IMPACT

IMPACT

Opbrengsten 2018
Opbrengsten totaal €141.354
Donaties van vrienden €23.099
Opbrengst artikelen €12.167
Donaties events €106.088

Kosten 2018
Kosten totaal €5.132
Organisatiekosten events €1.878
Wervingskosten €1.725
Ontwikkeling website €1.319
Bankkosten €209

Opbrengst 2018
Netto opbrengst €136.222
Moeders met hun kinderen in de tuin van het Children's Home.

letterlijk kinderlevens gered. De
ouders brengen hun zieke kind met
een lage levensverwachting en keren
huiswaarts met een gezond kind.
Daar haal ik mijn energie uit, daarom
zet ik me in voor Save a Child’s
Heart.’

Hartoperatie, uitgevoerd door artsen van Save a Child's Heart in het Wolfson Medical Center.

‘Een andere manier om awareness te
creëren is door de lezingen die we geven op
faculteiten. Ook waren we aanwezig op een
event over Global Health en organiseren we
pubquizen. Ons werk heeft zijn vruchten
afgeworpen; van de schenkingen hebben we
afgelopen jaren de operaties van drie kinderen
in Israël bekostigd, Abubeker, Ahmed
en Betelhem. Tevens heeft Save a Child’s
Heart met Nederlandse giften een vijftal
screeningsmissies kunnen uitvoeren waardoor
het mogelijk werd kinderen ter plekke te
opereren; twee kinderen in Tanzania, één in
Zanzibar, Roemenië en Rwanda.’

event willen organiseren om voor ons geld op
te halen, dan kan dat via deze pagina.’
UNITED NATIONS POPULATION AWARD

‘In 2016 was ik
drie weken in het
Wolfson Medisch
Centrum in Tel
Aviv. Wat ik daar
zag gaf me nog
meer drive om
door te gaan.’

‘We bereiken voornamelijk mensen door
middel van mond-tot-mondreclame, het
organiseren van evenementen en via sociale
media, met name Instagram en Facebook.
Daarnaast sturen we onze donateurs ieder
kwartaal een digitale nieuwsbrief om ze op
de hoogte te houden én betrokken bij de
stichting. Verder hebben we sinds kort een
eigen sponsorpagina op onze website. Mocht
iemand een feestje willen geven of zelf een
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Emma werkt op vrijwillige basis, samen met
een klein team. Tussen neus en lippen door
studeert ze dit jaar ook nog ‘even’ af. Waar
haalt deze ijverige jonge vrouw de inspiratie
vandaan om door te gaan? ‘In 2016 was ik
drie weken in het Wolfson Medisch Centrum
in Tel Aviv. Wat ik daar zag gaf me nog meer
drive om door te gaan. De kinderen die ik
daar ontmoette ontroerden me. Zo kwam het
9-jarige jongetje Barak bij ons. Barak leed
aan een gecompliceerde hartkwaal, een cor
triatriatum. Hij had aan de linkerkant van
zijn hart in plaats van twee hartkamers, drie
hartkamers. Hij at slecht, was altijd moe en
had geen energie. Hij groeide ook niet, hij
was zo klein als een vijfjarige. De operatie
die hij nodig had was een, voor westerse
chirurgen, vrij eenvoudige operatie. Na de
ingreep zag ik Barak opknappen. Daar doe
ik het voor. En dat vind ik ook zo fijn aan de
stichting, met het opgehaalde geld worden
NR.8 2019

Emma en haar team zetten zich met
de volle honderd procent in voor
de organisatie. En dat werpt zijn
vruchten af, de donaties zijn in twee
jaar tijd vervijfvoudigd! Wat zijn de
plannen van deze voorzitter Young
Leadership Nederland? ‘We missen
mankracht, dat is zeker. Ik heb zoveel
ideeën, er is zoveel meer mogelijk
qua fondsenwerving! Daarom zou
ik alle medische studenten in heel

Betelhem
NR.8 2019

Nederland tijdens de introductieweek
onze documentaire, die gaat over
onze missie in Tanzania, willen
laten zien. Daar wordt het probleem
duidelijk; honderden ouders brengen
hun kinderen naar het plaatselijke
ziekenhuis waar Save a Child’s
Heart met een team van vrijwillige
artsen klaar staat ze te onderzoeken
en eventueel te behandelen. Dit in
samenwerking met de lokale artsen
en hun materiaal. De hulp die daar
geboden wordt is niet altijd voldoende
en helaas kan een medisch team maar
een klein aantal kinderen mee terug
naar Tel Aviv nemen voor een operatie
in het Wolfson Medical Center. Dit
blijft een moeilijke situatie; we spelen
zo voor God. Ik zou willen dat de
documentaire op elke faculteit te
zien zou zijn en dat meer studenten
zich willen inzetten voor dit mooie,
goede doel. Wist je dat we vorig
jaar de United Nations Population
Award hebben ontvangen als blijk van
internationale waardering voor onze
humanitaire activiteiten? Een mooie
prijs en een grote eer. Maar daar red
je geen kinderlevens mee; ieder kind waar ook vandaan - heeft recht op
medische hulp en een gezond hart,
ongeacht kleur, religie of geslacht.
Dat is waar het Save a Child’s Heart
voor staat.’ ◊
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Abubeker

Ahmed
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