
 
 
 
 

 
Beleidsplan 2014 
 
 
Over Lion Heart           
 
 
De Lion Heart Foundation is begin 2006 opgericht nadat drie Nederlandse artsen een 
bezoek hadden gebracht aan het Magbenteh ziekenhuis in Makeni in Sierra Leone. De 
drie artsen waren geschokt door de armoede die zij aantroffen in het door burgeroorlog 
verwoeste land. Terug in Nederland besloten ze een stichting op te richten om de lokale 
bevolking structureel te steunen. 
 
De naam Lion Heart Foundation is gekozen om de ‘leeuwenmoed’ te benadrukken, die 
nodig was om het Magbenteh ziekenhuis te bouwen in één van de armste landen van 
Afrika. De oprichting van de stichting was in beginsel alleen bedoeld om het Magbenteh 
ziekenhuis met haar zwaar vervallen ondervoedingskliniek te kunnen adopteren en 
daarmee sluiting te voorkomen. Daar is het niet bij gebleven. 
 
In samenwerking met lokale stakeholders en onder het motto ‘doen is leren’ heeft de Lion 
Heart Foundation het ‘Best of Both Worlds’ programma ontwikkeld. De essentie van dit programma is 
dat een groot deel van de winst van economische activiteiten wordt ingezet om gezondheidszorg en 
onderwijs duurzaam te financieren. Doordat de stichting inwoners actief bij haar werkzaamheden 
betrekt, ontstaat lokale kennis en kunde, stijgt de motivatie en is de weg vrij voor het behalen van 
resultaat. 
 
 
 
Missie  
 
De Lion Heart Foundation werkt in Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame 
gezondheidszorg, onderwijs, economische activiteiten en kennisoverdracht, met als doel 
de lokale bevolking en economie te helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Deze missie is 
geslaagd als wij onszelf op den duur overbodig weten te maken. 
 
 
 
Verleden, heden en toekomst 
 
Verleden 
De Lion Heart Foundation is in 2006 opgericht en sindsdien is er veel gerealiseerd waar wij trots op 
zijn. Sinds 2011 concentreren de activiteiten van Lion Heart zich op het dorp Yele en omgeving in het 
Gbonkolenken Chiefdom in Tonkolili, één van de vijf armste districten in Sierra 
Leone. 
 
De volgende resultaten zijn de afgelopen periode bereikt in Sierra Leone: 
 
In Magbenteh, Lungi en Makeni (Sierra Leone)  

• Volledige renovatie van de ondervoedingskliniek bij het Magbenteh Ziekenhuis (MCH), 
uitbreiding van 25 naar 125 bedden 

• Het aan het MCH verbonden, in de oorlog ernstig beschadigde Bai Bureh ziekenhuis 
(BMC) in Lungi, is grondig gerenoveerd 

• Groei totaal aantal behandelde patiënten in MCH en BMC: van 5.000 naar 30.000 
per jaar 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Bouw van een accommodatie voor 100 dakloze polio-invaliden uit Makeni, eveneens 
verbonden aan het MCH.   

 
Het MCH is uitgegroeid tot een professioneel ziekenhuis - tevens opleidingscentrum – en kon in 2010 
worden overgedragen aan het lokale management, passend in de Lion Heart-ambitie zich overbodig 
te maken. 
 
In Yele (Sierra Leone) 
 

• Aanleg oliepalm-plantages (productie) en een experimentele plantage  
• Bouw en ingebruikname eerste duurzame palmoliefabriek  
• Ondersteuning middelbare school, inclusief renovatie school en kosthuis en 

uitbreiding schoolfonds 
• Ondersteuning basisscholen, inclusief schoolmaterialen 
• Opleiding lokaal medisch personeel voor het ziekenhuis (Verpleging & Laboranten) 
• Renovatie verwoeste waterkrachtcentrale in Yele 
• Aanleg/renovatie elektriciteitsnetwerk en straatverlichting in Yele 
• Aansluiting van huishoudens, bedrijven en ziekenhuis op het elektriciteitsnet 
• Herstel waterzuiveringsinstallatie in Yele, waardoor schoon drinkwater beschikbaar is bij 

enkele tappunten in Yele en in het ziekenhuis.  
• Bouw van het ziekenhuis in Yele, het Lion Heart Medical Centre:  

2011: de polikliniek gereed 
2012: uitbreiding ziekenhuis met een verpleegafdeling voor 32 bedden, een operatiekamer, 
hospitaalkeuken, medische opslagruimte en een aparte röntgenafdeling.  
2013: in gebruik name van nieuwe kraamafdeling met 2 verloskamers, een zaal met 12 
bedden en 2 couveuses. 
 

Heden & Toekomst 
Vanaf 2014 concentreren wij ons op het consolideren van de bereikte resultaten. Daarnaast voeren wij 
het programma uit waarvoor de Cordaid Healthcare Award is ontvangen: het terugdringen en 
voorkomen van tienerzwangerschappen in Yele en omgeving. Tienerzwangerschappen vormen een 
enorm risico voor de vaak zeer jonge meisjes, die vanwege hun zwangerschap niet alleen stoppen 
met school, maar ook hun gezondheid loopt gevaar. Een op de 23 tienermoeders overlijdt tijdens de 
bevalling en degenen die het overleven zijn vaak blijvend verminkt doordat de bevalling moeizaam is 
verlopen. 
 
In het kader van ons Best of Both Worlds programma, waarbij de opbrengsten van economische 
activiteiten (palmoliefabriek en waterkrachtcentrale) worden aangewend om de sociale voorzieningen 
(gezondheidszorg en onderwijs) te bekostigen, hoopt Lion Heart de activiteiten van Nedoil (palmolie) 
over te dragen aan een commerciële partner wiens MVO beleid erop is gericht het Lion Heart Medical 
Centre duurzaam te ondersteunen. Hiermee is het idee van Best of Both Worlds gerealiseerd. 
Daarnaast brengt deze overname ook een groei van de lokale economie tot stand en daalt de 
werkloosheid structureel. Er wordt ook verder gesproken over de strategische keuzes voor het 
ziekenhuis, waarmee ook structureel meer inkomsten zouden kunnen worden gegenereerd. Hiervoor 
moeten de contacten met bedrijven worden geïntensiveerd en afspraken worden vastgelegd over de 
beschikbaarheid van medische zorg voor de (expats) van deze bedrijven.  
 
 
 
 

       

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Organisatie structuur 
 
 
Bestuur 
Het onbezoldigde bestuur van de Lion Heart Foundation is als volgt samengesteld: 
- Piet Hein M. Deiters, voorzitter a.i. en penningmeester 
- Herman F. Veen 
 
Comité van aanbeveling 
Het Comité van Aanbeveling van de Lion Heart Foundation bestaat uit: 
- ing. Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam 
- Frits Bolkestein, voormalig Eurocommissaris  
- Atto Mensah, oud voetbalinternational Sierra Leone,  
- Mariette Opstelten-Dutilh, (kinder)rechter 
- Felix Rottenberg, publicist 
- Willemijn Verloop, oprichtster War Child Nederlan 
 
Lokale organisatie in Sierra Leone 
De INGO Lion Heart Foundation is de locale dochterorganisatie in Sierra Leone en 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in Yele.  
 
Kantoor Nederland  
Het kantoor in Capelle aan den IJssel wordt bemand door Pien Bax-Engelsman die de directie 
voert. Zij wordt daarin ondersteund door controller Arjan van der Horst en communicatieadviseur 
Maciel Toorenvliet-Stoker. Het team in Nederland wordt bijgestaan door de leden van het bestuur en 
een aantal vrijwilligers. 
 
 
 
 

                  
 
 
 
Fondsenwerving & Communicatie  
 
 
Doelstellingen van de fondsenwerving en communicatie zijn:  
-       Werven van financiële- en materiële middelen t.b.v. de activiteiten van Lion Heart 
-       Het werken aan een sterke positionering van Lion Heart 
 
Fondsenwerving 
Fondsenwerving is de primaire taak van het team op het kantoor in Capelle aan 
den IJssel. De focus binnen de fondsenwerving ligt voornamelijk bij vermogensfondsen, particuliere- 
stichtingen en donateurs, bedrijven en overheid. Sponsoren hebben de mogelijkheid onze projecten te 
bezoeken alvorens over te gaan tot financiële steun. Deze bezoeken zijn zeer waardevol voor de 
betrokkenheid bij onze doelstellingen. De komende jaren zetten wij voornamelijk in op fondsenwerving 
voor het LHMC ziekenhuis  zodat er een solide financiële basis ontstaat, die de zelfredzaamheid van 
het ziekenhuis zal stimuleren. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Communicatie 
Lion Heart hecht er veel waarde aan om met lage kosten sponsors, donateurs en andere 
belangstellenden op een heldere manier te informeren en te betrekken bij haar werk. Dit doen wij via:  
 
- Website & Social Media 
De website www.lion-heart.nl en de social media (Facebook, LinkedIn enTwitter) zijn belangrijke 
communicatiekanalen voor (potentiële) sponsoren en donateurs. Er is informatie te vinden over de 
verschillende projecten, de achtergronden en ontwikkelingen. Ook is het mogelijk om online donateur 
te worden of een geldbedrag te storten. De website wordt voortdurend verbeterd en geactualiseerd. In 
2014 zal de website grondig worden aangepakt, waarbij ook gekeken gaat worden naar structuur en 
beeldmateriaal. 
 
- Nieuwsbrief  
Gemiddeld 1 keer per kwartaal verschijnt de digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden 
verstuurd wordt en tevens op de website wordt geplaatst. 
 
Lion Heart wil minimaal investeren in overheadkosten. Dit betekent dat er nagenoeg geen fysiek 
folder- en reclamemateriaal wordt ontwikkeld. De communicatie verloopt grotendeels digitaal. Voor 
bepaalde projecten of activiteiten wordt gericht materiaal ontwikkeld, waarvoor in de regel een 
sponsor gezocht wordt. 
 
 
 
 
Financieel beleid 
 
 
Het financieel beleid van LHF is er primair op gericht om het Best of Both Worlds programma zoals 
hierboven omschreven te helpen realiseren. In dat kader wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de ter 
beschikking gestelde middelen, zowel wat betreft donaties als sponsorgelden.. Dit betekent dat er 
enerzijds uiterste zorgvuldigheid wordt betracht bij het aangaan van verplichtingen. Anderzijds worden 
de geëigende controles toegepast voordat tot betaling overgegaan wordt. 
 
Beheer van vermogen 
Bij het beheer van vermogen wordt er naar gestreefd om gelden tegen zo gunstig mogelijke tarieven 
uit te zetten, daar waar sprake is van een tijdelijk surplus. In de praktijk betekent dit dat rekening 
courant saldi tot een minimum beperkt worden en dat tijdelijke overschotten op deposito uitgezet 
worden.  Er worden geen gelden belegd in aandelen of obligaties. 
 
 
 
 

         


