortdurende verbetering. Niet alles gaat goed:
soms is er gebrek aan leiderschap van de lokale zorgverleners, gebrek aan coördinatie en samenhang
binnen de dorpen, soms dragen de lokale autoriteiten niet voldoende bij aan de kosten van het systeem.
Soms verloopt de communicatie tussen de mensen van Karuna Nepal en de mensen van de lokale
gemeenschap niet goed. Voor succesvolle uitvoering van de activiteiten, is vaak de afhankelijkheid van
de kennis, ervaring en daadkracht van de medewerkers van Karuna Nepal nog te groot. Deze
uitdagingen en leerpunten worden continu gebruikt om onze werkwijze aan te passen.
Ondanks de enorme uitdagingen waar we telkens weer voor staan, zijn er behalve de resultaten op het
gebied van preventie en rehabilitatie, ook zichtbare veranderingen in de dorpen op het gebied van
leiderschap, solidariteit en zelfredzaamheid.
3.1.1 Basisgezondheidszorg en preventie
De basisgezondheidszorg is verbeterd middels betere infrastructuur, extra
gezondheidswerkers, 24uurs zorg, medische apparatuur, medicijnen, laboratorium
voorzieningen.
35.000 mensen hebben toegang tot betere zorg.
Patiëntenbezoek aan gezondheidszorgpost is verdubbeld
Er zijn 5 geboortekamers opgezet in 5 Share&Care dorpen waardoor vrouwen makkelijker
onder professionele begeleiding bevallen en kunnen worden doorverwezen in geval van
complicaties.
3.1.2 Coöperatieve zorgverzekering
2250 huishoudens (12.500 mensen) uit 6 dorpen zijn lid van de micro-verzekering en financieel
beschermd tegen zorgkosten. Dit komt neer op ongeveer 30% van de bevolking.
In 2011 zijn er 350 mensen (3% van het aantal leden) doorverwezen naar een ziekenhuis en
krijgen de kosten hiervan vergoed uit het microverzekeringssysteem (zonder een financiële
bijdrage van Karuna Foundation).
Elk dorp ontwikkelt en beheert het microverzekeringssysteem zelf, dus decentraal. Er is in alle
dorpen een balans tussen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven.
In het derde jaar van de microverzekering zijn 3 van de 4 pilotdorpen die in 2009 zijn gestart
financieel duurzaam gebleken.
In 2011 is er in totaal 60.000 euro (62% van de operationele kosten) uit lokale financiële
bronnen gegeneerd in de dorpen (premiegeld, gemeentebijdragen, en andere bronnen). De
overige 38% is vanuit Karuna bijgedragen.
2 van de 3 verzekerde leden vernieuwt het lidmaatschap in het nieuwe jaar.
3.1.3 Rehabilitatie
Er zijn 219 kinderen met een handicap in de 6 actieve Share&Care dorpen in 2011 die allen de zorg
krijgen overeenkomstig hun behoeften en het individuele behandelplan dat samen met de ouders is
opgesteld. De resultaten zijn in tabel 2 weergegeven.
3.1.4 Verhoging van gezinsinkomen via trainingen en kleine leningen
214 families onder de armoedegrens hebben na een training gericht op hun specifieke kwaliteiten en
capaciteiten een lening gekregen waarmee ze hun inkomen hebben kunnen verhogen. Voorbeeld is het
opzetten van een fietsreparatie winkel, een groentewinkel; en het rijden van riksja. Deze gezinnen
kunnen nu ook deelnemen aan het microverzekeringssysteem. Het geld dat met de terugbetaling van de
leningen wordt gefinancierd, wordt gedeeltelijk geïnvesteerd in nieuwe kredieten voor armen en
gedeeltelijk in betere zorg.
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Tabel 2. Overzicht van het aantal kinderen met een beperking en de rehabilitatiezorg die zij hebben gekregen.
Resultaten van de activiteiten in afgelopen jaar
Algemeen
Totaal aantal kinderen met een beperking
Totaal aantal kinderen dat volledig is hersteld
Totaal aantal kinderen
Training van rehabilitatiewerker

Bhokraha Madhesha Aurabani Bhaluwa Chapakhori

Syafru

Totaal

104
5
99
2

28

26

23

30

8

28
2

26
1

23
1

30
1

8
0

219
5
214
5

52
20
5
2

16
5
0
2

14
6
2
1

12
2
2
2

9
4
5
1

5
0
1
0

108
37
15
8

8
5
7

2
2
1

3
0
0

4
1
0

10
0
1

2
0
0

29
8
9

6
36

12
10

4
10

6
8

2
12

1
4

5
80

44

19

8

8

0

0

79

7

5

3

1

0

0

16

2
10

28
0

21
0

14
0

21
1

1
0

87
11

10

3

3

0

0

0

16

6
3

22
19

11
5

17
10

11
6

0
0

67
43

24
0
0
0
1

23
0
0
0
1

29
1
1
13
0

20
1
1
13
0

18
0
0
0
0

0
0
0
0
0

114
2
2
26
2

Type handicaps
Lichamelijke handicap
Auditieve handicap
Visuele handicap
Taal en spraak handicap
Geestelijke handicap
a. Intellectuele handicap
b. Mentale handicap/ziekte (bv. epilepsie)
Meervoudige handicap

Gezondheid
Gemiddeld aantal huisbezoeken aan een kind
Aantal kinderen dat fysiotherapie heeft ontvangen
Aantal kinderen dat een medische behandeling heeft
ondergaan
Aantal kinderen dat hulpmiddelen heeft ontvangen

Educatie
Steun voor primair en secundair onderwijs
Vakopleidingen

Inkomen
Inclusie van families met een kind met een beperking
in het inkomensproject van Share&Care

Sociaal
Verkrijgen van een Identiteitskaart (PGB)
Bewustwordingsactiviteiten

Empowerment
Aantal families in een zelfhulpgroep
Formatie van een Rehabilitatie comité
Formatie van een Kinderclub
Aantal kinderen in de Kinderclub
Trainingen in leiderschap en capaciteitsopbouw
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Het Share & Care dorp Bhokraha
Als voorbeeld lichten we een van de Share&Care dorpen uit. Bhokraha, gelegen in Sunsari district heeft een bevolking van in totaal
25.000 mensen (3200 huishoudens). De gemeenschap bestaat grotendeels uit etnische minderheden. Bijna 60% van de bevolking leeft
onder de armoedegrens (data uit baseline survey van Karuna Nepal: 2009). Er is gebrek aan wegen, water, sanitatie- en
gezondheidsvoorzieningen, ook al ligt het dorp maar 5 kilometer van de districtshoofdstad.
De resultaten na 2 jaar Share&Care tonen aan dat Bhokraha als voorbeeld voor andere dorpen kan dienen.
Algemene zorg:
Toegang tot zorg is verbeterd: aantal dagelijkse patiënten is gegroeid van 45 naar 67.
Er is een ambulance die ze zelf hebben geregeld waarmee vervoer naar het ziekenhuis is gegarandeerd.
Preventie:
Voor Share&Care was het percentage zwangere vrouwen dat de 4 volledige prenatale controles had gehad, 26%. Na 2 jaar
Share&Care was dit percentage toegenomen naar 51%.
Door het installeren van een geboortekamer in de overheidskliniek, is het percentage bevallingen onder professionele
assistentie van 5% naar 22% gestegen.
Het percentage kinderen dat werd gevaccineerd steeg gemiddeld van 44% voor Share&Care naar 58%.
Rehabilitatie:
In totaal zijn 104 kinderen met een handicap geïdentificeerd die door Share&Care toegang hebben tot een op maat
ontwikkeld rehabilitatieprogramma in hun eigen gemeenschap (school, vakopleiding, gemeenschapsactiviteiten, toegang tot
zorg en microkrediet) om zo de zelfredzaamheid, integratie en participatie te vergroten
Van die kinderen zijn er inmiddels 44 geopereerd en hebben er 7 een hulpstuk
2 kinderen met een beperking gaan nu naar school (en voor Share&Care niet)
10 families met een kind met een beperking hebben via een lening nu meer maandelijkse inkomsten
36 kinderen krijgen regelmatig fysiotherapie.
De kosten voor al deze activiteiten worden volledig door de lokale gemeenschap gedragen. De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering ligt in handen van het plaatselijke Health Management Committee.
Afgezien van de uitstekende kwaliteit van het preventie- en rehabilitatiewerk is er na het 2e jaar sprake van financiële duurzaamheid
van het microverzekeringssysteem.
De kritische succesfactoren zijn:
- De gemeenschap zelf is eigenaar van het programma, onder het competente leiderschap van de gezondheidswerker.
- Het comité wordt goed geleid en gemotiveerd door de gezondheidswerker.
- De comité leden voeren hun taken en verantwoordelijkheden op integere wijze uit.
- Onderling wordt goed samengewerkt en er wordt uitstekend gecoördineerd met verschillende instanties (het comité heeft een
ambulance kregen van de Indiase Ambassade, bijvoorbeeld) .
- Het programma maakt onderdeel uit van de plannen en het budget van de gemeente die elk jaar substantieel financieel bijdragen.
- Het aantal leden van het verzekeringssysteem stijgt ieder jaar (van 165 in 2009, naar 451 in 2010 naar 509 in 2011);
- Aan het einde van het 2e projectjaar was er een overschot op de balans (10.000 euro)
Natuurlijk zijn er ook uitdagingen:
Armoede waardoor het lidmaatschap financieel gezien voor vele families nog niet haalbaar is
Behoud van de motivatie van de dorpsleiders, zeker nu het programma steeds meer werk en verantwoordelijkheden vereist.
Bereiken van de grote massa die grotendeels analfabeet is
De perceptie van veel inwoners dat ontwikkeling de verantwoordelijkheid is van de regering en van ontwikkelingsorganisaties
Het samenstellen van een goed premie-pakket dat aan de behoeften van de inwoners voldoet, maar tegelijkertijd garandeert dat
inkomsten en uitgaven in balans blijven.
Met het verder ontwikkelen van leiderschap in het dorp, en het meer inzetten op vrouwencoöperaties, zal Bhokraha, ook in de
toekomst, als voorbeeld van succesvol Share&Care dorp kunnen blijven dienen.
Op de volgende 3 pagina’s zal verder worden ingegaan op het financiële verloop van het Share&Care programma in Bhokraha.
Er wordt een totaal beeld gegeven over de inkomsten en uitgaven over de verschillende jaren en vervolgens wordt er specifiek
ingegaan op de inkomsten en uitgaven berekend per huishouden dat lid is van de verzekering (grafieken).
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Overzicht van de totale kosten Share&Care in 4 jaar
BHOKRAHA
Inkomsten ter dekking van directe kosten
Bijdrage lokale gemeenschap

€ 7.585

42%

€ 17.975

50%

€ 19.460 80%

Karuna operationele bijdrage

€ 7.025

39%

€ 5.300

15%

€0

€0

€ 12.325 13%

Karuna investeringsbijdrage

€ 3.270

18%

€ 12.400

35%

€0

€0

€ 15.670 16%

Noodfonds na afronding succesvol 3e jaar

€0

Totale directe kosten om Share&Care te
implementeren
Indirecte kosten (geheel door Karuna gedekt)
voor coaching, training, lobby, monitoring&evaluatie,
ontwikkeling model, etc

Jaar 1

€ 17.880

€ 7.500

Jaar 2

Jaar 3

€ 5.000 20%

€0
100%

€ 35.675

€ 6.000

100%

Jaar 4
€ 20.000

Totaal
100%

€ 65.020 66%

€0

€ 5.000

€ 24.460

€ 20.000

€ 98.015

€ 4.000

€ 2.500

€ 20.000

5%

Note: TOTALE INVESTERING VAN KARUNA IN SHARE&CARE GEDURENDE 4 JAAR (direct en indirect) IS € 53.000,
EN VAN DE LOKALE GEMEENSCHAP €65.000
Toelichting Inkomsten ter dekking van de DIRECTE kosten
Lokale gemeenschap  Premies huishoudens, bijdragen gemeentebesturen, districtsoverheden, etc
Karuna operationele bijdrage  In de eerste 2 jaar draagt Karuna bij aan de operationele kosten (maximaal 50% in het 1 e jaar en maximaal 30% in het 2e jaar)
Karuna investeringskosten  Tijdens de eerste twee jaar investeert Karuna waar nodig in basis gezondheidszorg, verbeterde infrastructuur (renovatie gezondheidszorgpost), apparatuur
voor geboortecentrum, startkapitaal inkomensgenererende projecten, waterput, etc. Deze verbeteringen dienen vaak de gehele populatie in een dorp, niet alleen de leden.
Noodfonds na 3 jaar Na succesvol afronden van Share&Care in het 3e jaar, stelt Karuna de laatste financiële bijdrage ter beschikking
Toelichting INDIRECTE kosten
De indirecte kosten zijn de organisatiekosten die Karuna Nepal maakt om het project te implementeren. Het gaat hier dan over kosten van mensen, trainingen, veldbezoeken etc.
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JAAR 1
Bhokraha Share&Care Inkomen en Uitgaven berekend per huishouden
-

Aantal huishoudens lid : 165 huishoudens (5% van de totale bevolking)
Bijdrage van Karuna aan operationele kosten: 38,50 euro per huishouden in eerste jaar
Zoals te zien is, zijn de lokale inkomsten in het eerste jaar al bijna voldoende om de lokale kosten te dekken. Financiële duurzaamheid is al bijna bereikt. Door de grotendeels
e
ongebruikte financiële bijdrage van Karuna was er aan het einde van het 1 jaar een overschot op de balans van 7.000 euro.

€ 45
Capaciteitsopbouw
€ 3,05
Preventie
€ 2,75
Rehabilitatie
€ 2,80
Levensverzekering; € 1,65

€ 40

€ 35
District
& Lokale overheid
€ 23,50

€ 30

Verbeterde Basiszorg
€ 14,85

€ 25

€ 20

Karuna
€ 38,50

€ 15

Doorverwijzing Ziekenhuis
€ 9,60

Membership
€ 15,75

€ 10

Medicijnen
€ 7,00

€5

€-

Inkomsten van Karuna

Lokale inkomsten

Uitgaven
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JAAR 2
Bhokraha Share&Care - Inkomen en Uitgaven berekend per huishouden
-

Aantal huishoudens lid : 451 huishoudens (14% van totale bevolking)
Lokale bijdrage €34 (80%) aan het verzekeringsysteem, bijdrage van Karuna aan het verzekeringssysteem (=operationele kosten): €8,06.(20%)
Zoals te zien is, zijn de lokale inkomsten in het tweede jaar voldoende om de lokale kosten te dekken. Financiële duurzaamheid is dus bereikt. Door de nagenoeg ongebruikte
financiële bijdrage van Karuna was er aan het einde van het 2e jaar een overschot op de balans van 10.000 euro.
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3.2 Training of Professionals
Preventieprojecten gericht op vermijdbare handicaps
Doel van deze training is vergroting van praktische
kennis over handicaps en over het opzetten van een
project ter preventie van handicaps. Het streven is
gezondheidswerkers bewust te maken van hun
sleutelrol in het dorp bij het voorkomen van handicaps.
Door het zelf opzetten en uitvoeren van een
preventieproject met een startkapitaal van Karuna (200
euro per project), krijgen de gezondheidswerkers de
kans de risico’s op het ontwikkelen van een handicap
bij kinderen in hun dorp te verminderen. Na succesvolle
resultaten in de eerste 3 jaren van uitvoering van dit
trainingsprogramma, is de verantwoordelijkheid in
2011 overgedragen aan de District Health Office van
De gezondheidswerker en vroedvrouw uit een dorp
Kavre en van Sunsari die nu zorg zullen dragen voor
maken tijdens de training een gezamenlijk preventieplan
supervisie en follow-up van alle 150 preventieprojecten
voor de komende 2 jaar
in de 150 verschillende dorpen. Om die reden worden
de totale resultaten in de periode 2008-2011 aangegeven.
In een 5 daagse interactieve, vernieuwende training leren gezondheidswerkers, vroedvrouwen en
verpleegkundigen:
a. Welke verschillende handicaps er zijn en hoe te voelt om ermee te leven
b. Hoe handicaps voorkomen kunnen worden
c. Hoe zijzelf een preventieproject kunnen opzetten en kunnen uitvoeren, en hoe ze hiertoe lokale
middelen kunnen genereren. Een voorbeeld van een preventieproject is het installeren van een
geboortekamer binnen hun gezondheidskliniek. Karuna geeft startkapitaal (200 euro) en de rest
van de middelen komt van het gemeentebestuur, de districtsoverheid of van andere bronnen. Een
ander voorbeeld is het organiseren van vaccinatiecampagnes in alle uithoeken van het dorp.
d. Hoe ze hun eigen project kunnen monitoren, weer kunnen bijsturen en hun gemeenschap kunnen
informeren over de voortgang.
Partnerschap met District Health Office (overheid) en andere stakeholders

Selectie van gezondheidswerkers op basis van aanmelding en motivatie

Training of Professionals ( workshop van 5 dagen)

Figuur 4.
Opbouw van het
ToP project

Ontwikkeling van Preventieproject
Implementatie en supervisie

Bewustwording van mensen
over preventie van handicaps

-

Preventie onderdeel maken van
de dagelijkse praktijk.

Preventieve zorg verbeteren en het
gebruik ervan verhogen.

Op basis van de werkelijke behoefte
Mobilisatie van lokale (financiële)bronnen
Joint venture van gezondheidswerkers en health management comité
Supervisie door districtsoverheid, lokale comité en Karuna
Foundation
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Totale resultaten 2008-2011
457 opgeleide gezondheidswerkers uit 150 verschillende dorpen in 3 districten
150 Preventieprojecten opgezet en uitgevoerd door deze gezondheidswerkers.
11 opgezette geboortecentra
Gezondheidsindicatoren zijn aanzijnlijk verbeterd in de 150 dorpen waar Training of
Professionals heeft plaatsgevonden, met name toename van prenatale controles, en
patiëntenbezoek in buitenposten. (zie grafiek)
Er zijn 30 gezondheidscentra die extra startkapitaal hebben ontvangen voor een nieuw project
vanwege het excellent uitvoeren van het eerste project (implementatie, lokale financiële
bronnen aanboren en indicatoren sterk verbeterd)
Groot succes is mobilisatie van lokale (financiële) middelen. In een dorp is er zelfs 6000 euro
extra gegenereerd naast de 200 euro startkapitaal van Karuna.
Zoals in de grafiek op de volgende pagina is te zien, zijn de meeste indicatoren die cruciaal zijn voor het
voorkomen van geboorteafwijkingen en handicaps verbeterd. Volgens zorgvuldige interne
berekeningen zijn door dit trainingsprogramma in de afgelopen drie jaar in de 3 districten 150 kinderen
gezond geboren waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat ze anders met een handicap
zouden zijn geboren of er een hadden gekregen in de eerste jaren van hun leven.

Een van de
deelnemers tijdens
de training die de
plattegrond met de
voorzieningen in
haar dorp
presenteert aan de
groep.

Een van de
deelnemers tijdens
de training die over
de preventieplannen
van haar
gezondheidszorgpost
vertelt.
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In de onderstaande grafiek zijn de indicatoren weergegeven van moeder- en kindzorg VOOR en NA implementatie van preventieprojecten in 150 dorpen in 3
districten (2008-2011). Er is te zien dat de meeste indicatoren omhoog gaan, zoals prenatale controle, tetanus vaccinaties en het aantal patiënten dat een
buitenpost bezoekt. Enkele indicatoren dalen; het aantal geboorten in de gezondheidszorgpost daalt bijvoorbeeld, doordat meer vrouwen ervoor kiezen in een
ziekenhuis te bevallen, in plaats van thuis.

Indicatoren van moeder en kind zorg VOOR en NA implementatie
van preventieprojecten in 150 dorpen in 3 districten (2008-2011)
60
50

50

45
38

40

%

30

41

38

35

32

31

28

27

32

29

48

28

25

31

33

29 30

25
20

20

12

11 10

10
0

Voor

Na

Figuur 5. Grafiek van de indicatoren van moeder en kind zorg VOOR en NA het trainingsprogramma en de preventieprojecten.
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3.3 Preventie & Rehabilitatie project
Lokaal verankeren van rehabilitatie en preventie
Doel is verbeterde moeder-en kindzorg zodat zoveel mogelijk kinderen gezond geboren kunnen worden
en gezond en waardig kunnen opgroeien, ook de kinderen die een beperking hebben. Dit is een in 2011
gestart project, uitgevoerd in 7 dorpen in Sunsari en Rasuwa. Het project is vergelijkbaar aan
Share&Care, maar dan zonder het microverzekeringssysteem.
In de dorpen wordt een overeenkomst getekend met het Village Development Rehabilitation
Committee. Dit comité bestaat uit gemeenteambtenaren, gezondheidswerkers, ouders van kinderen
met een handicap, leraren en politieke leiders. Het comité genereert lokale middelen, mobiliseert lokale
leiders en werkt samen met de gezondheidswerker teneinde betere rehabilitatie en preventieve zorg op
te zetten. In elk dorp wordt er een community based rehabilitation facilitator geselecteerd en getraind.
Deze persoon speelt een centrale faciliterende en leidende rol in het project als secretaris van het
Committee. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de rehabilitatie van de kinderen in het
betreffende dorp.

Moeder die na training te
hebben gevolgd, haar
zoon fysiotherapie geeft

Resultaten
Deze nieuwe strategie is eind 2011 ingezet in 3 nieuwe dorpen in Sunsari en 4 nieuwe dorpen in
Rasuwa. In de dorpen is een lokale ‘ rehabilitation facilitator’ geselecteerd en getraind.
Gemiddeld zijn in het eerste jaar 35% van de totale projectkosten (2000 euro per dorp) door de
gemeenschap gedekt.
Er zijn 266 kinderen uit 7 verschillende dorpen met een handicap geïdentificeerd en voor elk is
een individueel behandelplan opgesteld in overleg met ouders, artsen en rehabilitatiewerkers.
Met ingang van 2012 worden deze plannen uitgevoerd.
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3.4 Lobby, communicatie, netwerken
Doel van ons lobbywerk is het ondersteunen, continueren en repliceren van bovengenoemde drie
strategieën door de nationale en lokale stakeholders in Nepal. Allereerst moet er bij die groep (lokale
leiders, gemeentebesturen, gezondheidswerkers, districtsoverheden, ministeries) draagvlak en
commitment worden gecreëerd.
Daarnaast, streeft Karuna ernaar andere organisaties en ondernemers in Nederland te inspireren
rehabilitatie en preventie op ondernemende wijze in hun programma’s op te nemen.
Op lobby gebied zijn in 2011 belangrijke stappen vooruit geboekt, zowel in Nepal als in Nederland.
Nepal
- Publicatie samen met ministerie van Women, Children and Social welfare over disability
- Scenario en uitvoering Street drama: over health Insurance, over de rechten en mogelijkheden
van kinderen met een handicap en over preventie
- Veel vergaderingen en bijeenkomsten met lokale districtsautoriteiten, met verschillende
ministeries en met andere internationale organisaties die in Nepal zijn gevestigd, met altijd als
resultaat ‘cost sharing’, coördinatie en draagvlak creëren.
- Training aan senior beleidsmedewerker Nepalees Ministerie van Welzijn, Vrouwen en kinderen
(Rabindra Acarya) op het gebied van Leadership in Community Based Rehabilitation door Huib
Cornielje met als doel: goedkeuring door het parlement van aangepaste Community Based
Rehabilitation Guidelines
- Consultancyopdracht uitgevoerd door Swiss Health Centre en Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeid (GiZ) (in opdracht van het Nepalese Ministerie van
Gezondheidszorg) voor een onderzoek naar alle microverzekeringsinitiatieven in Nepal, inclusief
Karuna’s Share&Care programma kwam als beste naar voren, al waren er ook vraagtekens bij de
kans op algehele duurzaamheid op de langere termijn.
- Landendirecteur van Karuna Nepal, Deepak
Sapkota zit in het dagelijks bestuur van
Association of International Non
Gouvernemental Organisations (AIN)
- Binnen dit AIN is een Disability working group
opgericht zodat er op gecoördineerde en
effectieve wijze in Nepal aan rehabilitatie kan
worden gewerkt.
- Karuna Foundation heeft samen met de Nepalese
Academy of Fine arts, en Creating Possibilities
Nepal een openbare schilderworkshop en
kunstbeurs georganiseerd in Kathmandu met het
doel bewustwording te vergroten over de kracht,
de rechten en de positie van kinderen met een
beperking. Deze beurs kreeg veel aandacht van
de pers en het publiek.
Overeenkomst Karuna Foundation, Academy of
Fine Arts en Creating Possibilities om een
kunstbeurs te organiseren in Kathmandu
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Nederland
- Artikel over ondernemende aanpak van Karuna in special over Public-Private Partnership bij Vice
versa, in november 2011; zie pagina 7-9.
- Publieksprijs voor Briljante mislukkingen, uitgereikt tijdens Partos conferentie op 13 oktober 2011.
Doel van de Awards voor Briljante Mislukkingen in de OS is bevordering van het lerend vermogen,
de innovatiekracht en de transparantie, van de OS-sector. Uit het persbericht:
“De publieksprijs ging naar Karuna Foundation. De stichting initieerde een coöperatief
microverzekeringssysteem in twee pilotendorpen in Nepal. Na tegenvallende resultaten
en het uitblijven van bijdragen van lokale overheden besloot Karuna te stoppen met
steun aan het project. Dit pijnlijke besluit had echter een onvoorspelbaar positief effect
op hetzelfde project in omliggende dorpen. Daar ontstond meer proactiviteit van de
dorpsleiders en meer onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
Het project in Nepal toont aan dat stoppen met een project soms goed kan zijn en op
termijn zelfs positieve effecten kan hebben. “

- Er hebben uitwisselingen en oriënterende gesprekken plaatsgevonden met verschillende
organisaties en platforms (Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Light for the World,
Pharmaccess, Liliane Fonds en het Health Insurance Platform for the Poor).
- Karuna heeft een haalbaarheidsonderzoek naar Share&Care gedaan in Mtakuja, Tanzania, in
opdracht van Stichting FEMI te Baarn. Er zijn gesprekken gaande tussen beide organisaties over
het vervolg.
- Karuna heeft in november 2011 tijdens een bijeenkomst voor Giesbers directeuren en managers
een presentatie gegeven met als titel ‘Dare to Share”, over het beste leermoment, de moed
hebben met een project te stoppen en dit ook te delen met anderen.

Lokaal comité doet interactief spel waaruit duidelijk wordt dat er meer lokale middelen voorhanden zijn dan men denkt.
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4 De ontwikkeling van een model
Karuna heeft als overkoepelend doel het ontwikkelen van een duurzaam en repliceerbaar
gezondheidszorgmodel, inclusief preventie en rehabilitatie.
Tot nu toe lijkt Share&Care het meest effectieve, integrale en duurzame model om onze preventie en
rehabilitatie doelstelling te bereiken. Niet de gemakkelijkste en ook misschien niet de snelste weg, maar
wel de meeste bestendige. Echter het model vertoont nog een aantal kwetsbare schakels, met name
met betrekking tot management en structuur. In 2012 zal het Share&Care model met de meest
geschikte structuur worden voltooid zodat het naar verwachting dit in de tweede fase (2013-2016) kan
worden gerepliceerd in een heel district in Nepal. De voortgang van het model wordt gemeten aan de
hand van 3 verschillende indicatoren: financiële duurzaamheid, kwaliteit van zorg, preventie en
rehabilitatie en tot slot structuur en management.

4.1 Indicatoren
4.1.1 Financiële duurzaamheid
In 2008 is Share&Care gestart in 2 dorpen (eerste generatie pilotdorpen). In een van die dorpen
(Hansposa) is Karuna in 2010 gestopt vanwege gebrek aan succesvolle zelfstandige continuering door
het dorp zelf (voor details zie jaarverslag 2010). Ook in het andere pilotdorp, Mecche, verliep
Share&Care moeizaam, met name in het jaar 2011 (zie blz. 14). Mecche is een echt pilotdorp in de zin
dat zowel Karuna als het dorp veel fouten hebben gemaakt en veel geleerd hebben. Om die reden kan
het dorp niet als voorbeeld dienen voor replicatie. Wel wordt Share&Care door een gedeelte van de
bewoners van Mecche gesteund. De huishoudens die dichtbij de gezondheidspost wonen participeren in
de verzekering en hebben hiervan voordeel, met name in de basiszorg verleend door de bevlogen
gezondheidswerker. Dit dorp zal de microverzekering in 2012 dan ook op eigen wijze en op kleine schaal
continueren.
Van de dorpen die in 2009 zijn gestart (tweede generatie pilotdorpen: Chapakori, Syafrubensi, Bhokraha
en Madesha) zullen drie van de vier dorpen in het derde jaar naar verwachting nagenoeg financieel
duurzaam zijn. Het derde jaar (2011-2012) is cruciaal voor de financiële duurzaamheid. Niet alleen moet
het aantal leden van het dorp minimaal 40% zijn, maar ook financiële toezeggingen vanuit de gemeente
en het district moeten rond zijn voordat de overeenkomst voor uitvoering programma derde jaar wordt
getekend.
Aan deze 2e generatie dorpen is onder een aantal voorwaarden toegezegd dat ze aan het begin van het
vierde jaar een lump-sum bijdrage van Karuna zullen ontvangen (1000-5000 euro, afhankelijk van de
grootte van het dorp) als reserve voor de toekomst. Dit geeft Karuna de mogelijkheid in het vierde jaar
inzicht te blijven houden op de resultaten op het gebied van rehabilitatie en preventie en op de
financiële status.
In de 3e generatie dorpen (Aurabaani en Bhaluwa die begin 2011 zijn gestart ) wordt een aangepaste
strategie gebruikt. Om zeker te zijn van voldoende participatie en draagvlak in het dorp, worden er eerst
lokale middelen gegeneerd van toekomstige leden (huishoudens), bijdragen van gemeentebesturen,
politieke partijen etc. Daarna wordt op basis van reële een planning van de activiteiten en bijbehorend
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budget gemaakt. Tot slot wordt de overeenkomst met Karuna getekend. Zo proberen we van het begin
af aan een project te initiëren dat zonder al te veel middelen van buitenaf zelfstandig kan functioneren.
Cruciaal punt hierin is het versterken van het vertrouwen en de competenties van de comitéleden door
in te zetten op training in leiderschap en coaching.
4.1.2 Kwaliteitsverbetering gezondheidszorg, rehabilitatie en preventie
In vergelijking met de situatie vóór Share&Care is de kwaliteit beter. Gezondheidszorgindicatoren zijn
verbeterd en kwalitatief onderzoek heeft aangetoond dat inwoners zeer wel het belang van
Share&Care inzien. Die kwaliteit van de algemene zorg en van het leiderschap met name van de
gezondheidswerker is cruciaal voor succesvolle continuering van Share&Care. Essentieel daarbij is dat de
structuur moet worden verbeterd, zodanig dat de gezondheidswerker en het Comité hun
verantwoordelijkheid vanzelfsprekend nemen en verantwoording afleggen. In 2012 is inzet op
kwaliteitsverbetering van de zorg en het management om die reden van groot belang (zie hieronder).
Op het gebied van rehabilitatie is veel verbetering te zien. Waar vóór Share&Care geen aandacht was
voor kinderen met een handicap, wordt nu actief aandacht besteed aan verbetering van leven van
kinderen met een handicap en lijkt rehabilitatie binnen de meeste dorpen een vanzelfsprekend
onderdeel van Share&Care te worden.
Doordat de kosten voor rehabilitatie worden gedeeld door de overheid en de mensen zelf, en die kosten
niet al te hoog blijken te zijn, is de kans op duurzame continuering van rehabilitatie sterk aanwezig.
Meer nadruk moet nog worden gelegd op het zichtbaar maken van de eigen kwaliteiten van kinderen en
mensen met een beperking. Daarnaast is participatie en zeggenschap van deze groep binnen alle
gemeenschapsprocessen essentieel. In de meeste Preventie&Rehabilitatie dorpen gaat dit proces
sneller dan in de Share&Care dorpen, omdat vanaf het begin het eerste doel rehabilitatie is (en niet
gezondheidszorg in het algemeen). Het Share&Care project kan hiervan leren.
Kwaliteit van en aandacht voor preventie, door middel van voorlichting, bewustwording, en preventieve
zorg, moet meer aandacht krijgen binnen de Share&Care en Preventie&Rehabilitatiedorpen. In 2012 zal
een preventieplan en protocol worden ontwikkeld, zodat preventie de aandacht krijgt die het verdient.
4.1.3 Effectieve structuur en management
Een goede implementatiestructuur en goed leiderschap is de basis voor beide bovengenoemde punten
(financiële duurzaamheid en kwaliteit van de preventieve zorg en rehabilitatiediensten). De Share&Care
structuur zoals we die nu hebben, met het Health Management Committee als uitvoerend orgaan van
Share&Care werkt niet goed genoeg om grootschalig te kunnen repliceren. Dit heeft de volgende
redenen:
Aangezien Karuna heeft gekozen voor het health management committee als uitvoerend orgaan
van Share&Care en deze niet de uiteindelijke zeggenschap heeft (doordat vanuit de
districtsoverheid essentiële beslissingen worden genomen), is het moeilijk dit comité
verantwoordelijk te houden en kan zij om die reden ook niet goed leiden en sturen.
Daarnaast is het een vrijwillige taak van de mensen en is de (financiële) verwachting hoog en het
commitment laag. Buiten eer en goed werk leveren, valt er voor hen weinig uit te halen en dat zijn
ze wel gewend in samenwerking met buitenlandse organisaties. Deze redenen blijken onvoldoende
om mensen, op enkelen na, gemotiveerd te houden in de armoedige situatie van Nepal. Tijd is niet
zozeer probleem, het is het niet nemen van verantwoordelijkheid.
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Teveel afhankelijkheid van Karuna, niet zozeer de financiële steun, maar met name de permanente
begeleiding, motivering en daadkracht van de medewerkers van Karuna Nepal die in de dorpen
werken.
Om die redenen is besloten in 2012 de implementatiestructuur van Share&Care te verbeteren, waarbij
een deel van de taken en verantwoordelijkheden van het Health Management Committee aan
Consumenten coöperaties zal worden overdragen (zie onder 4.3) .

4.2 Sterktes en zwaktes binnen het model
Sterke punten van Share& Care
 Het systeem dient het gemeenschappelijke belang van de hele bevolking via algemene
gezondheidszorg.
 Er is aandacht en zorg voor kinderen met een handicap en een zichtbare verbetering in hun
omstandigheden.
 Duidelijk is dat er in de S&C dorpen een sterke verbetering is in gezondheidszorg en er financiële
bescherming is tegen primaire en secundaire zorgkosten. Het aantal patiënten dat dagelijks de
gezondheidspost is verdubbeld.
 Mensen zijn (vaak voor het eerst) georganiseerd, er is overleg, ze maken plannen, ze bereiden
vergaderingen voor, ze evalueren behaalde resultaten. Ze leren, groeien en nemen
verantwoordelijkheid stapsgewijs en met vallen en opstaan. Goede samenwerking en coördinatie
tussen mensen.
 Door het verzekeringssysteem komen veel lokale financiële bronnen vrij die anders niet of op
andere wijze besteed zouden worden.
 Gaat uit van, werkt samen met en versterkt het overheidssysteem op het gebied van
gezondheidszorg; zij zijn immers verantwoordelijk voor goede zorg voor iedereen. Doordat
Share&Care gebruik maakt van de financiële middelen en mankracht van de lokale overheden, kan
het systeem binnen relatief korte tijd doorgaan zonder hulp van buitenaf.
Zwakke punten van Share & Care
Nog geen eenduidig bewezen leiderschapsstructuur. In een aantal dorpen is er onvoldoende
(langdurig) commitment en verantwoordelijkheidsgevoel van het health management committee en
de lokale leiders. Daardoor wordt Informatie over financiële en inhoudelijke voortgang van
Share&Care door het Health Management Committee niet voldoende gecommuniceerd en
verspreid naar de leden/gemeenschap.
Ledenaantal nog niet zodanig dat duurzaamheid op de langere termijn is gegarandeerd.
Kennis over preventie en zorgverzekering is nog niet wijdverspreid en geïnternaliseerd bij de
bevolking wat leidt tot overmatig gebruik van de voorzieningen (met name medicijnen) door leden
en een nog te gering aantal leden.
In enkele dorpen gebrek aan voldoende kwaliteit van zorg vanuit de gezondheidswerkers en teveel
aandacht voor curatief in plaats van preventief.
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Appreciative inquiry workshop in het Karuna team

4.3 Belangrijkste lessen
 Karuna kan beter in kennis, opleiding, coaching en ontwikkeling van mensen investeren dan
financieel bijdragen aan curatieve basisgezondheidszorg. Voor het teweeg brengen van verandering
moet er zoveel mogelijk worden ingezet op capaciteitsopbouw en leiderschapsontwikkeling bij het
opzetten van het microverzekeringssysteem. De beperkte financiële ondersteuning die Karuna
bijdraagt, moet met name gericht zijn op preventie, rehabilitatie en inkomensgenerende projecten.
 Meer aandacht voor (diverse manieren van) health Insurance education die aansluit op de lokale
cultuur (rondom wederkerigheids- en solidariteitsprincipe van coöperatieve verzekeringen), zodat er
meer huishoudens lid worden van het microverzekeringssysteem.
 Het gegeven dat mensen financieel bijdragen aan het systeem leidt niet automatisch tot ownership.
Hiervoor is meer nodig. Door het organiseren van consumenten/leden via vrouwengroepen en
coöperaties zal er meer draagvlak en proactiviteit onder de hele bevolking ontstaan.
 Karuna gaat vanaf 2012 aanpassing aanbrengen in de structuur van Share&Care. De ‘zorgaanbieder’
en de ‘consument’ in het model worden gesplitst, waarbij een onafhankelijke Consumer Cooperative
committee structuur wordt opgezet. Het Health Management Committee blijft verantwoordelijk
voor de basiszorg en preventie, terwijl de consumenten coöperaties zorg zullen dragen voor de
andere componenten van Share&Care (Rehabilitatie, microverzekering en het lidmaatschap,
doorverwijzing ziekenhuizen, en microkrediet voor armen. Dergelijke coöperaties zijn bestaande
constructies in Nepalese dorpen. Naar verwachting zal het ledenaantal Share&Care via deze
coöperaties met minimaal 20% groeien, ook omdat veel vrouwen lid zijn. Vrouwen voelen zich
verantwoordelijk voor hun gezondheid en die van hun kinderen, kijken meer vooruit en het
onderling vertrouwen is groot. Deze verandering in structuur zal naar verwachting positief effect
hebben op de repliceerbaarheid van Share&Care.
 Er moet meer aandacht worden besteed aan inclusie van kinderen en volwassenen met een
handicap in het gezinsleven, dorpsleven, onderwijssysteem en andere activiteiten.
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5 Samenwerking
Door samenwerking met verschillende organisaties behaalt Karuna betere resultaten. Andere
instellingen hebben andere of meer deskundigheid en aanvullende competenties die een waardevolle
toevoeging kunnen zijn op onze kennis. Vanzelfsprekend deelt Karuna alle opgedane kennis en ervaring
met partners, organisaties, ondernemers en geïnteresseerden; ons doel is immers dat zoveel mogelijk
kinderen gezond worden geboren en opgroeien, alsmede de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben
voor hun ontwikkeling, door wie of waardoor dat ook wordt bereikt.

Nepal
In 2011 is in Nepal intensief samengewerkt met verschillende instanties:
De nationale overheid (Ministry of Health and Population) en districts-overheid (District Health
Office)
de Gezondheidszorg Comités (Health Facility Operation Management Committee) die beheerder
en uitvoerder zijn van de microverzekeringscoöperaties.
In het district Sunsari worden rehabilitatieactiviteiten gecoördineerd met Plan Nepal, PHECT
NEPAL, Handicap International, en CBR Biratnagar.
Een aantal Nederlandse Stichtingen:
Stichting Vrouwen voor Vrouwen die in Karuna’s projectgebieden trainingen en gynaecologische
vrouwenkampen uitvoeren via ons Share & Care programma en Stichting Sathsathai en Stichting
Madat Nepal die in het district Kavre ook bijdragen aan betere gezondheidszorg door sanitatie-,
water en educatieprojecten. In samenwerking met Madat Nepal heeft Karuna Nepal in 2011 een
drinkwaterproject uitgevoerd in een van de Share&Care dorpen.

India
In 2011 heeft Karuna Foundation gebruik gemaakt van de ervaring en kennis van Micro Insurance
Academy te Delhi die in het jaar 2011 in overleg met het Karuna Nepal team educatief materiaal hebben
ontwikkeld op het gebied van health Insurance education en die een Training of Trainers hebben
gegeven in Sunsari district over het belang van financiële bescherming tegen gezondheidsrisico’s. Met
name is geleerd hoe deze boodschap op simpele wijze over te brengen aan inwoners van arme dorpen.

Nederland
Karuna Foundation is actief lid van Dutch Coalition on Disability and Development, een organisatie die
werkt aan inclusie en maatschappelijke deelname van mensen met een handicap in situaties van
armoede en uitsluiting vanuit een perspectief van mensenrechten en solidariteit.
Ook is Karuna Foundation lid van het Health Insurance Platform for the Poor die regelmatig congressen
en seminars organiseren en kennis uitwisselen over verzekeringssystemen in ontwikkelingslanden.
Stichting Femi te Baarn, ook opgericht door een ondernemer, biedt kansen aan mensen, van jong tot
oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame wijze. Inspirerend vanuit wederzijds respect en
gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve betrokkenheid en creativiteit. Karuna
Foundation heeft in 2011 van FEMI de opdracht gekregen een haalbaarheidsstudie m.b.t. Share&Care
uit te voeren in het dorp Mtakuja, dichtbij Moshi, Tanzania. Op basis van de bevindingen en conclusies
van deze studie worden er vervolggesprekken gevoerd over het invoeren van een
microverzekeringssysteem in die regio in Tanzania.
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6 Organisatie en Structuur
Organisatie in Nepal
Onder leiding van Deepak Raj Sapkota is de
Nepalese organisatie uitgegroeid tot een team
van ruim twintig gecommitteerde, competente,
veelal universitair opgeleide, jonge mensen die
een groot gedeelte van hun werktijd in de dorpen
bij onze doelgroep doorbrengen. Ons kantoor is
gevestigd in Lazimpat, Kathmandu. Tevens is er
een regiokantoor in Inaruwa, Sunsari en in
Dhaibung, Rasuwa.
Veelal uit eigen ervaring weten zij wat ziekte en
armoede is en welke culturele aspecten een rol
spelen in het leven van alledag. Zij zijn daarom in
staat te luisteren naar de behoeften en wensen
van de lokale bevolking en op basis daarvan met
eenvoudige middelen en aansluitend op het
lokale beleid een blijvende verandering in arme
lokale gemeenschappen op gang te brengen.

Karuna team in Nepal tijdens de jaarlijkse evaluatie

Ondanks alle grondige voorbereidingen die zij treffen voordat ze de dorpen ingaan, is de praktijk vaak
weerbarstig en zijn flexibiliteit en openheid de sleutel tot een goed proces. Zij leren hierdoor elke dag.
Door hun sterke overtuiging in de visie en filosofie van Karuna en in hun eigen capaciteiten zijn zij heel
gemotiveerd arme gemeenschappen op weg te helpen naar een zelfstandig en goed functionerend
zorgsysteem met daarin extra aandacht voor de kwetsbare groep kinderen met een handicap en hun
families.

Organisatie in Nederland
Sinds januari 2010 is Karuna Foundation gehuisvest in hetzelfde pand als de holding van Giesbers Groep,
onze belangrijkste sponsor en inspirator. Afgezien van onze kantoorfaciliteiten, delen wij als twee
verschillende organisaties, de een profit en de ander non-profit, dezelfde bedrijfsfilosofie, De Blauwe
Draad en andere waarden en principes, zoals een ondernemende en mensgerichte en decentrale
aanpak en voortdurende verbetering.
De Nederlandse organisatie heeft 1 betaalde fulltime kracht, de directeur, daarbij ondersteund door
regelmatig professionele ondersteuning van Merel Schreurs. Daarbij hebben een aantal mensen, veelal
op vrijwillige basis, ondersteunende diensten en deskundige adviezen op financieel gebied, onderzoeksen ontwikkelingsgebied en rehabilitatie -en preventiegebied geleverd, hetgeen de kwaliteit van onze
organisatie zeer ten goede is gekomen. In dit verband wil ik in de eerste plaats graag de bestuursleden
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Rene aan de Stegge, Toon Kasdorp en Huub Timmer noemen. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Brigitte
aan de Stegge, Henk van Stokkom, Huib Cornielje, Henk van Apeldoorn, Ad van der Woude en Niek
Bakker.

Bestuur en directie
In juli 2011 heeft een ‘Visiedag’ plaatsgevonden met bestuur en directie waarin gebrainstormd is over
het volgende vijfjaren plan. Daarnaast is er intensief overleg geweest tussen directie Karuna Nepal,
Karuna Nederland en het bestuur, hetgeen heeft geleid tot de gewenste aanpassingen in beleid en
strategie. Door de korte lijnen en goede onderlinge relatie bevorderen deze discussies scherpte, kennis
en gedrevenheid van alle betrokkenen.

Giesbers Groep en de Blauwe Draad
Giesbers Groep heeft gekozen steun te verlenen aan Karuna Foundation, een stichting die bij uitstek een
ondernemende aanpak hanteert bij het uitvoeren van haar missie. Beide organisaties, de een profit en
de andere non-profit, delen dezelfde bedrijfsfilosofie, De Blauwe Draad, en andere principes, zoals
opzetten van decentrale organisaties, een innovatieve, mensgerichte aanpak en voortdurende
verbetering (zie artikel op blz 7-9).
Met haar initiërende, operationele en financiële steun aan Karuna Foundation wil Giesbers Groep op
ondernemende wijze een bijdrage leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden van
kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Ook hoopt zij hiermee andere ondernemers te
inspireren soortgelijke initiatieven te ontwikkelen.

7 Financiën
7.1 Aanpak
Karuna is ervan overtuigd dat een project alleen lokaal kan verankeren en zelfstandig door kan gaan als
er van het begin af aan beperkte financiële middelen van buitenaf worden geïnvesteerd/gedoneerd.
Het project moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de lokale financiële mogelijkheden. Onze ervaring is
dat hoe meer geld er naar verhouding lokaal wordt opgebracht, hoe groter de kans op een succesvolle
continuering van de activiteiten door de bevolking zelf.
Daarnaast worden de uitgaven door een ieder binnen Karuna gedaan alsof het eigen geld is en wordt
permanent nagedacht en plannen gemaakt hoe de verspillingen uit het proces kunnen worden gehaald
en de (financiële) risico’s kunnen worden beheerst.
Wij zijn er trots op te kunnen melden dat Karuna in de periode 2007-2011 in totaal 1,6 miljoen euro
heeft uitgegeven en zoveel resultaten heeft behaald en verandering heeft bewerkstelligd met dit geld
(zie de resultaten in het kort op blz. 11).

7.2 Inkomsten
Sinds de oprichting in 2007, is Giesbers Groep onze inspirator en belangrijkste donateur. In het jaar 2011
zijn tevens substantiële donaties ontvangen van Impulsis/ICCO (€60.000), Dr. Hofstee Stichting (€7.500),
het Start Fund van de Fred Foundation (€4.600), Johanna Donk Grote Stichting (€2.500) alsmede van een
aantal particuliere donateurs. De geplande aanvraag bij Eureko Achmea Foundation kon niet worden
ingediend, omdat eerst de resultaten en verantwoording uit de eerste aanvraagperiode (2009-2010)
afgerond moesten zijn.
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Het komende jaar verwachten we meer goedkeuringen van aanvragen, aangezien ons track record en
onze zichtbaarheid gestaag toenemen door de evidente baanbrekende resultaten in de eerste pilotfase.

7.3 Besteding
Karuna Foundation heeft in 2011 in totaal €378.362 uitgegeven waarvan € 316.033 (84%) is besteed
aan de doelstelling. Daarnaast is €46.344 (12%) uitgegeven aan beheer en administratie en €15.985 (4%)
aan fondsenwerving.
7.3.1 Nederland
De kosten van Karuna Nederland zijn redelijk conform begroting, met uitzondering van de reiskosten
naar Nepal en de trainingskosten. Gezien een aantal ontwikkelingen, was het nodig één keer extra dan
gepland een werkbezoek aan Nepal te brengen. De trainingskosten zijn hoger uitgevallen, aangezien de
directeur een training heeft gevolgd bij MDF: Leadership and People Management.
7.3.2 Nepal
In 2011 is door Karuna Foundation Nepal een totaal bedrag van 252,422,88 NRS (wisselkoers 104 =
242.714 euro) uitgegeven.
Deze uitgaven zijn verantwoord in de jaarrekening 2011 van Karuna Nepal, opgesteld door BRS Neupane
& Co, een onafhankelijk accountantskantoor gelieerd aan Deloitte& Touche Tohmatsu. Een kopie van dit
rapport is te downloaden via onze site. In 2011 heeft Karuna Nederland 229.000 euro naar Karuna
Nepal overgemaakt. Daarnaast zijn door Karuna Nederland in totaal 3577 euro overgemaakt aan derden
betreffende Karuna Nepal en die niet via Karuna Foundation Nepal zijn gelopen. Partnerschappen
betreffen kosten die Karuna Nepal van derden heeft ontvangen: in 2010 heeft Karuna Nepal een bedrag
van 23.000 euro ontvangen van Stichting Madat Nepal. Dit geld is in 2011 uitgegeven aan een
waterpomp in Mecche, Kavre. Ook heeft Karuna Nepal in 2011 6.456 euro ontvangen van Stichting
Vrouwen voor Vrouwen ten behoeve van vrouwenkampen ter behandeling van
baarmoederverzakkingen. Bij deze ‘partnership activities’ (geld afkomstig van partners van Karuna) die
aanvullend en ondersteunend zijn voor het bereiken van onze missie, had Karuna Nepal de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

S&C
= Share&Care project
P&R
= Preventie en Rehabilitatie project
ToP
= Training van Gezondheidswerkers
project
M&E
= Monitoring en Evaluatie
CBR
= Community Based rehabilitatie
Lobby
= Lobby & advocacy naar overheid
Overhead = kosten van administratie en
kantoor
Partnerschappen = kosten van activiteiten met
partners (bv water & sanitatie,
gezondheidskampen)
Capaciteitsopbouw = training en coachen van
partners in het veld

Figuur 6. Overzicht van Uitgaven door Karuna
Nepal

De uitgaven van Karuna Nepal waren lager dan begroot
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(€303.000 versus €232.577). Voornaamste reden is dat het programma P&R
(Prevention&Rehabilitation) veel later begon dan gepland. Het duurde langer dan verwacht om het
vereiste (financiële) commitment uit de dorpen te garanderen die een verantwoorde start mogelijk
maakt. Daarbij is het geld voor het waterproject in Mecche, Kavre, deels pas in 2012 besteed, door een
vertraging tijdens het constructieproces.
Hieronder is een grafiek te zien die de ontwikkeling van de kosten en het bereik van het Share&Care
project weergeeft tussen 2007 en 2011.
Uit deze grafiek kan worden geconcludeerd dat het Share&Care project in de loop der jaren steeds meer
mensen bereikt. In 2010 is een terugval in bereik waar te nemen. Dit heeft als oorzaak dat we ons
project in een dorp zijn gestopt vanwege gering kans op duurzaam succes. De kosten voor Share&Care
dalen vanaf 2010, terwijl het aantal bereikte mensen weer toeneemt. Hiermee wordt aangetoond dat
de kosteffectiviteit toeneemt. Het aantal verzekerde huishoudens neemt door de jaren gestaag toe,
terwijl in veel verzekeringsprogramma’s na 1 of 2 jaar een dalende tendens is. Ook de lokale middelen
die voor het programma worden gegenereerd stijgen in de loop der jaren.
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Figuur 7. Overzicht van kosten van Share& Care en het bereik.
Note: Uitgaven in Nepal aan Share&Care betreffen: Directe kosten project, Capaciteitsopbouw en training,
Kennismanagement, monitoring en evaluatie, Lobby, Overhead Kantoor Nepal
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7.3.3 Overige projectuitgaven
Er is €2.000 gedoneerd aan sanitatie- en alfabeteringsprojecten in Nepal van de Stichting Sathsathai, en
€2.000 aan onderwijsactiviteiten voor kinderen met een handicap in het Sishu Kendra Asif Hossain
Centre in Bangladesh. Daarnaast is €3.000 bijgedragen aan Dutch Coalition for Disability and
Development, als institutionele steun.

7.4 Resultaat
Het jaar 2011 is afgesloten met een tekort van €33.572. Het tekort is veroorzaakt door het niet geheel
verkrijgen van de begrote subsidies (zie hierboven) en is deels ten laste van de bestemmingsreserve
projecten gebracht (€11.664) en deels van de continuïteitsreserve (€ 21.908) . Na verwerking hiervan
resteert een stichtingsvermogen van € 10.925 euro. Een groot deel van de organisatie- en projectkosten
van 2012 zijn in 2011 toegezegd middels contract en/of garantiestelling. De overige kosten zullen gedekt
worden door nieuw in te dienen aanvragen. De continuïteitsreserve zal vanaf 2012 weer worden
aangevuld tot het oorspronkelijke bedrag (€32.833) .

Supervisie van de voortgang van het preventieproject in een gezondheidskliniek
opgezet na de Training of Professionals in een dorp in Sunsari district.
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8 Vooruitblik 2012
Focus
Kwaliteit boven alles: de kwaliteit van de gezondheidzorg, kwaliteit van leven van inwoners
en met name van kinderen met een handicap, de kwaliteit van het lokale leiderschap, de
kwaliteit van de rapportering en verantwoording op elk niveau
Ontwikkelen van verbeterde structuur voor Share&Care met consumenten coöperaties
Meer aandacht voor capaciteitsopbouw, leiderschapsontwikkeling van zelfredzaamheid.
Ontwikkeling, verspreiding en inzet van informatie en educatie materialen en methodes voor
health insurance education
Meer inzetten op preventie-activiteiten en bewustwording omtrent safe pregnancy, safe
delivery&safe infancy.
Verbetering van ‘management information system’
Blijvende aandacht voor rehabilitatie (en met name ook participatie en inclusie) van de
kwaliteit van leven van kinderen met een handicap zodat dit als een vanzelfsprekend
onderdeel in het lokale zorgsysteem wordt opgenomen

Uitdagingen
Kern van het jaar 2012 is het vergroten van de zichtbaarheid van Karuna, van ons werk en van onze
resultaten, zowel in Nepal als in Nederland, zodat in de volgende fase schaalvergroting in partnerschap
met anderen mogelijk is.
Het jaar 2012 brengt 3 uitdagingen met zich mee:
1) Afronding laatste jaar van de eerste pioniersfase (2008-2012) met als focus:
a. kwaliteit van ons rehabilitatie en preventiewerk in de dorpen
b. genereren van de bewijzen van ons werk en het model
2) Proces voorbereiding en besluitvorming over de replicatie van Share&Care in de volgende
pilotfase (2013-2016)
3) Aangaan van partnerschappen (financiers en kennis) voor de volgende pilotfase waarin
Share&Care op grotere schaal zal worden uitgevoerd.

Begroting en doelen
Om al deze plannen te kunnen uitvoeren is het budget voor het jaar 2012 voor Karuna vastgesteld op
€397.000. In 2012 zullen er nieuwe financiers worden gevonden, zodat de basis kan worden gelegd om
ons model in de daaropvolgende jaren uit te breiden.
Met dit totaal budget van €397.000 zullen in 2012 de volgende doelen worden behaald:
500 kinderen met een handicap binnen Share&Care en Preventie&Rehabilitatie dorpen (14 in totaal)
zijn op weg naar een beter leven in vele opzichten (toegang tot onderwijs, gemeenschapsactiviteiten,
zorg, inkomen)
Naar schatting 50 meer kinderen binnen ons projectgebied worden aantoonbaar gezond geboren
(ipv met een handicap) door Share&Care en door Training of Professionals
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Share&Care model als repliceerbaar concept is beschreven en wordt in de praktijk ook deels gebruikt
door andere organisaties.
Het preventie- en rehabilitatieprogramma wordt verder ontwikkeld als repliceerbaar en duurzaam
model
Financiële basis voor uitvoering van toekomstplannen is gelegd
Meerjarenplan 2013-2016 is ontwikkeld en beschreven.
Namens het bestuur wil ik mijn dank uitspreken voor de steun en het vertrouwen van onze donoren en
onze partners in ons werk. Bestuur en directie zien er nauw op toe dat de gelden zo effectief mogelijk
worden besteed en dat hierbij volledige transparantie wordt betracht. Tevens zien ze het als hun plicht
zo transparant mogelijk te communiceren met haar stakeholders over de effectiviteit en efficiëntie van
de activiteiten. Karuna rapporteert hierover periodiek aan haar subsidievertrekkers. Overige
stakeholders worden geïnformeerd via de website, brochures jaarverslagen en jaarrekeningen.
Specifieke resultaten en nieuwe inzichten kunnen worden opgevraagd, zodat deze door derden kunnen
worden toegepast.
Ook in het nieuwe jaar zullen bestuur en directie zich met plezier en passie maximaal inspannen om het
benodigde vertrouwen opnieuw te verdienen.
Het team in Nepal en in Nederland zijn heel gecommitteerd het komende jaar het succes en de kwaliteit
te behalen die nodig zijn voor een duurzaam en repliceerbaar systeem, inclusief lokaal ingebedde
preventie en rehabilitatie, zodat deze verbeterde zorg jaar na jaar, ook zonder Karuna’s betrokkenheid
en ondersteuning doorgaat.
Echter alleen samen met onze collega’s van Karuna Nepal, onze donoren en alle andere partners kunnen
we structureel werken aan preventie van vermijdbare handicaps, ‘saving children from disability one by
one’, en aan het verbeteren van de levens van kinderen met een handicap die net als ieder ander mens
recht hebben op een waardig bestaan, respect en dezelfde kansen.

Arnhem, juni 2012
Drs. E.L. de Gaay Fortman (directeur)
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Schilderij gemaakt tijdens openbare schilderworkshop en kunstbeurs in
Kathmandu over het leven van mensen met een beperking.
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