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Jaarverslag Stichting Global Hospital Nederland (SGHN)  

2017 en 2018 en 2019 
 

Doelstellingen van de Stichting zoals verwoord in de statuten:  

 
1.De doelen van de stichting zijn om enerzijds de gezondheidszorg in India te bevorderen en anderzijds om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen ten aanzien van holistische zorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
De stichting beoogt de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang. 
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden. 

Bestuursleden 

 
Stichting Global Hospital Nederland is in 1995 opgericht. 
Het bestuur bestaat uit: 
Tot 6 augustus 2017 was mw. Peggy Ong voorzitter, daarna gewoon lid.  
Vanaf 6 augustus 2017 is mw. Lia Zonneveld tot voorzitter gekozen, daarvoor gewoon lid.  
mw. Marjon Steenbeek, secretaris  
mw. Artie Narain, penningmeester  
mw. Peggy Ong, lid 
 

Het Global Hospital en Research Centrum Mount Abu en Abu Road, Rajastan, India  
Dit ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in India, dat medische voorzieningen verzorgt  voor ongeveer 90 dorpen in een 
bergachtige omgeving. De noodzaak om daar een goed uitgerust ziekenhuis te bouwen was groot, omdat er nagenoeg geen 
gezondheidszorginstellingen waren.  
Gezondheidszorgprogramma’s in de nabije dorpen vormen een belangrijk onderdeel van de ziekenhuisactiviteiten.  

Het ziekenhuis heeft inmiddels ook een Trauma Ziekenhuis in Abu Road, de stad die gelegen is aan de voet van het 

berggebied. Dit ziekenhuis is zeer druk bezocht door patiënten uit Abu Road en uit de nabijgelegen dorpen. Een 

oogziekenhuis is een aparte dependance van dit ziekenhuis. Er zijn in nabijgelegen dorpskernen 3 dorpsklinieken.  

De SGHN realiseert voornamelijk projecten bestemd voor en in samenwerking met deze ziekenhuizen in Mount Abu en Abu 
Road.  
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Project 2017 en 2018: Zonnepanelen project op dak ziekenhuis Project 2019: 

airconditioning operatiekamers (2019) 

 
Juli 2015 is de Stichting Global Hospital Nederland een nieuw project gestart.  
Dit maal een zeer ambitieus project. In Rajastan schijnt altijd de zon. Daarom is uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
mogelijke inzet en opbrengst van zonnepanelen op het dak van het Global Hospital. En uit dat onderzoek is naar 
voren gekomen dat er zowel op het dak als in de nabije omgeving van het ziekenhuis volop geschikte ruimte is, en 
dat de zonnepanelen die daar geplaatst worden, ten minste een derde van de totale stroomvoorziening voor hun 
rekening kunnen nemen! Bovendien is gebleken dat de grootste stroomverbruikers in het ziekenhuis, de airco’s op 
de operatiekamer, met een relatief kleine investering vervangen kunnen worden door nieuwere, veel zuiniger 
exemplaren. Met het installeren van de zonnepanelen, in combinatie met het vervangen van de airco’s, kan een 
aanzienlijke besparing op de stroomkosten worden gerealiseerd. Dat is interessant voor nú, maar ook met het oog 
op de toekomst, aangezien stroom in India ieder jaar fors  duurder wordt. Het geld dat bespaard wordt door deze 
investeringen te doen, kan dan weer gebruikt worden voor de primaire functie van het ziekenhuis: het bieden van 
goede zorg aan de meest behoeftigen. 
De bedoeling van het totale project is het opwekken van 120.000kW voor het ziekenhuis. Het project is in twee 
delen gesplitst omdat het budget te hoog was voor 1 project.  

 

Eerste budget voor dit project 

 
Het totale projectbudget voor deel I: zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis + airconditioning op de Intensive 

Care bedraagt: € 73.400,-, waarvan SGHN € 47.355,- gaat werven en Wilde Ganzen als dit bedrag gehaald wordt € 

26.045,- zal bijdragen.  

Dit project is in juli 2015 ingediend bij de Wilde Ganzen en begin oktober goedgekeurd en gestart.  

Deel I van dit project is gestart oktober 2015 en afgerond op 20 november 2018.  

 

Samenwerking 

In 2017 ontstond er een samenwerking tussen Stichting Global Hospital Nederland en Rotary Club the Hague 

Metropolitan. Zij organiseerden een weekend van 12-14 mei 2017 voor hun ‘fellows’.  

Het galadiner op 13 mei stond in het teken van “Power to heal”. De opbrengst was bestemd voor het Global Hospital 

project.  

 

Vanwege deze samenwerking zijn de budgetten in 2017 aangepast en heeft Wilde Ganzen ook over het meerdere 

haar medewerking toegezegd en haar bijdrage van 50% toegekend.  

Zo komen we op het volgende aangepaste projectvoorstel.  

 

Aangepast projectvoorstel en verantwoording project deel I  

Bijdragen project 2015.0164 Global Hospital Mount Abu  

 

De SGHN heeft eind december 2016 € 31.000,- gestort aan Wilde Ganzen. 

Bijdrage Wilde Ganzen op dit deel bedraagt € 15.500,-  

Wilde Ganzen heeft in maart 2017 € 46.500,- gestort aan het ziekenhuis voor dit project.  

                                     

Op 13 mei 2017 heeft Rotary Metropolitan the Hague met hun benefiet diner “Power to heal” 

€ 20.000,- opgehaald,  
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De Stichting Global Hospital heeft van haar donoren in 2017 een extra € 4.000,00 ontvangen voor dit project.  

Over deze € 20.000,- + € 4.000,- heeft Wilde Ganzen een bijdrage gegeven van  € 12.000,-  

In totaal komen we tot de volgende totalen voor dit project wat is opgehaald bij donoren en is betaald aan het 

Global Hospital Mount Abu: 

Stichting Global Hospital Nederland   € 35.000,-  

Rotary Metropolitan the Hague    € 20.000,-  

Bijdrage Wilde Ganzen     € 27.500, 

Totaal Projectdeel I     € 82.500,-   

Verantwoording: 
Op 30 oktober 2017 waren de zonnepanelen op het dak van het ziekenhuis neergelegd.  

Foto’s van deze opening zijn te vinden in dit jaarverslag.  

 

Op 20 november 2018 heeft de finale afronding van dit project bij Wilde Ganzen plaatsgehad (is de verslaglegging 

goedgekeurd door Wilde Ganzen).  

Voor 100 KW zonnepanelen is er een budget gebruikt van € 67.500,-  

Er was een balans van € 15.000,-  

 

Deze € 15.000,- is begin 2019 gebruikt voor de aanschaf van airconditioning systemen voor de operatiekamers in het 

ziekenhuis, ook nog behorend bij dit project. 

Hiervoor is in 2019 aanvullende verslaglegging gemaakt t.b.v. Wilde Ganzen. 

Deze is op 11 oktober 2019 goedgekeurd door Wilde Ganzen. 

Van de opening van de airconditioning in de operatiekamers treft u foto’s aan in dit jaarverslag.  

Voor de exacte verantwoording van alle cijfers verwijzen wij naar de Jaarrekeningen Stichting Global Hospital 2017, 

2018 en 2019.  

 

Activiteiten 2017 en 2018 en 2019 van SGHN voor project zonnepanelen en 

airconditioning operatiekamers Global Hospital   

De volgende activiteiten zijn ontwikkeld door SGHN  
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Activiteit 
 
 

Periode Doelgroep Plaats/ regio 

 
Website voor Stichting Global 
Hospital Nederland  
www.globalhospital.nl  
 
 

 
2017 tm 
2019 

 
algemeen publiek 
 

internet 

Uitdelen van de folder behorende 
bij dit project bij alle activiteiten 
die ondernomen zijn  

 
Hele jaar  

 
Geïnteresseerden 

 
op website SGHN + bij 
programma’s en lezingen in 
Delft, den Haag, Rotterdam + 
Amsterdam Bijlmer, 
Amsterdam Zuid Oost, 
Arnhem 

Bezoek Dr.Pratap, directeur Global 
Hospital aan Nederland 
 

9 mei 2017 
 

10 mei 

2017 

10 mei 

 

 

11 mei 

2017 

13 mei  

Lezing Rotary Club 
the Hague 
 
Lezing Erasmus 
ziekenhuis 
Lezing + tijdens 
compleet 
programma service 
Reinier de Graaf 
ziekenhuis 
 
Diner met  
genodigden 
 
Rotary Club the 
Hague, VIP gast 
Dr.Pratap  

Den Haag  
 
 
Rotterdam 
 
Delft  
 
 
 
 
 
Den Haag  
 
 
Den Haag  

Programma in het Reinier de Graaf 
ziekenhuis in Delft met lezing over 
SGHN- WG en Global Hospital 
Mount Abu en workshops voor 
personeel van het ziekenhuis  
 

3 juni 2016  Personeel en CEO 
Reinier de Graaff 

Delft   

Week van Geluk 
Workshop en folders in 
fysiotherapiepraktijk van A.Cras te 
Best  
 

Juni 2017 
en juni 
2018 

Bezoekers praktijk Best  

Programma met Mathilde 
Sergeant, voormalig hoofd 
opleidingen van het Global Hospital 
in India en voorzitter SGHN; lezing 
en informatie over ziekenhuis + 
project + WG  
 

Juni 2017  Bezoekers 
programma, 
genodigden  

Amsterdam Bijlmer 
Rotterdam 
den Haag 
Arnhem  

Foundation Zorg van de zaak  Via SGHN is er 
contact gelegd met 
het Global Hospital 
in India. Ze zijn een 

https://anbi.nl/wp-
content/uploads/stichting-
zorg-van-de-zaak-
foundation/160425%20ZvdZ

http://www.globalhospital.nl/
https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-zorg-van-de-zaak-foundation/160425%20ZvdZ%20Foundation%20-%20Jaarverslag%202015%20copy.pdf
https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-zorg-van-de-zaak-foundation/160425%20ZvdZ%20Foundation%20-%20Jaarverslag%202015%20copy.pdf
https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-zorg-van-de-zaak-foundation/160425%20ZvdZ%20Foundation%20-%20Jaarverslag%202015%20copy.pdf
https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-zorg-van-de-zaak-foundation/160425%20ZvdZ%20Foundation%20-%20Jaarverslag%202015%20copy.pdf
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Foto’s van het dak van global hospital Mount Abu waarop de zonnepanelen in  

geplaatst zijn    

 

 

 

 

samenwerkings- 
project gestart 
waarin  
€ 44.880,- is 
gedoneerd 

%20Foundation%20-
%20Jaarverslag%202015%20
copy.pdf 

Lia en Peggy, aanvullende 
activiteiten in 2018 en 2019??? 

   

https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-zorg-van-de-zaak-foundation/160425%20ZvdZ%20Foundation%20-%20Jaarverslag%202015%20copy.pdf
https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-zorg-van-de-zaak-foundation/160425%20ZvdZ%20Foundation%20-%20Jaarverslag%202015%20copy.pdf
https://anbi.nl/wp-content/uploads/stichting-zorg-van-de-zaak-foundation/160425%20ZvdZ%20Foundation%20-%20Jaarverslag%202015%20copy.pdf
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Foto’s van de zonnepanelen op het dak van Global Hospital – opening 30 okt 2017 
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Foto’s van de airconditioning in de operatiekamers 

opening februari 2019 

 

 

 

   



8 
 

Foto’s waar de SGHN het voor doet  

 

  

 

 


