
 

 
 

Jaaroverzicht 2016 

Stichting Medicine for Acute Lymfatic Leukemia (SMALL) 

KvK-nummer: 28101112 

  Jaarverslag   

Algemeen: 

De stichting houdt zich in het algemeen bezig met gezondheidszorg ondersteunende 
diensten. De belangrijkste overkoepelende doelstelling is het inzamelen van financiële 
middelen en (medische) producten of goederen ten behoeve van ernstig zieke kinderen in 
ontwikkelingslanden, met in het bijzonder de kinderen die lijden aan leukemie of een andere 
vorm van kanker. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle activiteiten van het 
afgelopen jaar en het financieel jaarverslag. 

 
Courage Home: 

SMALL heeft in 2016 vooral ingezet op het opstarten en onderhouden van het Courage 
Home in samenwerking met de Dirghajeevi Voluntary group te Nepal. Dit is een project voor 
kinderen die kanker hebben of hebben doorgemaakt en zijn behandeld in het Kanti 
Kinderziekenhuis te Kathmandu, Nepal. Dit huis biedt deze kinderen opvang en 
ondersteuning tussen behandelingen in Kathmandu. Op het moment kunnen vijf kinderen 
hier overnachten, dit is een uitkomst voor kinderen wiens ouders ver weg wonen en tussen 
verschillende chemokuren niet altijd de reis naar de hoofdstad kunnen maken. In het huis 
worden daarnaast ook informatie avonden aangeboden voor ambulante patiënten en 
ouders, evenals uitjes en projecten ter amusement van de kinderen. De stichting vergoed 
een groot deel van deze projecten en financiert daarnaast de vaste maandelijkse lasten van 
het Courage Home; zoals water, elektriciteit, de huur van het huis en eten voor de kinderen. 
Onze contactpersoon met betrekking tot het Courage Home in Nepal is Samir Shrestha. Hij 
levert elk kwartaal een verslag met informatie van de kinderen die counseling hebben 
ontvangen of hebben overnacht in de courage home. Hierin staan ook de gemaakte kosten 
per kind. 

 

Studenten 
Gedurende de periode 2016 hebben vijf geneeskunde studenten een klinische stage gelopen 
van totaal een periode van 29 weken. Zij hebben naast de afdeling oncologie meegelopen op 
de algemene kindergeneeskunde, kindernefrologie/cardiologie, kinderchirurgie en de 
spoedeisende hulp afdeling. Een aantal korte verslagen van stage-ervaringen van deze 
studenten zijn terug te vinden op onze site. 

 
Benefietcabaret: 

Zoals elk jaar heeft ook dit jaar het benefietcabaret plaatsgevonden. Het cabaret is jaarlijks 
onze voornaamste inkomstenbron, mede door het repetitieve karakter. Tijdens dit cabaret 
hebben een aantal bekende cabaretiers (o.a. Jan Jaap van der Wal, Woe en van der Laan, 
Pepijn Schoneveld) kosteloos voor een publiek van ongeveer 220 mensen opgetreden. 



 

Gezien ook dit jaar weer het VU Griffioen theater kosteloos zijn deuren heeft geopend is de 
opbrengst volledig naar de stichting gegaan. De onkosten hiervoor bestaan enkel uit 
promotiemateriaal en het jaarlijkse diner, voorafgaande aan het cabaret met de cabaretiers 
en ons contactpersoon Adriaan Bruin. Dit dient uiteraard als dank voor hun bijzondere hulp 
die zij bieden aan de stichting. 

 
Donaties 
Er zijn ook dit jaar meerdere donaties ontvangen vanuit vrije giften. Voor de toekomst zal 
worden ingezet om weer meer donaties te kunnen binnenhalen via verschillende benefiet 
acties. 

 
Public Relations 
In het jaar 2016 is de website (medicineforall.nl) volledig herzien. Er is kosteloos een nieuwe 
lay-out ontworpen door Ewoud Komen. Daarnaast is de website ook in het Engels vertaald, 
en is informatie toegevoegd over onze bezigheden als stichting. 

 

Ambassadeurschap 
Naast de vernieuwde website is er in 2016 door het bestuur ook een Ambassadeurschap 
opgericht, welke aan het eind van het jaar vier ambassadeurs telde. Zij ondersteunen met 
name ter promotie van de stichting en haar activiteiten, verspreid over de Nederlandse 
ziekenhuizen (AMC Amsterdam, UMC Utrecht, Erasmus MC Rotterdam). 

 
Bestuur 
In 2016 hebben we drie nieuwe bestuursleden verwelkomd. Iris Nederlof, die het 
organiseren van studentstages op zich neemt. Myrthe Jongsma, die de website en facebook 
pagina bijhoudt. En Dennis Rijlaarsdam, die zich bezig houdt met promotie voor 
benefietacties en banden zal versterken met het AMC en VU ziekenhuis. 

Dit jaar verslag is samengesteld en goedgekeurd door het bestuur 2016-2017: 

Tom Witteveen – Voorzitter 

Vera Asscher – Secretaris 
Chava Ramspek – Penningmeester 
Iris Nederlof – Lid Studenten 
Myrthe Jongsma – Lid Public Relations 
Dennis Rijlaarsdam – Lid Public Relations 

 

  



 

  

Financieel jaaroverzicht   

Balans 
Zakelijke-rekening saldo op 01-01-2016: € 3.542,34 
Zakelijke-rekening saldo op 31-12-2016: € 7.033,57 
Spaarrekening saldo op 01-01-2016: €8.683,42 
Spaarrekening saldo op 31-12-2016: €8.710,91 

 

Winst- en verliesrekening 

 

Uitgaven  2016 € Inkomsten  2016 € 

Steun  Dirghajeevi  Courage house €2. 000,00 
 
 

 
ING bankverkeer €173,34 

Uitgaven Benefiet Cabaret €309,57 

Website kosten €112,28 

Donatie s €239,69 

Inkomsten Cabaret €3.545,92 

Totaal €2.595,19 Totaal € 3.785,61 

 

 
Het financieel jaaroverzicht 2016 van de Stichting Medicine for ALL is samengesteld door 
Chava Ramspek, penningmeester SMALL 2016-17. Bovengenoemd verslag is gecontroleerd 
en goedgekeurd door de overige bestuursleden. 

 
Contactgegevens: info@medicineforall.nl 

mailto:info@medicineforall.nl


 

Financieel Jaaroverzicht 2015 
Stichting Medicine for Acute Lymfatic Leukemia (ALL) 
KvK-nummer: 28101112 

 
 

Jaarverslag 
 

Doelstelling stichting: 
Gezondheidszorg ondersteunende diensten; Het inzamelen van financiële middelen 
en (medische) producten of goederen ten behoeve van ernstig zieke kinderen in 
Nepal, met in het bijzonder de kinderen die lijden aan leukemie of een andere vorm 
van kanker. 

 

Projecten in 2015: 
De Stichting heeft in 2015 vooral ingezet op het onderhouden van de Courage Home 
in samenwerking met de Dirghajeevi Voluntary group te Nepal. Dit is een project voor 
kinderen die kanker hebben of hebben doorgemaakt en zijn behandeld in het Kanti 
Kinder Ziekenhuis te Kathmandu, Nepal. Dit huis biedt deze kinderen opvang en 
ondersteuning tussen behandelingen in Kathmandu, waar ouders dit niet kunnen. Op 
het moment kunnen 5 kinderen hier overnachten, dit is vooral een uitkomst voor 
kinderen wiens ouders ver weg wonen en niet elke keer tussen chemokuren de reis 
naar de hoofdstad kunnen maken. In het huis wordt counselling aangeboden evenals 
uitjes en projecten ter amusement van de kinderen. De stichting draagt bij aan deze 
projecten alsook de huur voor het huis, elektriciteit, water en eten voor de kinderen. 

 
Aan inkomsten heeft het jaarlijkse Benefiet Cabaret in het VU Griffioen theater weer 
veel kunnen bijdragen. Tijdens dit Cabaret treden bekende cabaretiers kosteloos voor 
ons op en opent het Griffioen theater kosteloos zijn deuren. Alle opbrengsten gaan 
dan ook direct naar de Stichting. Daarnaast is een donatie ontvangen vanuit vrije 
giften van een kunstfeest georganiseerd door de heer Schaafsma, vd Ende en 
Witteveen. Voor de toekomst zal worden ingezet om weer meer donaties te kunnen 
binnenhalen via verschillende benefiet acties. 



 

Jaarrekening 
 

Balans 

 

Zakelijke-rekening saldo op 01-01-2015: € 7.178,54 
Zakelijke-rekening saldo op 31-12-2015: € 3.542,34 
Spaarrekening saldo op 01-01-2015: € 8.622,50 
Spaarrekening saldo op 31-12-2015: € 8.683,42  
 

 

  

Winst- en verliesrekening 
 

 

Uitgaven 2015 € Inkomsten 2015 € 

Donatie Dirghajeevi Voluntary 
group 

€6000,00 Donaties €370,00 

Donatie aardbeving €500,00 Inkomsten Cabaret €2387,17 

ING bankverkeer €278,55   

Uitgaven Benefiet Cabaret €433,21   

Website kosten €53,04   

Totaal €7264,80 Totaal €2757,17 
 

Toelichting 
Er is een bewuste keuze gemaakt om in 2015 meer uit te geven dan aan inkomsten 
zijn binnengekomen. Dit aangezien van eerdere jaren veel geld op de rekening was 
opgebouwd, wat beter kan worden uitgegeven ten behoeve van het doel van de 
Stichting. 

 
 

Het financieel jaarverslag 2015 van de Stichting Medicine for ALL is samengesteld 
door Chava Ramspek, penningmeester SMALL 2016-17. Bovengenoemd verslag is 
gecontroleerd en goedgekeurd door de overige bestuursleden: Tom Witteveen, Vera 
Asscher, Myrthe Jongsma, Dennis Rijlaarsdam en Iris Nederlof. 

 
contactgegevens: info@medicineforall.nl 

mailto:info@medicineforall.nl


 

 
 
 
 
 

Financieel Jaaroverzicht 2014 
Stichting Medicine for Acute Lymfatic Leukemia (ALL) 
KvK-nummer: 28101112 

 
 

Jaarverslag 
 

Doelstelling stichting: 
Gezondheidszorg ondersteunende diensten; Het inzamelen van financiële middelen 
en (medische) producten of goederen ten behoeve van ernstig zieke kinderen, met in 
het bijzonder de kinderen die lijden aan leukemie of een andere vorm van kanker. 

 

Projecten in 2014: 
De Stichting heeft in 2014 vooral ingezet op de opbouw van het Courage Home in 
samenwerking met de Dirghajeevi Voluntary group te Nepal. Dit is een project voor 
kinderen die kanker hebben of hebben doorgemaakt en zijn behandeld in het Kanti 
Kinder Ziekenhuis te Kathmandu, Nepal. Dit huis biedt deze kinderen opvang en 
ondersteuning tussen behandelingen in Kathmandu, waar ouders dit niet kunnen. Op 
het moment kunnen 5 kinderen hier overnachten, dit is vooral een uitkomst voor 
kinderen wiens ouders ver weg wonen en niet elke keer tussen chemokuren de reis 
naar de hoofdstad kunnen maken. In het huis wordt counselling aangeboden evenals 
uitjes en projecten ter amusement van de kinderen. 

 
Aan inkomsten heeft het jaarlijkse Benefiet Cabaret in het VU Griffioen theater weer 
veel kunnen bijdragen. Tijdens dit Cabaret treden bekende cabaretiers kosteloos voor 
ons op en opent het Griffioen theater kosteloos zijn deuren. Alle opbrengsten gaan 
dan ook direct naar de Stichting. Daarnaast zijn meerdere donaties ontvangen, onder 
andere van de studentenvereniging Augustinus te Leiden, deze vereniging heeft een 
deel van de opbrengsten van het Sneeuwfeest gedoneerd. 



 

Jaarrekening 
 

Balans 
 

 

Zakelijke-rekening saldo op 01-01-2014: €11.500,57 
Zakelijke-rekening saldo op 31-12-2014: € 7.178,54 
Spaarrekening saldo op 01-01-2014: € 8.528,76 
Spaarrekening saldo op 31-12-2014: € 8.622,50 
 

 

  

Winst- en verliesrekening 
 

 

Uitgaven 2014 € Inkomsten 2014 € 

Donatie Dirghajeevi Voluntary 
group 

€4500,00 Donaties €900,00 

ING bankverkeer €213,68 Inkomsten Cabaret €3254,00 

Uitgaven Benefiet Cabaret €351,15   

Website kosten €57,12   

Totaal €5121,95 Totaal €4154,00 

 

Toelichting 
Er is een bewuste keuze gemaakt om in 2014 meer uit te geven dan aan inkomsten 
zijn binnengekomen. Dit aangezien van eerdere jaren veel geld op de rekening was 
opgebouwd, wat beter kan worden uitgegeven ten behoeve van het doel van de 
Stichting. 

 
 

Het financieel jaarverlsag 2014 van de Stichting Medicine for ALL is samengesteld 
door Chava Ramspek, penningmeester SMALL 2016-17. Bovengenoemd verslag is 
gecontroleerd en goedgekeurd door de overige bestuursleden: Tom Witteveen, Vera 
Asscher, Myrthe Jongsma, Dennis Rijlaarsdam en Iris Nederlof. 

 
contactgegevens: info@medicineforall.nl 

mailto:info@medicineforall.nl


 

 
 
 
 
 

Financieel Jaaroverzicht 2013 
Stichting Medicine for Acute Lymfatic Leukemia (ALL) 
KvK-nummer: 28101112 

 
 

Jaarverslag 
 

Doelstelling stichting: 
Gezondheidszorg ondersteunende diensten; Het inzamelen van financiële middelen 
en (medische) producten of goederen ten behoeve van ernstig zieke kinderen, met in 
het bijzonder de kinderen die lijden aan leukemie of een andere vorm van kanker. 

 

Projecten in 2013: 
De Stichting is verheugd te kunnen mededelen in 2013 deel te hebben genomen aan 
het VONK outreach project in het Dr Sardjito Hospital te Yogyakarta, Indonesie. Het 
geld wat hieraan is gedoneerd is gebruikt voor medicatie voor kinderen van het 
kinderoncologie centrum aldaar, die dat zelf niet konden betalen. Door middel van 
interviews met ouders binnen het compliance project is in kaart gebracht dat de 
kinderen daadwerkelijk de gedoneerde medicijnen hebben ontvangen. Hiernaast is 
geld gedoneerd aan de Dirghajeevi Voluntary group ter ondersteuning van het 
Courage Home; dit is een project voor kinderen die kanker hebben of hebben 
doorgemaakt en zijn behandeld in het Kanti Kinder Ziekenhuis te Kathmandu, Nepal. 
Dit huis biedt deze kinderen opvang en ondersteuning tussen behandelingen in 
Kathmandu, waar ouders dit niet kunnen. 

 
Aan inkomsten heeft het jaarlijkse Benefiet Cabaret in het VU Griffioen theater weer 
veel kunnen bijdragen. Tijdens dit Cabaret treden bekende cabaretiers kosteloos voor 
ons op en opent het Griffioen theater kosteloos zijn deuren. Alle opbrengsten gaan 
dan ook direct naar de Stichting. Daarnaast zijn meerdere donaties ontvangen, onder 
andere van de Doopsgezinde Gemeente, Aalsmeer via een inzamelingsactie in de 
kerk, alsook van kringloopwinkel de Flaasbloem. 



 

Jaarrekening 
 

Balans 

 

Zakelijke-rekening saldo op 01-01-2013: € 8.362,14 
Zakelijke-rekening saldo op 31-12-2013: €11.500,57 
Spaarrekening saldo op 01-01-2013: € 0,00 
Spaarrekening saldo op 31-12-2013: € 8.528,76  
 

 

  

Winst- en verliesrekening 
 

 

Uitgaven 2013 € Inkomsten 2013 € 

Donatie Dirghajeevi Voluntary 
group 

€1000,00 Donaties €3105,57 

Donatie Bloedtransfusie, Kanti 
Ziekenhuis 

€113,00 Inkomsten Cabaret €3579,85 

Donatie VONK, outreach project 
Indonesie Manado 

€3541,80   

ING bankverkeer €165,41   

Uitgaven Benefiet Cabaret €489,80   

Website kosten €80,23   

Diversen €30,55   

Totaal €5420,79 Totaal €6685,42 

 
 
 

Het financieel jaarverlsag 2013 van de Stichting Medicine for ALL is samengesteld 
door Chava Ramspek, penningmeester SMALL 2016-17. Bovengenoemd verslag is 
gecontroleerd en goedgekeurd door de overige bestuursleden: Tom Witteveen, Vera 
Asscher, Myrthe Jongsma, Dennis Rijlaarsdam en Iris Nederlof. 

 
contactgegevens: info@medicineforall.nl 

mailto:info@medicineforall.nl

