
Stel, je wordt geboren met een hartafwijking en je bent 
niet ter wereld gekomen in een land waar adequate 
medische hulp gegeven kan worden. Dan heb je een 
slechte start en helaas geldt dit voor één op de honderd 
pasgeborenen wereldwijd. Voor al deze kinderhartjes zet de 
internationale non-profitorganisatie Save a Child’s Heart 
zich in, met in ons land de nog redelijk nieuwe tak Save a 
Child's Heart Nederland.

Even een voorbeeld uit de praktijk. Lisa uit Oost-Timor 
is zes maanden oud wanneer het haar ouders duidelijk 
wordt dat ze niet groeit. Het meisje is net zo groot als een 
pasgeboren baby. Bij de Bairo Pite Kliniek in Díli wordt 
een aangeboren hartafwijking vastgesteld. De organisatie 
Gift of Life International wordt ingeschakeld en verwijst 
zieke Lisa naar Save a Child’s Heart. Na een lange reis 
komen Lisa en haar moeder Joanina, vergezeld door een 
tolk, aan in het Wolfson Medisch Centrum in Israël. Vijf 
dagen later wordt het meisje pro-deo geopereerd door 
twee kinderhartchirurgen van Save a Child’s Heart. Na 
een weekje in het ziekenhuis mag Lisa aansterken in het 
nabijgelegen Save a Child’s Heart Kindertehuis. Vandaar 
keren moeder en dochter, gezond en wel, weer naar huis.
 
Lisa is een van de vele succesverhalen van Save a Child’s 
Heart. De stichting heeft sinds 1995 al meer dan 5000 
kinderen gered, maar doet meer. Zo leidt de organisatie 

Fondsenwerving kan niet losgezien 
worden van de missie van de organisatie. 
In de serie 'Minder bekend' schrijven we 
over organisaties die (nog) geen grote, 
landelijke bekendheid hebben, maar 
waarvan de missie die wel verdient.

door Caroline Vlietstra

artsen en verpleegkundigen op uit ontwikkelingslanden 
en zet Save a Child’s Heart zorgcentra op in verschillende 
gebieden. En de non-profitorganisatie groeit; konden 
er in de beginjaren slechts 48 kinderen per jaar worden 
geholpen, in 2018 waren dat er al 370. De patiëntjes komen 
van over de hele wereld; 62 verschillende nationaliteiten 
werden geopereerd in het ziekenhuis in Tel Aviv. In al 
deze landen zijn de medische faciliteiten onvoldoende of 
soms helemaal niet aanwezig. Ongeveer vijftig procent 
van de patiëntjes komt uit Palestijnse gebieden, Jordanië, 
Irak, Marokko, meer dan dertig procent van de kinderen 
komt uit Afrika. De rest komt uit Azië, Oost-Europa en 
Amerika.

FONDSENWERVING
Save a Child’s Heart doet dus belangrijk werk, dat alleen 
mogelijk is door de inzet van fondsenwervers. Dat zijn 
vrijwilligers, die vanuit Engeland, Zwitserland, Amerika, 
Australië, Canada, Israël, Kenia, Ghana, Zuid-Afrika, 
Vietnam en dus ook Nederland, hun best doen geld op 
te halen. Hoe dat in zijn werk gaat vertelt de 29-jarige, 
zesdejaars student geneeskunde Emma Oostenbroek. 
Emma is voorzitter van Young Leadership Nederland, 
een wereldwijd netwerk van studenten en young 
professionals die Save a Child’s Heart vertegenwoordigen 
op universiteiten, hogescholen en binnen hun eigen 
gemeenschappen. Deze jongeren helpen mee om de 

naamsbekendheid van Save a Child’s Heart te vergroten 
en de boodschap te verspreiden. Emma houdt zich vooral 
bezig met de naamsbekendheid en giften in Nederland.

‘We zijn hier in Nederland nog maar met een klein clubje 
van twaalf man’, vertelt Emma. ‘Om geld bij elkaar 
te krijgen hebben we de afgelopen jaren grote events 
georganiseerd. Om er een paar te noemen; Symphony 
of the Heart in het Concertgebouw waar 2500 mensen 
aanwezig waren, een filmavond in het Koninklijk Instituut 
voor de Tropen (KIT) waar onze documentaire aan 400 
studenten werd getoond, en verschillende benefietdiners 
met genodigden. Verder hebben we dit jaar voor de derde 
keer met een team van vijftig man de Dam tot Damloop 
gerend. We vragen de deelnemers zich te laten sponsoren 
om op die manier geld op te halen voor een hartoperatie 
voor één kind. Dit jaar is dat goed gelukt; het team haalde 
€10.850 op, voldoende geld om een kinderleven mee te 
redden. Het jongetje Bene Jere is inmiddels geopereerd. 
Met onze actie creëren we ook gelijk een olievlek, de 
lopers zetten hun hart in en vragen voor deze prestatie een 
donatie aan vrienden en familie en vertellen daarmee het 
doel van de stichting. Van de renners en hun donateurs 
vragen we ook e-mailadressen zodat we de donateurs 
kunnen laten weten wat voor goeds er met hun donatie is 
gedaan.’Bene Jere (links) speelt met de therapiehond. Bene ontving medische 

hulp uit de opbrengsten van de Dam tot Damloop.

Emma in Tel Aviv bij de kinderen in het Save a Child's Heart Children's Home.
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IMPACTIMPACT

‘Ieder kind, waar ook 
vandaan, heeft recht 
op een gezond hart’

Er zijn van die non-profitorganisaties waar met 
man en macht wordt gewerkt aan fondsenwerving 
en naamsbekendheid, maar die bij het grote publiek 
toch geen belletje doen rinkelen. Eén van die 
stichtingen is Save a Child’s Heart, erkend door 
de Verenigde Naties.


