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Doelstelling: 

 

De statutaire doelstelling van de stichting is het bevorderen van de gezondheidszorg in Aziatische 

landen – (waaronder Nepal) of andere landen met een hulpvraag in de zorg – en het verrichten van al 

wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Tot dit doel hoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van 

organen van de stichting. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opleiden van zorgmedewerkers, het 

verlenen van zorg, het inkopen van zorg en het leveren van zorgmiddelen en -goederen.  

 

Beleidsplan: 

 

Bij jonge Nepalese kinderen komen veelvuldig oorproblemen voor die, wanneer deze niet worden 

behandeld, er vaak toe leiden dat een kind een blijvend gehoorverlies oploopt. Door deze handicap 

valt het kind buiten de samenleving, met alle gevolgen van dien. 

Stichting Kind en Oor trekt zich het lot van deze kinderen aan en helpt door hen al op jonge leeftijd te 

screenen op oor- en gehoorproblemen. Wij voorzien kinderen van hulpmiddelen en starten een 

behandeling als dat nodig is. Ook leiden wij lokale bevolking op om zelf de screening uit te voeren.   

Nepal is een jonge democratie, waar de gezondheidszorg nog maar weinig ontwikkeld is en daarmee 

ook de zorg voor kinderen met een oor- of gehoorprobleem. Er is geen zorgverzekering of 

ziekenfonds en de zorg, als die al aanwezig is, is alleen bereikbaar voor mensen die voldoende geld 

hebben. De aardbeving van 2015 heeft diepe sporen achtergelaten in de maatschappij. Sporen die 

nog steeds overal voelbaar zijn.  

 

In Nepal heeft 25% van de kinderen een oorprobleem. Maar er is in Nepal geen screening op 

gehoorproblemen en oorontstekingen worden vaak niet ontdekt en laat of niet behandeld. 

Daarnaast zijn medicijnen te duur voor de lokale bevolking en zijn medische expertise en 

ziekenhuizen schaars. Hierdoor zijn er veel kinderen die door hun gehoorstoornis niet effectief, of op 

http://www.kindenoor.nl/


een lager niveau, deelnemen aan het onderwijs met een niet optimale persoonlijke ontwikkeling tot 

gevolg. Het gehoorverlies kan op deze manier van grote invloed zijn op de ontwikkeling en dus op de 

toekomst van het kind. Geen of te lage educatie betekent immers minder kansen in de maatschappij 

en dus armoede. Bovendien loopt een kind met chronische oorproblemen meer kans op 

(levens)gevaarlijke complicaties van de oorontsteking, zoals hersenvliesontsteking, hersenabcessen, 

maar ook acute doofheid en evenwichtsstoornissen. 

 

Wat doet de Stichting Kind en Oor? 

 

De Stichting Kind en Oor bestaat nog slechts kort (2016) en is opgericht om juist bij deze kwetsbare 

groep, de kinderen, de diagnostiek en behandeling van oorproblemen te organiseren. Doel van de 

stichting is om (gehoor-)schade te voorkomen door betere screening en vroege behandeling van oor- 

en gehoorproblemen. De eerste jaren heeft het accent gelegen op het opzetten van de organisatie in 

Nederland, inventariseren van de omvang van de oorproblemen in Nepal en op het kennismaken 

met de lokale organisaties en gezondheidswerkers. Kind en Oor heeft netwerken opgezet met Health 

Assistants, lokale vrijwilligers en lokale KNO-artsen. Er zijn goede banden aangehaald met de 

Community Health Center Nepal (CHCN) die lokaal de logistieke ondersteuning verzorgt. Ook is het 

CHCN verantwoordelijk voor het Community Help Center (CHC), waar een health center in gevestigd 

is en onze KNO-poli is ingericht. 

In Nederland heeft de organisatie vorm gekregen door een bestuur te formeren bestaande uit 4 

enthousiaste vrijwilligers en werd de ANBI-status verworven. Het bestuur wordt ondersteund door 2 

ambassadeurs, de heer J.A.H. Melis en de heer R. Pieters, die de financiële acquisitie organiseren.  

Hoe ziet het plan van aanpak eruit? 

In de komende periode van 5 jaar ligt het accent op het opleiden van gezondheidswerkers, het 

uitwerken van het screeningsprogramma, het aanmeten van hoortoestellen en het ondersteunen en 

ontwikkelen van operatieve ingrepen aan de oren.  

Inmiddels zijn er 5 bezoeken geweest aan Chitwan, Nepal, om de organisatie lokaal vorm te geven en 

de eerste zorg te verschaffen. Het eerste bezoek was een oriënterend bezoek om het lokale netwerk 

te leren kennen en op te zetten en de omvang van het oorprobleem in te schatten. Tijdens het 

tweede en derde bezoek heeft het accent gelegen op het opstarten van de trainingen van het 

personeel en de opbouw van de KNO-polifaciliteit in het health center. De bezoeken werden gedaan 

door een KNO-arts, die werd vergezeld door een audioloog en een medisch technicus. De audioloog 

heeft de audiologische trainingen verzorgd en de technicus de installatie van de KNO-unit. Tijdens 

het vierde bezoek heeft een audioloog opnieuw training gegeven en hoortoestellen aangemeten. 

Inmiddels vindt op de basisscholen  screening plaats van kinderen met oor- en gehoorproblemen.  

De Stichting Kind en Oor heeft al 1.500 schoolkinderen gescreend en heeft 40 hoortoestellen 

aangeschaft en succesvol aangemeten bij Nepalese schoolkinderen.  

 

Beloningsbeleid: 

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte kosten.  

De stichting heeft geen personeel in dienst. 
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