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Algemeen: 
Duizenden mensen in Benin zijn afsneden van 
goede, betaalbare en toegankelijke medische 
hulp. Daarom komen er de meest 
uiteenlopende ziektes en aandoeningen voor, 
die zonder hulp de mensen steeds meer in een 
isolement brengt. Wij willen lichamelijke en 
daarmee vaak ook emotionele en geestelijke 
genezing brengen door het aanbieden van 
concrete, kwalitatieve medische hulp.  
 
Veel kinderen worden in Benin geboren met 
een hazenlip. Veelal ontbreekt het aan de 
financiën om een kind te kunnen helpen. Een 
hazenlip kan uiteindelijk levensbedreigend zijn 
voor iemand. Omdat een kindje niet aan de 
borst kan drinken, kan het ondervoed raken 
en uiteindelijk overlijden. 
 
 
Samenwerking: 
Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met Mercy Ships (CBF). Mercy Ships vaart met 
ziekenhuisschip Africa Mercy naar de armste landen in Afrika. Hier biedt de organisatie gratis 
medische operaties en worden lokale zorgverleners getraind. Zo helpt Mercy Ships kinderen en 
volwassenen die kampen met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig 
vergroeide benen. Vanaf augustus 2016 ligt het schip voor tien maanden in Benin, waar duizenden 
mensen geholpen zullen worden. 
Voor meer informatie over Mercy Ships, kijk dan op hun website 
 

 
 
 
 
  

http://www.mercyships.nl/
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1.   De organisatie bepaalt de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de 
situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel. 
 
Hazenlip operaties 
Het doel is om per doneerronde € 2.400 op te halen, waarmee we 5 operaties kunnen laten 
uitvoeren. Een hazenlip operatie kost € 480. Dit is de operatie, inclusief alle materialen en de 
revalidatie. Iedere keer als het doel gehaald wordt kan een volgende doneerronde gestart worden 
om meer kinderen te helpen.  
 

 2.   De organisatie bepaalt welke programma’s en/of projecten zij wil uitvoeren om de 

gewenste resultaten te behalen en legt dit, voorzien van een onderbouwing, vast in het 

(meerjaren) beleid. 

Doormiddel van een crowd fund methodiek via onze website willen we de projecten via donaties 
gefinancierd krijgen. Enkel de volledig financieel voltooide projecten zullen uitgevoerd worden via de 
steun van Care4More. Indien het totaalbedrag niet behaald wordt dan zal het geld teruggestort 
worden aan de donateurs.  
 
Met lokale initiatieven zullen de projecten ten uitvoering gebracht worden.  
 

  
 
3.   De organisatie bepaalt of en zo ja op welke manier het behalen van resultaten en het 
realiseren van verbetering worden gemonitord en geëvalueerd. 
 
In Benin zijn we een partnership aangegaan met Mercy Ships. Het geld dat opgehaald wordt via 
Care4More zal door Mercy Ships gebruikt worden voor de afgesproken operaties. We hebben nauwe 
contacten met Mercy Ships over de projecten die ondersteund worden door Care4More. Tijdens 
deze gesprekken wordt de voortgang van de doneerronde besproken. Vanaf augustus 2016 zal het 
schip van Mercy Ships daar 10 maanden verblijven en zullen zij zelf de operaties gaan uitvoeren en 
lokale artsen opleiden. 
 
Bij een afgeronde doneerronde zal het geld overgemaakt worden aan stichting Mercy Ships zodat zij 
per keer 5 operaties kunnen uitvoeren. De informatie over de uitgevoerde operaties worden gedeeld 
met Care4More om de voortgang te bewaken.  
 
Stichting Care4More bezoekt alle projecten persoonlijk die zij ondersteunen. Dit zal plaatsvinden in 
de periode januari en februari van 2017. Tijdens deze bezoeken vind ook de eindevaluatie van de 
projecten plaats.  
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4.   De organisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt 
en past zo nodig het beleid aan. 
 
Het minimale doel dat bereikt dient te worden is minimaal één afgeronde doneerronde per project. 
Voor dit project geldt in dit geval 5 hazenlip operaties.  We hopen met de inzet van onze stichting 
meerdere doneerrondes voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
Indien het bedrag te hoog is gebleken dan zal hiermee rekening gehouden in geval van toekomstige 
nieuwe projecten.  
 

 


