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Algemeen  
De stichting Dwezno heeft in 2017 veel aandacht besteed aan het opstellen en vaststellen van het 

nieuwe beleidsplan. Dit is op 1 december ingegaan en heeft een looptijd van 3 jaar. Het bestuur 

heeft vergaderd op 9 maart, 8 juni, 15 en 16 september en 16 november. De vergaderingen in 

september zijn vrijwel volledig besteed aan het opstellen van het nieuwe beleidsplan. 

Daartussendoor heeft het bestuur een aantal zaken schriftelijk afgehandeld. Er zijn nieuwe relaties 

aangegaan met kleinschalige, persoonlijke projecten, die goed bij het beleid van Dwezno passen.  

 

Beleid en projecten 

Beleid 
In vervolg op de nadere uitwerking van het beleid en de richtlijnen van Dwezno, waar vorig jaar aan 

is gewerkt, zijn op een heisessie op 15 en 16 september de contouren van het beleidsplan opgesteld. 

Deze zijn vervolgens uitgewerkt in het beleidsplan, dat op de vergadering van 16 november is 

vastgesteld. Omdat de website extern wordt beheerd en de kosten voor aanpassing van de website 

relatief hoog zijn, is het beleidsplan nog niet direct op de site gezet. Dit wordt geregeld zodra 

meerdere documenten en aanpassingen tegelijk kunnen worden doorgevoerd. In 2018 wordt bezien 

hoe de kosten van het beheer van de website omlaag kunnen worden gebracht.  

Bestaande relaties 
De voorzitter heeft deze zomer het project Paz Hollandesa bezocht. Dit project past goed binnen het 

nieuwe beleid, waarin het bestuur heeft besloten dat Dwezno zich in het bijzonder richt op Peru.  

PM Clau: - iets over jouw bezoek Uit beleidsplan: Sinds de oprichting van DWEZNO hebben we veel, 

intensieve en persoonlijke relaties met Peru opgebouwd. Daardoor kunnen we meerwaarde bieden 

in onze advisering. Bovendien zijn we door onze persoonlijke relaties ter plekke goed in staat om 

onze bijdragen aan projecten te monitoren. Er zijn in Peru diverse projecten die goed aansluiten bij 

meerdere van onze doelen tegelijk. Daarnaast heeft Dwezno geholpen bij de aanschaf van een 

cystoscopie set. 

Met een bijdrage aan Tess Unlimited konden 10 kinderen aan hazenlippen in Guatemala worden 

geopereerd door een team artsen uit Canada en de VS. Dit project is door het bestuur vergeleken 

met vergelijkbare activiteiten van Paz Hollandesa, die tegen hogere kosten worden uitgevoerd. De  

verschillen zijn te verklaren door het aantal operaties, de verleende nazorg en het feit dat sprake is 

van een andere regio, waar artsen uit VS en Canada kunnen werken tegen lagere kosten.  

De bestaande relaties met Phaphama, Nije trije, Nexus, PM zijn naar tevredenheid voortgezet. 

De relaties met Warchild en met het Nationale ballet zijn in 2017 beëindigd, aangezien het niet meer 

past in het nieuwe beleid dat zich richt op kleinschalige projecten met een persoonlijke band en 

korte communicatielijnen.    

Nieuwe relaties 
Dwezno is een nieuwe relatie aangegaan met de stichting AfriKNO, die via het UMC KNO zorg biedt in 

Tanzania. Dit project past goed in het beleid van Dwezno; het is kleinschalig met korte 

communicatielijnen, waarbij met een gelabelde bijdrage duurzaam wordt geïnvesteerd in de 



toekomst. Met een jaarlijkse financiële bijdrage van 5000€ voor de komende 3 jaar betaalt Dwezno 

de KNO opleiding van een student in Tanzania, die vervolgens zelf studenten in Tanzania zal gaan 

opleiden. Dit project is goed georganiseerd, waardoor het ook toegevoegde waarde heeft voor de 

adviserende en verbindende activiteiten van Dwezno.   

De stichting op gelijke voet zendt o.a. Nederlandse orthopedische equipes uit, die kinderen helpen 

met ernstige beperkingen van orthopedische aard of ten gevolge van hersenbeschadiging in Congo, 

Brazzaville. Dwezno heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van operaties voor 17 kinderen. 

In 2017 is een nieuwe relatie aangegaan met de stichting Homeless Child in Honduras. Dit project 

biedt o.a. straatkinderopvang voor misbruikte meisjes en past goed bij het doel om bij te dragen aan 

projecten ten behoeve van kinderen en onschuldige slachtoffers voor wie hulp groot effect kan 

hebben.     

Ook is een nieuwe relatie aangegaan met de stichting Kien keurig in Polen. Er is goed contact met de 

secretaris van de stichting. Dwezno heeft 2.500 euro gedoneerd voor de inrichting van een hospice 

voor kinderen. PM concreet maken -verbouwing? of operaties, activiteiten.  

Dit jaar is in plaats van een Sinterklaasproject, een kerstproject uitgezocht. Dwezno heeft via de actie 

stille armoede 66 kerstpakketten laten bezorgen bij gezinnen in Nederland, die op of onder de 

armoede grens leven.   

Voor een aantal kleinschalige projecten in Roemenië is het verzoek om financiële bijdrage 

afgewezen, maar kon wel worden geadviseerd, o.a. door verwijzing naar andere projecten, personen 

en instellingen.  
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