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Doelstelling, missie en visie
De Stichting World Child Cancer The Netherlands

DE MISSIE van de Stichting World Child Cancer NL is om ervoor te zorgen dat geen enkel kind meer

(vanaf hier: World Child Cancer NL) is opgericht op

zal overlijden aan kanker, waar ook ter wereld, daarbij strevend naar een optimale kwaliteit van leven.

16 februari 2017. De stichting heeft als doel een
wereld zonder kinderkanker. Voor kinderen met
kanker, die wonen in de zgn. ‘Low- and MiddleIncome Countries’ (LMIC), is dat nog heel ver

DE VISIE van de Stichting World Child Cancer NL is dat het stimuleren van onderzoek naar het
ontstaan en behandeling van kinderkanker en het realiseren van kwalitatief hoogwaardige twinning
programma’s tussen het Prinses Máxima Centrum en partnerziekenhuizen in met name Low- &

weg en daarom ligt de focus van alle activiteiten

Middle-Income Countries (LMIC), met maximale betrokkenheid en inzet van onze medewerkers in

op die kinderen in de vorm van een zogenaamd

Nederland ertoe zullen leiden dat:

Outreach programma. Het is echter het streven

• kinderen met kanker, met name ook in armere landen, direct een betere kans op genezing krijgen;

om tegelijkertijd de genezingskans voor kinderen
en Nederland te verbeteren. De nadruk in het
Outreach programma ligt op goede diagnostiek
en behandeling, alsmede al hetgeen dat daarmee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.

Meer weten over
de doelen, projecten
en resultaten van
World Child Cancer NL?

Klik

naar de
website
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• de onderzoeksresultaten van internationale researchprojecten in het kader van deze twinning
programma’s ten goede komen aan de kinderen met kanker zowel in Low- & Middle-Income
Countries, als in Nederland en in andere High-Income Countries;
• onze visie een voorbeeldfunctie zal hebben voor kinderoncologische centra elders in de wereld.

Doelrealisatie, financieel beleid en governance
VUmc maar ook ziekenhuizen in het buitenland.

de Academy, het onderwijs- en opleidingsinstituut van

Een kleine groep medewerkers in dienst van het

het Máxima, omdat overdracht van kennis en kunde

Máxima, die hun volledige tijd inzetten voor het

centraal staat bij veel van de activiteiten.

Outreach programma, wordt gefinancierd door
World Child Cancer NL op basis van core-funding.

Stichting World Child Cancer NL maakt deel uit van

Daarnaast is er projectfinanciering, met de aanstelling

de koepelorganisatie World Child Cancer Global.

van medewerkers in verschillende organisaties,

Met deze wereldwijde organisatie wordt de selectie

waaronder het Máxima. In beperkte mate worden

van nieuwe partners afgestemd. Daarnaast worden

artsen, verpleegkundig specialisten/verpleegkundigen,

de ervaringen met diverse programma-onderdelen

pedagogisch medewerkers, laboranten en andere

gedeeld, zodat de verschillende landen-afdelingen

Het bestuur van Stichting World Child Cancer NL is

experts van en door het Prinses Máxima Centrum

van World Child Cancer leren van elkaars ervaringen.

verantwoordelijk voor het beleid, en om te bewaken

ingezet voor de Outreach activiteiten, die daarmee

Verder vindt afstemming plaats op het gebied van

dat de Outreach activiteiten die ze mogelijk maken,

bijdragen aan de missie van de stichting. De uitvoering

communicatie en fondsenwerving.

en die veelal worden uitgevoerd door begunstigden,

van de Outreach activiteiten van het Máxima wordt

passen binnen dat beleid. Daarnaast is de stichting

gecoördineerd door prof. dr.

verantwoordelijk voor de werving van middelen en geld

Gertjan Kaspers, directeur

Het bestuur van de stichting World Child Cancer NL

om de uitvoering van het Outreach programma door die Academy & Outreach. Hij

vergaderde in 2019 drie maal. In 2019 bestond het bestuur uit:

begunstigden mogelijk te maken.

• Gertjan Kaspers (voorzitter), kinderoncoloog Prinses Máxima Centrum,

is kinderoncoloog en al
jaren nauw betrokken bij

hoogleraar Kinderoncologie VUmc, en directeur Academy en Outreach

Na de nodige voorbereidingen is op 1 juni 2018

en verantwoordelijk voor

• Annelies van der Vorm (penningmeester), sociaal ondernemer

het Outreach programma in de huidige vorm

de Nederlandse kinder

• Ad Antonisse, Director Market Access & External Affairs Astra Zeneca

formeel van start gegaan. Een belangrijke partner

oncologische Outreach

• Wim Leereveld, oprichter Access to Medicine Index

van World Child Cancer NL daarbij is Prinses Máxima

programma’s. Het Outreach

• Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur Prinses Máxima Centrum

Centrum, andere partners zijn Amsterdam UMC/

programma past goed bij

• Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland
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Gerben Eversdijk, directeur AFAS Foundation:

‘Het raakte ons direct’
‘Het hoge sterftecijfer van kinderen met kanker

ons aanspreekt en waar het ons om gaat: het verschil

in ontwikkelingslanden, dat raakte ons als AFAS

maken voor de mensen daar.’

Foundation direct. Het Outreach programma gaat echt

De deskundigheid van de zorgprofessionals en

over leven en dood. Wij willen projecten ondersteunen

onderzoekers spreekt ons erg aan. Wij voegen daar

die impact hebben, waarmee we resultaat kunnen

ons ondernemerschap aan toe. Zo inspireren we elkaar

behalen. Als je erin gelooft,

om de beste resultaten te behalen.

dan moet je het doen, zei

We hopen dat er zo in de Outreach

ons bestuur destijds, en wij

landen een toekomstproof systeem

geloven hierin. Daarom zijn we als AFAS Foundation

ontstaat voor kinderen met kanker waarin alle actoren

een meerjarige samenwerking aangegaan met het

betrokken zijn en de sterftecijfers verder gaan dalen.

Gerben Eversdijk

Outreach programma. Ons doel is dat het sterftecijfer
over een paar jaar echt significant is teruggedrongen.

De pay-off van de AFAS Foundation is: inspireert beter
doen. We willen mensen inspireren en de diepere laag

Wij zijn actief in 44 landen, waarvan de meeste in

in mensen bereiken. Zodat je de ander stimuleert om

Afrika liggen, en we willen daar bepalende projecten

anders in de maatschappij te staan. Wie en wat wil je

ondersteunen, projecten die vaak het verschil maken

voor de ander zijn? Het is zo waardevol om je plek in

tussen leven en dood. Dat geldt zeker voor het

deze wereld in te kunnen nemen en wij vinden het

Outreach programma. Neem Kenia: door betere

waardevol om daarbij te kunnen helpen. Het geven om

voorlichting aan ouders maken veel meer
kinderen met kanker hun behandeling
daar nu helemaal af. Met veel meer kans
op genezing. Zoiets relatief eenvoudigs kan

Klik

naar de

AFAS-

dus al zoveel impact hebben. Dat is wat
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website

een ander is zo verrijkend, voor die ander,
maar ook voor jezelf. Laten we daarom
vooral een beetje naar elkaar blijven
omzien en elkaar blijven helpen.’

De AFAS Foundation is Founding Partner en steunt
het Outreach programma voor in ieder geval de
eerste drie jaar: van medio 2018 tot medio 2021.
De steun van AFAS Foundation wordt ingezet om
de twinning programma’s met de huidige vier
partnerziekenhuizen in Indonesië, Kenia, Kosovo
en Malawi een structurele vorm te geven en het
twinning concept verder te ontwikkelen. Vanaf 2021
wordt er gestreefd naar uitbreiding van het aantal
twinning partners in Sub-Sahara Afrika en Indonesië.

Activiteiten, resultaten, kerncijfers Outreach 2019
Twinning programma’s
Belangrijkste pijler van de Outreach activiteiten die de stichting in 2019

Kenia

Indonesië

mogelijk maakte, zijn de twinning programma’s tussen het Máxima en

220 geregistreerde patiënten

153 geregistreerde patiënten

partnerziekenhuizen in Kenia, Kosovo, Indonesië en Malawi. Het betreft

95% patiënten volgens

ca. 90% patiënten volgens

een langdurige en geformaliseerde samenwerking, die breed gedragen

protocol behandeld

protocol behandeld

wordt in beide partnerorganisaties. Het delen van kennis en kunde gebeurt

124 professionals getraind

200 professionals getraind

vooral via short courses, korte werkbezoeken en long-term work visits,

215 families namen deel

150 families namen deel

waarbij professionals langere tijd aanwezig zijn in de partnerziekenhuizen.

aan oudervoorlichting,

aan oudervoorlichting,

supportive care

supportive care

Malawi

Kosovo

250 geregistreerde patiënten

43 geregistreerde patiënten

95% patiënten volgens

90-95% patiënten volgens

protocol behandeld
94

professionals getraind

De partnerziekenhuizen:
Pristina, Kosovo
Eldoret, Kenia
Blantyre, Malawi
Yogyakarta, Indonesië
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protocol behandeld
26

professionals getraind

Vervolg Activiteiten & resultaten

Kenia

Gilbert Obara en Sandra Langat tijdens een
voorlichtingsbijeenkomst voor ouders

zetten het voorlichtingsprogramma op en voerden het
uit in het Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) in
Kenia, een van onze Outreach twinningpartners. Het

In 2019 werden verspreid over het jaar twee

voortijdig afbreken van de benodigde therapie was de

short courses gegeven door multidisciplinaire

belangrijkste reden voor het falen van de behandeling.

teams van kinderoncologen, kinderoncologisch

De ouders begrepen het nut en de noodzaak van het

verpleegkundigen, medisch pedagogisch

afmaken van de veelal dure therapie niet. Ze werden

medewerkers, analisten en onderzoekers. De

onvoldoende geïnformeerd door de medische staf dat

trainingen werden gevolgd door tientallen

als ze de behandeling tussentijds stopzetten de kanker

professionals die ieder op hun vakgebied

onvoldoende bestreden was en hun kinderen alsnog

gerichte scholing kregen, afgestemd op hun

zouden komen te overlijden.

situatie en vragen. Langlopend onderzoek

Gilbert Olbara en Sandra Langat bieden het ouder

van goede oudervoorlichting verder onder de aandacht

richt zich op het verzamelen en analyseren

voorlichtingsprogramma op wekelijkse basis aan in het

worden gebracht.

van data om behandelingen in Kenia verder te

ziekenhuis. Ouders krijgen een video te zien met uitleg

verbeteren. In september ’19 vond de eerste

over kanker, de behandeling, de mogelijke bijwerkingen

Nieuwe procedure hematologielab

survivorbijeenkomst plaats in Kenia. Ruim 200

en waarom het zo ontzettend belangrijk is dat de

Senior analist Anne Loonen van VUmc/Amsterdam UMC

survivors, patiënten, ouders en professionals

kinderen hun therapie afronden. Tevens krijgen de

verbleef in januari drie weken bij MTRH in Kenia. Doel van

kwamen samen op die bijzondere dag om zo

ouders een informatieboekje en DVD mee naar huis.

haar werkbezoek was om samen met Keniaanse collega’s

ook te laten zien dat het echt mogelijk is om te

Daarnaast organiseren Gilbert en Sandra elke twee

van het hematologielab een nieuwe officiële procedure

genezen van kinderkanker.

weken een oudersupportbijeenkomst waar ouders onder (Standard Operating Procedure) voor de beoordeling
begeleiding van een psycholoog ervaringen met elkaar

van bloed- en beenmerg-preparaten te implementeren.

Keniaanse kinderen met kanker maken

kunnen uitwisselen.

Deze nieuwe procedure zorgt voor snellere uitslagen

behandeling af dankzij voorlichting

Door het programma daalde het voortijdig stoppen met

van onderzoeken, zodat eerder met de behandeling kan

Dankzij een speciaal oudervoorlichtingsprogramma is het de behandeling naar slechts 2%. Dit biedt hoop voor de

worden begonnen. Een snelle start van de behandeling

percentage Keniaanse kinderen met kanker dat voortijdig kinderen in dit Keniaanse ziekenhuis en voor kinderen

is bij kinderen met kanker essentieel voor een grotere

stopt met de behandeling drastisch gedaald van 54%

met kanker in andere ontwikkelingslanden. Middels

kans op genezing. Haar werkzaamheden waren onder

naar nog maar 2%. Twee Keniaanse promovendi,

presentaties op internationale congressen en publicaties andere de introductie van een triage-systeem voor

kinderarts Gilbert Olbara en microbioloog Sandra Langat in medisch-wetenschappelijke tijdschriften zal het belang de beoordeling van bloed- en beenmerg-preparaten
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(kwaliteit, prioriteit) en de begeleiding van de analisten

Kosovo

In 2019 is een stevige basis gelegd voor het

Centrum, hetzij voor een meeloopstage, hetzij voor de

en beenmergcelmorfologie, advisering over het maken

programma met het partnerziekenhuis in

uitvoering van toegepast onderzoek. Voorjaar 2019 liep

van goede kwaliteit beenmergpreparaten en kleur

Kosovo. Een multidisciplinair team bezocht in

Arbana Baloku, kinderarts in ons partnerziekenhuis in

technieken.

het voorjaar het ziekenhuis om met hun collega’s Kosovo enkele weken mee in het Máxima. Zij woonde

daarbij, het geven van onderwijs op gebied van bloed-

uit te wisselen over hun vragen en behoeften.

de dagelijkse patiëntbesprekingen bij en liep mee

Ziektekostenverzekering

Ook werden contacten gelegd met het

met visites op de verschillende verpleegafdelingen.

De Keniaanse promovenda Sandra Langat rondde

Kosovaarse Ministerie van Gezondheid. In het

Daarnaast participeerde ze in alle research- en

in 2019 haar onderzoek en publicatie af over de

najaar verzorgden Nederlandse professionals

klinische meetings die gedurende die weken

moeilijkheden die HIV-wezen met kanker ervaren om

trainingen voor artsen, verpleegkundigen en de

plaatsvonden, waaronder de diverse tumor boards.

een ziektekostenverzekering te bemachtigen in Kenia.

enige psycholoog die op dit moment werkzaam

Ze had ook de kans om diverse medische handelingen

De Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidsraad en

is in het partnerziekenhuis.

te observeren en casussen en behandelprotocollen

meer dan 500 gezondheidszorgorganisaties hebben

met collega’s te bespreken. Daarbij won ze advies

regeringen in ontwikkelingslanden opgeroepen om

Bezoek Kosovaarse kinderarts aan het

in voor de behandeling van kinderen met kanker in

Universal Health Coverage (UHC) te implementeren.

Máxima

Kosovo. Ze liep ook mee in het research center. Arbana

Invoering van UHC zal de toegang tot medische zorg

Jaarlijks verblijven enkele artsen van onze partner

combineerde haar bezoek met deelname aan de

en hiermee de gezondheid en productiviteit van hun

ziekenhuizen enkele weken in het Prinses Máxima

Master Course Pediatric Oncology.

bevolking kunnen verbeteren. Tot op heden hebben
echter slechts een paar landen gehoor gegeven aan
deze internationale oproep. Uit ons onderzoekswerk in
Kenia blijkt dat onverzekerde kinderen met kanker lagere
kansen op overleving hebben. In haar eerste publicatie
vraagt Sandra Langat middels twee case reports over
HIV-wezen met Burkitt’s Lymfoom aandacht voor dit
onderbelichte probleem. Ze geeft ook aanbevelingen
hoe de Keniaanse regering deze problematiek kan
aanpakken. Ook het komende jaar zullen we aandacht
blijven vragen voor deze problematiek
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Vervolg Activiteiten & resultaten

Indonesië

Professionals van het Prinses Máxima Centrum
geven les aan hun Indonesische collega’s

In Indonesië werd, net als in Kenia, belangrijk onderzoek gedaan naar de invoering van
Universal Health Coverage, een ziektekostenverzekering zodat ook arme mensen toegang tot
zorg krijgen en deze kunnen betalen. In veel arme landen is het niet kunnen betalen van de
zorg een belangrijke reden dat kinderen met kanker voortijdig met hun behandeling stoppen.
Daarnaast verzorgden kinderoncologisch verpleegkundigen in juli een short course. Het team
gaf les aan ruim 40 Indonesische verpleegkundigen die zich bezighouden met de behandeling en
verzorging van kinderen met kanker. Onderwerpen waren onder andere veilige voorbereiding en
toediening van chemotherapie, oncologische basisrichtlijnen, family centered care, supportive
care, neutropenie, bijwerkingen van chemotherapie en palliatieve zorg. Ook Indonesische

Niet lang daarna vertoonde ook hun tweede dochter

verpleegkundigen die in de oncologische zorg voor volwassenen werken, sloten aan bij enkele

symptomen van retinoblastoom. Dit keer werden de

onderdelen van de short course. In het najaar werden trainingen verzorgd over diverse

ouders via ons oudervoorlichtingsprogramma goed

onderwerpen voor Indonesische specialisten en verpleegkundigen.

geïnformeerd over de ziekte en de behandeling.
En inmiddels beschikte de familie wel over een

Oudervoorlichting

ziektekostenverzekering en besloten de ouders hun

In Indonesië doet kinderarts Krisna Handayani

geleden gediagnosticeerd werd met retinoblastoom.

dochter meteen te laten behandelen in het Dr. Sardjito

promotieonderzoek en zij schreef een artikel over

De ouders begrepen de uitleg over het ziektebeeld en

Hospital met chemotherapie en een operatie. De

de behandelingsresultaten van kinderen met

de noodzaak tot opereren niet goed. Ze wisten ook

behandeling is inmiddels succesvol afgerond en het

retinoblastoom, de meest voorkomende vorm van

niet dat hun dochter bij tijdige behandeling een goede

meisje gaat naar school en keert elk half jaar terug

oogkanker op kinderleeftijd. Het onderzoek bevat niet

kans op genezing zou hebben. Bovendien waren ze arm

naar het ziekenhuis voor controle. Dit onderzoek

alleen een medisch dossier-onderzoek van 61 kinderen

en hadden geen ziektekostenverzekering. Ze besloten

onderstreept het belang van goede, structurele

die in het Dr. Sardjito Hospital gediagnosticeerd zijn

dat ze beter op God konden vertrouwen en weigerden

oudervoorlichting en tijdige start van de behandeling

met retinoblastoom, maar ook een case report dat de

behandeling. Twee jaar later had de tumor zich verder

om de overlevingskansen van kinderen met kanker te

obstakels illustreert die Indonesische patiënten en hun

uitgebreid en keerden ze terug naar het ziekenhuis. Daar verhogen. Ook het belang van het kunnen beschikken

families ervaren tijdens de diagnostiek en behandeling

bleek dat hun dochter niet meer behandeld kon worden over een ziektekostenverzekering wordt duidelijk uit dit

van deze vorm van kanker. Het report betreft een

en kort na opname overleed zij.

gezin waarin allereerst de oudste dochter enkele jaren
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onderzoek.

Work visit Indonesische onderzoekers
De Indonesische promovenda en kinderarts Andit

Malawi

In Malawi werden zowel short courses verzorgd

Long-term work visits

Prinses Máxima Centrum en Amsterdam UMC aan

als long-term work visits. Tijdens de korte

Kinderoncoloog Trijn Israels werkte in december

haar onderzoek naar de kwaliteit van leven van

bezoeken werden trainingen gegeven door een

2018, januari 2019 en juli en augustus 2019 bij het

kinderen met kanker (Health Related Quality of

team van kinderoncologen, een onderzoeker,

partnerziekenhuis in Blantyre, Malawi. Met deze long-

Life - HRQOL). Onderzoek naar HRQOL bij kinderen

patholoog, psycholoog en arts-assistent. Ook

term work visits kunnen we op meer structurele en

met kanker helpt bij het verkrijgen van beter inzicht

werden bijeenkomsten verzorgd voor meer dan

diepgaande wijze praktische verbeteringen in de

in de neven-effecten van de behandeling, het

20 lokale gezondheidszorgmedewerkers uit de

behandeling van kinderkanker helpen doorvoeren. Haar

verbeteren van de communicatie tussen patiënt

eerste lijn zodat zij nog beter en eerder diagnoses werkzaamheden bestonden uit advisering van collega’s

en zorgprofessionals en tevredenheid van ouders

kunnen stellen. Dit is heel belangrijk omdat

tijdens de dagelijkse visiterondes, het optimaliseren van

en kinderen. Met de resultaten van dit onderzoek

kinderkanker nog vaak gemist wordt of te laat

de behandeling volgens protocollen en de verslaglegging

kunnen we gericht maatregelen implementeren die

wordt vastgesteld. De long-term aanwezigheid

van de behandeling. Ook startte zij een aantal projecten

de patiëntenzorg in Low- en Middle-Income Countries

was gericht op het structureel verbeteren

op, waaronder Towards Zero % Abandonment en het

voor kinderen met kanker verbeteren.

van behandelingen door langere tijd dagelijks

verbeteren van supportive care (SUCCOUR) samen met

Najaar 2019 verbleven drie Indonesische promovendi

aanwezig te zijn. Tijdens dit langere werkbezoek

collega Janna Weijers.

- twee kinderartsen en één psycholoog - in Utrecht

werd ook een start gemaakt met een programma

Janna Weijers is sinds januari 2019 actief als arts-

om te werken aan hun onderzoeksprojecten in het

om de supportive care structureel te verbeteren.

onderzoeker voor het Outreach programma. Zij richt

werkte in de zomer van 2019 enkele weken in het

kader van het Outreach programma. De onderzoeken

zich met name op het verbeteren van de supportive care

richten zich op kwaliteit van leven van kinderen met

voor kinderen met kanker (SUCCOUR). In januari maakte

kanker, het belang en effect van het aanbieden van

zij deel uit van het team dat de short course bij onze

voorlichting en supportbijeenkomsten aan ouders

partner in Malawi verzorgde. Vanaf de zomer 2019 is zij

van patiënten en op de behandelingsresultaten en

voor langere tijd bij onze partner in Malawi werkzaam.

overlevingskansen van kinderen met verschillende

Meer over Towards Zero % Abandonment en SUCCOUR

vormen van kanker. Daarnaast namen ze tijdens hun

leest u bij Projecten.

verblijf deel aan een ‘research integrity course’ aan
VUmc en aan het jaarlijkse congres van de Inter
national Society of Pediatric Oncology (SIOP) in Lyon.
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Projecten
CANCaRe Africa
In 2019 is de basis gelegd voor CANCaRe Africa ,

Wilms Africa

Wilms Africa is een partnerproject samen met het WHO

het Collaborative Network for Cancer Care and

Wilms-tumoren komen relatief vaak voor in Afrika en

Global Initiative for Childhood Cancer.

Research in Africa, dat wordt gecoördineerd

door juiste en tijdige behandeling is het mogelijk om

door dr. Trijn Israels. Dit netwerk is actief in

de overleving van kinderen met een Wilms-tumor

SUCCOUR- Supportive Care for Children with

zes landen. Doel van dit programma is om voor

aanzienlijk te verbeteren. Sinds 2014 loopt het Wilms

Cancer in Africa

kinderen met relatief veel voorkomende en

Africa project, een multi-centre clinical trial in negen

In de zomer van 2019 werd medisch ethische

goed te genezen soorten kanker in Afrika een

ziekenhuizen in vijf landen in Afrika. In 2019 zijn de

toestemming verkregen van de lokale commissie

overleving bereiken van meer dan 60%. Dit is

voorbereidingen gestart voor fase 2 van dit project.

Malawi en andere deelnemende ziekenhuizen voor de

in lijn met het recent gestarte Global Initiative
for Childhood Cancer van de WHO. De bijdrage
van dit netwerk bestaat uit het ontwikkelen
van aangepaste behandelrichtlijnen en het
implementeren en evalueren van de richtlijnen.
Daarbij wordt gestreefd naar minder dan
10% incomplete behandeling en minder dan 10%
sterfte tijdens de behandeling. Projecten binnen
dit netwerk zijn: 1. Collaborative Wilms Tumour
Africa Project, 2. SUCCOUR - Supportive Care for
Children with Cancer in Africa en 3. Towards Zero
% Abandonment.
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Kinderoncologen Trijn Israels en Annelies Mavinckurve aan het werk
in het Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre, Malawi

start van de baseline assessment (nulmeting) van een Towards Zero % Abandonment
project dat de supportive care voor kinderen met

Tijdens haar long-term work visits in Blantyre,

kanker moet verbeteren (SUCCOUR - Supportive Care Malawi werkte kinderoncoloog Trijn Israels samen
for Children with Cancer in Africa). Ondersteunende

met haar Malawiaanse collega’s ook aan de opzet

zorg omvat bijvoorbeeld voedingsondersteuning

van een strategie Towards Zero % Abandonment,

en het beleid bij infecties, pijn en misselijkheid. Vele

die erop gericht is dat álle patiënten in Malawi hun

tientallen procenten patiënten in ontwikkelingslanden behandeling afmaken. Belangrijke onderdelen
overlijden eenvoudigweg door complicaties van de

van het project zijn het vergoeden van alle kosten,

behandeling en daarmee dus door tekortschietende

‘welcome packs’ met essentiële benodigdheden

ondersteunende zorg. Hier is enorme winst te halen.

voor tijdens de opname (o.a. zeep, tandpasta,

Het project wordt geleid door kinderoncoloog Trijn

thee) en een systeem om contact op te nemen

Israels en bestaat uit onderzoek (dataverzameling)

met ouders als ze niet verschijnen op een

op basis waarvan interventies en aangepaste

behandelafspraak. In de volledige vergoeding

behandelrichtlijnen worden geïmplementeerd. In

van alle behandelkosten voor ouders (inclusief

totaal wordt gedurende een jaar de data van alle

transport en onderdak) is voorzien met funding

nieuwe patiënten verzameld in Malawi. Het gaat

van onder andere de Sanofi Espoir Foundation

naar verwachting om ongeveer 250 patiënten. In het

binnen het My Child Matters project.

najaar van 2019 is dit project ook gestart in Harare
(Zimbabwe), Eldoret (Kenia), Kumasi (Ghana) en
Mbingo (Kameroen).
Psycholoog Esther van den Bergh
op werkbezoek in Malawi
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Vervolg Projecten

Supportive Care Indonesia
In het Dr. Sardjito Hospital in Yogyakarta zijn

de meest belangrijke complicaties van de behandeling

voorbereidingen getroffen voor een nieuw

zijn infecties. In ontwikkelingslanden verlopen deze

Supportive Care Project, onder leiding van

infecties bij kinderen met kanker vaker fataal.

dr. Saskia Mostert. Het doel is om de kwaliteit
van leven van jonge kankerpatiënten en hun

Een derde onderdeel is het verbeteren van de

families te verbeteren.

palliatieve zorg voor kinderen die niet meer te genezen
zijn. Onze Indonesische collega Alexandra Pangarso

Naast het reeds geboden oudervoorlichtings

deed onderzoek naar palliatieve zorg en tekende

programma, het gebruik van medicatiedagboekjes en

de volgende uitspraken op van ouders: “Although

de supportbijeenkomsten voor ouders is de verwach

the medical team was like family for us, I would like

ting dat de geboden zorg voor kinderen met kanker

to recommend that parents in the future are more

aanzienlijk kan worden verbeterd door een aantal

involved in making decisions about the treatment they

interventies. Het gaat onder andere om het regelmatig

provide to the children who cannot be cured.” “We

en gestructureerd meten van symptomen en kwaliteit

wished there would be more emotional support, like

van leven van alle kinderen met kanker. Lichamelijke

psychological counselling, for the patients and their

en psychologische symptomen en sociale en spirituele

families in the final phase of treatment.” Onderdeel van

factoren worden in kaart gebracht. Indien nodig zal een

dit programma is dat ouders actief betrokken zullen

interventie worden geïmplementeerd om beter aan de

worden bij de palliatieve zorg. Twee Indonesische

behoeften van de patiënt tegemoet te komen.

promovendi worden aangesteld op kosten van het
partnerziekenhuis, om ervoor te zorgen dat de

Een andere interventie is het verstrekken van

uitvoering van dit Supportive Care Project succesvol zal

preventieve antibiotica om de kans op infecties en

verlopen.

hiermee de kans op overlijden te verminderen. Een van
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Vervolg Projecten

Deelnemers Master Course 2019

Onderzoek geïndividualiseerde dosering chemotherapie
In 2019 werden de voorbereidingen getroffen en werd funding gezocht voor een onderzoek
naar een meer individuele dosering van het chemomiddel vincristine, onder leiding van prof.
Gertjan Kaspers en drs. Mirjam van de Velde. Door een meer individuele dosering kunnen
de bijwerkingen van chemotherapie beperkt worden en de genezingskans verhoogd. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met ons partnerziekenhuis in Kenia. Pilotstudies
laten zien dat zwarte kinderen vaker lage vincristine-spiegels hebben, in Kenia (alle patiënten
zwart) onderzoeken we of hoger doseren van vincristine veilig en effectiever is. Vervolgens
extrapoleren we de resultaten naar zwarte patiënten in Nederland én naar witte kinderen.
Kinderen met kanker wereldwijd hebben baat bij de resultaten van dit onderzoek.

Bewustwording en vroege diagnose - samenwerking met Amref
Een groot probleem blijft dat kinderen met kanker in lage- en middeninkomenslanden te
laat, soms verkeerd en vaak helemaal niet gediagnosticeerd worden. En daardoor te laat of

Master Course Pediatric Oncology

helemaal niet verwezen worden naar een geschikt ziekenhuis voor behandeling, en dus - vaak

Voorjaar 2019 ging de tweede editie van de Master Course

onnodig - overlijden. Cijfers tonen aan dat in arme landen mogelijk zo’n 75% van de gevallen

Pediatric Oncology van start met de tweedaagse module

niet of te laat gediagnosticeerd wordt. De eerstelijns gezondheidszorg is vaak onvoldoende

‘General Aspects of Pediatric Oncology’. Aan deze Master

bekend met kinderkanker; de oorzaken, de eerste symptomen en de mogelijkheden van

Course namen in totaal 40 fellows - kinderartsen in opleiding tot

behandeling. Ook in de samenleving bestaat onvoldoende kennis en bewustzijn over het

kinderoncoloog - deel, van wie 27 van buiten Nederland. Dankzij

bestaan van kinderkanker en worden door bijgeloof en stigmatisering kinderen niet of te laat

een scholarship konden aan deze module vijf kinderartsen

behandeld. Samen met Amref Flying Doctors hebben we in 2019 een project ontwikkeld om

deelnemen die werkzaam zijn bij onze partnerziekenhuizen

Community Health Workers te trainen in het eerder onderkennen van de symptomen van

in Kenia, Malawi, Kosovo en Indonesië (2). Docenten zijn

kinderkanker. Dat gaat samen met een bewustwordingscampagne over kinderkanker onder de

gerenommeerde experts van de meest vooraanstaande

bevolking. De verwachting is dat in 2020 gestart kan worden met een pilot in Bungoma county

kinderkankercentra in de wereld. In het najaar van 2019 kwam

in Kenia, waarna in de komende jaren het project wordt uitgebreid naar de overige counties in

deze groep weer bijeen in Utrecht voor module 2 met de focus

Kenia en andere landen in Sub-Sahara Afrika.

op hemato-oncologie. In 2020 volgen modules 3 en 4.
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Communicatie

Fondsenwerving

We vinden het belangrijk om onze activiteiten,

Het werven van middelen en geld om het Outreach

programma’s en resultaten te delen met onze

programma mogelijk te maken is een van de

partners, stakeholders en andere geïnteresseerden.

belangrijkste taken van Stichting World Child Cancer

Daarom hebben we ook in 2019 veelvuldig verslag

NL. De samenwerking met founding partner AFAS

gedaan van alle bezoeken en activiteiten. Bij iedere

Foundation is hierin essentieel; AFAS staat aan de

Outreach activiteit maakt een medewerker een vlog,

basis van het programma en geeft ons de kans om

die vervolgens op onze website komt en ook via social

de Outreach activiteiten zodanig te ontwikkelen zodat

media en interne communicatiemiddelen wordt

groei en uitrol naar meerdere twinning programma’s in

verspreid. We streven naar een zo compleet mogelijk

de nabije toekomst mogelijk wordt.

beeld van onze activiteiten en resultaten door iedere
keer een andere beroepsgroep te laten vloggen.

Naast de steun van AFAS Foundation kunnen we

Daarnaast worden regelmatig nieuwtjes, mijlpalen en

rekenen op de belangrijke betrokkenheid van Stichting

updates gepubliceerd via onze Social Media kanalen.

Wereld zonder Kinder Kanker (WzKK), die voortkomt
uit de jaarlijkse benefietgala’s die Rotaryclub Spinoza

In 2019 postten we tien vlogs over onze bezoeken en

meer dan 10 jaar organiseerde ten behoeve van

activiteiten bij onze partners in Kenia, Kosovo, Malawi

internationaal onderzoek naar kinderkanker, een

en Indonesië. De vlogs zijn te vinden op

event dat nu is overgenomen door WzKK. In 2019 is de

www.worldchildcancer.nl/blog-1

samenwerking met WzKK formeel en voor langere tijd
bestendigd in een samenwerkingsovereenkomst.
Verder mochten we in 2019 rekenen op financiële

Klik

naar de

vlogs
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bijdragen én steun in natura van enkele fondsen,
particulieren en bedrijven.

Vooruitblik 2020

met de pilot voor awareness & early diagnosis die we in

Child Cancer NL. Vanzelfsprekend hebben wij ook

samenwerking met Amref Flying Doctors in Bungoma

maatregelen genomen om de verspreiding van het

County in Kenia zullen uitvoeren.

Covid-19-virus te voorkomen, zoals veiligheids- en

Het Outreach programma bevindt zich in de opbouw-

Daarnaast vragen we bij de politiek aandacht voor

gezondheidsmaatregelen voor onze betrokken

en ontwikkelfase. Dat betekent dat de activiteiten in

het zogenaamde hospital detention issue. In 2019

mensen en het uit- of afstellen van reeds geplande

samenwerking met de vier twinning partners in de jaren

voerden we onderzoek uit naar hospital detention, een

evenementen. In dit stadium zijn de gevolgen voor

2018-2021 gefaseerd worden uitgebouwd. In 2020

praktijk die helaas in veel arme landen nog voorkomt,

onze fondsenwervende activiteiten in de afgelopen en

worden de lopende twinning programs geconsolideerd.

waarbij kinderen pas het ziekenhuis mogen verlaten

komende maanden ingrijpend. Onze vaste partners

Verder worden voorbereidingen getroffen voor

als de rekening is betaald. In 2020 willen we breed

hebben reeds een commitment gegeven voor de

de uitbreiding van het aantal twinning partners in

maatschappelijk en politiek aandacht vragen voor deze

begroting van 2020 maar de gevolgen voor 2021 zijn

Indonesië en Sub-Sahara Afrika vanaf 2021.

problematiek die ook kinderen met kanker raakt.

nog onzeker in te schatten, hoewel wij verwachten
dat de fondsenwervende activiteiten in kwartaal 4 van

In 2019 zijn diverse projecten ter verbetering van

De coronacrisis De uitbraak van Covid-19 heeft

2020 gaan stabiliseren. Wij verwijzen tevens naar de

supportive care bij kinderen met kanker voorbereid

zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen

continuiteitsparagraaf. Rest ons nog te vermelden dat

en opgestart, zowel in Indonesië als in diverse landen

die door diverse overheden zijn genomen om het

wij het beleid en advies van de diverse (inter-) nationale

in Afrika. De activiteiten bestaan onder andere uit

virus in te perken, hebben negatieve gevolgen

instellingen en overheden blijven volgen om onze

onderzoek, oudervoorlichting en kennisoverdracht en

gehad voor de economische activiteit in Nederland.

werkzaamheden ten behoeve de doelstelling zo snel

zullen de komende jaren verder worden uitgebouwd.

Dat raakt naar verwachting ook Stichting World

mogelijk te starten

Zo ook het onderzoek naar de geïndividualiseerde
dosering van chemomiddel vincristine dat we in
samenwerking met onze Keniaanse partner uitvoeren.
In 2020 start een onderzoeker die zich full time met
dit project bezig houdt. De komende jaren is het de
ambitie om meer van dit soort studies op te zetten voor
andere chemomiddelen, zoals doxorubicine.
World Child Cancer NL zet zich ook in voor meer
bewustwording en meer kennis over kinderkanker bij
de bevolking, overheden en eerstelijnszorg in de landen
waar we werken. Daartoe hopen we in 2020 te starten
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Risico’s en onzekerheden
Als belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen zijn aan
te merken:
• Onveilige en/of onrustige situatie in het land/regio van de
twinning partner: deze proberen we te voorkomen door een
zeer zorgvuldige selectie van twinning partners in zo stabiel
mogelijke landen. Daarnaast onderhouden we goede relaties
met en zorgen we voor regelmatige informatie-updates vanuit
het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse
ambassades in de landen waar we actief zijn.
• Onwenselijk gedrag medewerkers bij het werken met
kwetsbare groepen als zieke kinderen. World Child Cancer
NL heeft in overleg met koepelorganisatie World Child
Cancer Global een Code of Conduct, Child Safeguarding
Policy en Code of Ethics vastgesteld. Alle medewerkers van

het Outreach programma dienen kennis te nemen van en
te werken volgens de hierin vastgelegde richtlijnen. Voordat
medewerkers aan de slag gaan bij een partnerziekenhuis,
dienen zij de Code of Conduct ondertekend te hebben.
Medewerkers worden gestimuleerd om misstanden te melden
bij het management van het programma. Daarnaast geldt
voor Outreach medewerkers die in dienst zijn van het Prinses
Máxima Centrum de klokkenluidersregeling van het Prinses
Máxima Centrum.
• Kwetsbaarheid van een opstartende organisatie. Daarmee
bedoelen we dat de organisatie de komende jaren zal moeten
bewijzen dat ze daadwerkelijk in staat is om invulling aan de
missie en de visie te geven en daarvoor voldoende middelen
te werven.

Jaarrekening 2019
Stichting World Child Cancer NL
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande- 3
van
- de continuïteitsveronderstelling. Evenwel is er na balansdatum een
crisis uitgebroken die ook gevolgen zal hebben voor de fondsenwerving. De crisis die voortkomt uit de gevolgen de
verspreiding van het Covid-19-virus zullen evenwel geen liquiditeits- of continuiteitsproblemen veroorzaken. Voor
een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op gebeurtenissen na balansdatum op pagina 20.

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31-dec-19

31-dec-18

€

€

€

31-dec-19

€

€

ACTIVA

PASSIVA

Vlottende activa

Reserves en fondsen

Vlottende activa
Liquide middelen

(1)
(2)

913.630

5.232
293.281
913.630

298.513

Algemene reserve
Bestemmingsfonds

(3)
(4)

31-dec-18
€

-17.112
385.339

€

€

-11.897
92.370
368.226

80.473

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overlopende passiva (5)

913.630
-
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298.513
-

15
545.389

392
217.648
545.404

218.040

913.630

298.513

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

KASSTROOMOVERZICHT 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Realisatie 2019
€

Begroting 2019
€

Realisatie 2018
€

2019
€

Baten

2018
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Baten van particulieren
Baten van bedrijfsleven
Baten van andere organisaties zonder winststreven

925
2.000
761.001

486.013
341.857

405
315.905

763.926

827.869

316.310

Resultaat

287.754

67.021

Lasten

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

5.232
327.364

-5.232
207.448

Besteed aan de doelstellingen

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Som der baten

Doelstellingen geoormerkt

(6)

(7)

Som der besteding doelstellingen

441.951

764.336

212.751

441.951

764.336

212.751

Wervingskosten
(8)

33.204

52.888

20.627

Kosten beheer en administratie

(9)

1.018

10.600

15.911

476.173

827.824

249.289

287.754

45

67.021

Saldo voor financiële baten en lasten

-

Financiële baten en lasten
Resultaat

Rentebaten

269.237

-

-

Kasstroom uit operationele activiteiten

Wervingskosten

Som der lasten

620.349

-

620.349

269.237

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

Mutatie geldmiddelen

-

620.349

269.237

-

287.754

45

67.021

Samenstelling geldmiddelen
2019
€

Bestemming saldo van baten en lasten
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen

-5.215
292.969
287.754
-0
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-

-6.149
73.170
67.021
-

2018
€

€

€

Geldmiddelen per 1 januari

293.281

24.044

Mutatie liquide middelen

620.349

269.237

Stand per 31 december

913.630

293.281

0,08

-0,11

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activiteiten

Algemeen

De stichting heeft ten doel:
het ondersteunen van outreach activiteiten op het gebied van de zorg voor kinderen met kanker,
die wonen in zogenoemde "low- and middle income countries" met de nadruk op goede
diagnostiek en behandeling, alsmede al hetgeen dat daarmee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Alle activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling, tenzij anders
vermeld.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door werving van:
- giften, schenkingen en donaties;
- legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder
het voorrecht van een boedelbeschrijving;
- subsidies; en
- hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt en voorts al hetgeen nuttig en nodig is ter
verwezenlijking van voornoemde doelstelling.
Jaarrekeningregime
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 650
Fondswervende organisaties.
Vestigingsadres
Stichting World Child Cancer The Netherlands (statutaire zetel Utrecht,
geregistreerd onder KvK-nummer 68101732) is gevestigd op Heidelberglaan 25 te Utrecht.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Evenwel is er na balansdatum
een crisis uitgebroken die ook gevolgen zal hebben voor de fondsenwerving. De crisis die voortkomt uit de
gevolgen de verspreiding van het Covid-19-virus zullen evenwel geen liquiditeits- of continuiteitsproblemen
veroorzaken. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op gebeurtenissen na
balansdatum.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden. Deze tegoeden worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen.
Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. Het eigen vermogen wordt ingedeeld in
reserves en fondsen.
Overige reserve
Donaties zonder bestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve.
Bestemmingsfonds
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven. De middelen die per
balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Algemeen

ACTIVA

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de fondsenwervende
activiteiten en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Vlottende activa

Baten

1. Overige vorderingen en overlopende activa

De ontvangen of toegekende baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toekenning tenzij
anders vermeld.

Overlopende activa

Lasten
De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen, samenhangend met de in dat jaar te
realiseren opbrengsten, zijn aangegaan. De kosten worden verwerkt op het moment van ontvangst van de
factuur in het jaar waarop het betrekking heeft.
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten
en niet worden toegerekend aan de doelstelling.
Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt in het kader van adequate besturing
en beheersing.

31-12-2019
€

31-12-2018
€

-

5.232

-

392
4.840
5.232

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Overige nog te ontvangen bedragen

2. Liquide middelen
F. van Lanschot

NL23 FVLB 0226 7950 12

913.630

293.281

De bankrekening is niet geblokkeerd of verpand.
Op een deel van de middelen ligt een bestemmingsclaim van de schenker. Hiermee wordt
rekening gehouden met de bestemming in fondsen. Zie daarvoor de toelichting op de
bestemmingsreserves en -fondsen.

PASSIVA

2019
€

2018
€

3. Algemene reserve
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december
Ongeoormerkte giften worden toegevoegd aan de algemene reserve.
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-11.897
29.007
17.110
-34.222
-17.112

-5.748
18.485
12.737
-24.634
-11.897

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

31-12-2019
€

31-12-2018
€

6. Baten van andere organisaties zonder winststreven

4. Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds Twinning prgramma's
Bestemmingsfonds Vincristine onderzoek

Bestemmingsfonds Twinning programma's
Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

260.339
125.000
385.339

2019
€

92.370
92.370

2018
€

92.370
609.919
702.289
-441.951
260.339

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking
Stand per 31 december

2019
€

19.200
297.825
317.025
-224.655
92.370

2018
€

125.000
125.000
125.000

-

De giften zijn door donateurs geoormerkt voor onderzoek naar een geïndividualiseerde dosering van
chemotherapiemiddel vincristine, zodat de kans op genezing stijgt en de bijwerkingen verminderen.

5. Kortlopende schulden
Per 1 juni 2018 is WCC-NL begonnen met het Twinning programma. Een groot deel van die kosten
(€ 544.997), is voorgeschoten door het Prinses Máxima Centrum. In 2020 volgt de verrekening.
31-12-2019
€

31-12-2018
€

Crediteuren
Crediteuren
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734.919
29.007
763.926

636.013
191.857
827.870

297.825
18.485
316.310

Datamanager
Vincristine onderzoek personeelskosten
Twinning programma personeelskosten
Reis en verblijfkosten
Short Courses
Long Term Work Visits
Publicatiekosten
Voorlichtingsmateriaal

390.283
448
42.518
8.614
88
441.951

25.200
150.000
437.736
17.917
91.708
12.400
10.000
19.375
764.336

144.762
5.911
55.977
851
5.250
212.751

28.082
5.122
33.204

27.888
25.000
52.888

16.297
2.238
2.092
20.627

8. Wervingskosten
Salariskosten
Reiskosten
Communicatiekosten
Kosten fondsenwerving

Het percentage van de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving
bedraagt: 4,3%

Realisatie 2019
€

Begroting 2019
€

Realisatie 2018
€

9. Kosten beheer en administratie
Accountantslasten
Juridische lasten
Bankkosten

1.018
1.018

5.000
5.000
600
10.600

15.343
568
15.911

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2020 razendsnel ontwikkeld. Maatregelen die door diverse overheden
zijn genomen om het virus in te perken, hebben negatieve gevolgen gehad voor de economische activiteit
in Nederland. Dat raakt naar verwachting ook Stichting World Child Cancer NL.

545.389
545.389

217.648
217.648

392
544.997
545.389

3.213
214.435
217.648

Overlopende passiva
Nog te betalen overig
Nog te betalen kosten Pr. Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Realisatie 2018
€

De coronacrisis
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Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

Begroting 2019
€

7. Doelstellingen geoormerkt

Deze giften zijn door de donateurs geoormerkt voor Twinning programma's om opleiding en middelen te geven
aan ziekenhuizen in het buitenland. Dit zijn langdurige partnerships met ziekenhuizen in "low- and middle income
countries" met als doel de genezingskans van kinderen met kanker te verbeteren, via kennisoverdracht,
gezamenlijke onderzoeksprojecten en oudervoorlichting.

Bestemmingsfonds Vincristine onderzoek

Baten geoormerkt
Baten ongeoormerkt

Realisatie 2019
€

Vanzelfsprekend heeft ook Stichting World Child Cancer NL maatregelen genomen om de verspreiding van het
Covid-19-virus te voorkomen, zoals veiligheids- en gezondheidsmaatregelen voor onze betrokken mensen
en het uit- of afstellen van reeds geplande activiteiten.
In dit stadium zijn de gevolgen voor onze fondsenwervende activiteiten in de afgelopen en komende maanden
ingrijpend. Onze vaste partners hebben reeds een commitment gegeven voor de begroting van 2020 maar de
gevolgen voor 2021 zijn nog onzeker in te schatten, hoewel wij verwachten dat de fondsenwervende
activiteiten in kwartaal 4 van 2020 gaan stabiliseren. Wij verwijzen tevens naar de continuiteitsparagraaf.
Rest ons nog te vermelden dat wij het beleid en advies van de diverse (inter-) nationale instellingen en
overheden blijven volgen om onze werkzaamheden ten behoeve de doelstelling zo snel mogelijk te starten.
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Het bestuur van World Child Cancer-NL heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van
18 juni 2020.
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Kosten eigen
Kosten beheer
fondsenwerving en administratie

-

5.122
28.082
-

-

-

-

-

-

-

33.204

Totaal 2019

Begroting 2019

Totaal 2018

441.951
5.122
28.082
-

764.336
25.000
27.888
-

212.751
2.092
16.297
-

1.018

1.018

10.600

18.149

1.018

476.173

827.824

249.289

Partners

Queen Elizabeth
Central Hospital
Blantyre, Malawi

Stichting World Child Cancer NL
Heidelberglaan 25 · 3584 CS Utrecht
Contact: Germaine Custers
T +31 625 710 324
outreach@prinsesmaximacentrum.nl
IBAN NL23 FVLB 0226 7950 12

www.worldchildcancer.nl
World Child Cancer NL
heeft de ANBI-status.
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