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1. Bestuursverslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Algemeen 
 

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

De Stichting Foundation Sharing Kowledge N-U  is op 23 december 2014 opgericht en 
31 december 2014  in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam 
ingeschreven onder nummer 854720893. 
De statutaire naam van de Stichting luidt: 
Stichting Foundation Sharing Knowledge N-U (Stichting FSK N-U) en is statutair 
gevestigd te Leerdam. 
De rechtsvorm is een stichting. 
2016 was het tweede jaar van de stichting waarin bestaande aktiviteiten verder 
werden voortgezet en uitgebreid en nieuwe aktiviteiten werden ontwikkeld zoals 
schematisch weergegeven in het diagram op pagina   xxxxx 
In dit jaar kwam de “voeding” op gang: de sponsoring begon voorzichtig gestalte te 
krijgen. 
 
1.1.2 Omschrijving van de doelstelling 
De Stichting FSK N-U heeft als doelstelling zoals omschreven in artikel 2  lid 1 van de 
statuten. 
Zij tracht dit doel te bereiken zoals omschreven in artikel 2 lid 2 en 3 
 
1.1.3 Juridische structuur 
Stichting FSK N-U is een zelfstandig opererende stichting. 
 
 
1.1.4 Statutenwijziging 
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Aktiviteiten en Financiële positie 
 

1.2.1 Aktiviteiten 
Het jaar 2016 was het jaar waarin de persoonlijke contacten werden gecontinueerd.  
Formele contacten met hoofden van afdelingen voor gezondheidszorg op plaatselijk 
niveau en regionaal en provinciaal waren er opnieuw en uitgebreider. 
Trainingen werden uitgebreid naar doelgroep: 
-Niet alleen de artsen in de jeugdgezondheidszorg maar nu ook voor de artsen 
werkzaam in de gezondheidszorg voor de volwassenen namen deel aan de trainingen. 
Trainingen werden uitgebreid naar plaats: 
-Niet alleen in de stad Zhytomir maar in vijf regio’s, in de provincie Zhytomir. Dit 
  betrof de regio’s  Zhytomir, Korostivic, Berdichev, Novograd Volinsk en Olevsk. 
Trainingen werden uitgebreid naar inhoud: 
-herhaling otitis media 
-herhaling het onderzoek van het kind met nu een inleiding  in de kindermishandeling, 
huiselijk geweld en sexsueel misbruik. 
-Inleiding Diabetes Mellitus 
-Inleiding Diabeteszorg 
-Inleiding “Teach the Teacher” 
Gedachtenontwikkeling dat artsen in Oekraïne zelf cursussen opzetten, kwam 
voorzichtig op gang. Er werd gezamenlijk een startplan hiervoor  gemaakt. 
Evaluatie 
Een eerste uitgebreide evaluatie over de afgelopen jaren vond plaats en leidde tot een 
eerste plan van aanpak. 
 
1.2.1.1 
De contacten binnen bestuur en directie verliepen voornamelijk per email. Daarvan 
werd geen schriftelijk verslag gemaakt.  
Het bestuur vergaderde in 2016 4 maal nl. op 1 maar 2016, op 17 mei via skype, op 11 
juli 2016 en op 1 november 2016. 
Van alle vergaderingen werd de presentie opgenomen en notulen gemaakt. 
De volgende zaken kwamen tijdens de bestuursvergaderingen aan de orde: 
-notulen 
-verslag van het directoraat o.a. voortgang contacten en projecten 
-samenstelling bestuur 
-de website 
-funding en netwerken 
-public relations 
-planning 
Tijdens de vergadering van 17 mei werden de jaarverslagen geaccordeerd en later 
getekend. 
 
 
 



1.2.1.2 Contact met de Nederlandse Ambassade in Kiev 
Het reeds bestaande contact met de Nederlandse Ambassade in Kiev werd verder 
gecontinueerd en geintensiveerd. 
De belangstelling voor onze aktiviteiten is toegenomen o.a. door een contact met 
Mevrouw Rinie Bus. Er was grote belangstelling voor ons werk in Oekraïne  
 
1.2.1.3 Raad van deskundigen 
De Raad van deskundigen werd dit jaar niet uitgebreid. De contacten blijken steeds 
weer waardevolle informatie op te leveren. 
 
1.2.1.4 Vertalers 
Omdat alle documenten met toestemming van de doelgroep in het Russisch vertaald 
moeten worden en tijdens overleg en trainingen altijd de hulp van tolken vereist is 
wordt er gebruik gemaakt van vaste vertalers c.q. tolken zowel in Nederland als in 
Oekraïne.  
Onze vaste Oekraïense tolk,  Mevrouw Olga Anatova nam ook een deel van de 
vertaling van de documenten en presentaties voor haar rekening. 
In Nederland werden documenten en presentaties ook vertaald door  
Mevrouw Tamara Derzhavets. 
Inmiddels zijn er ook trainingen waar de Oekraïense collegae zelf voor een tolk zorgen. 
 
1.2.1.5 Klankbordgroep 
Dit jaar werd geen gebruik gemaakt van de inbreng  van  
de Huisartsen Klankbordgroep FSK N-U. 
Deze klankbordgroep heeft als doel het gezamenlijk bestuderen van de NHG-
standaarden en deze voor het taalgebruik in het Russisch toegankelijk te maken met 
als doel Oekraïense medici bij te scholen. 
Voor de standaard Diabetes Mellitus was reeds voldoende materiaal aanwezig. 
Dit kon vertaald en gebruikt worden. 
 
 
1.2.1.6 Externe contacten 
De directie onderhield contacten met diverse organisaties op het terrein van 
hulpverlening en onderwijs. 
 
De stichting is lid van het Christelijk Platform Oost Europa (CPOE) 
Het platform fungeert als sectie van Prisma en is een organisatorische 
samenwerkingsvorm die zich richt op ontmoeting, uitwisseling, leren en samenwerking 
op diaconaat en ontwikkelingssamenwerking in Oost-Europa.  
 
De stichting is deelnemer  van  
de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne (SPSN-O)  
 
De stichting heeft contact met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en 
verkreeg toestemming om de huisartsenstandaarden al of niet via een 
“tussenvertaling” in het Russisch te vertalen. 
Deze toestemming werd schriftelijk vastgelegd in een document dd 25 augustus 2015. 



Er is via CPOE rechtstreeks contact met  
de Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost Europa (OGO) 
 
Er was contact met diverse vakspecialisten, organisatie-deskundigen en ondernemers 
met buitenland-ervaring. 
Daarbij werd van gedachten gewisseld over de culturele verschillen en de sociale en 
maatschappelijke verhoudingen. 
Over verdere uitbouw van het trainingsaanbod werd gesproken. De vraag daarvoor 
blijft stijgen. In hoeverre kunnen we daarop ingaan? Waar liggen grenzen? 
Wetenschappelijk onderzoek en evaluatie van het werk tot nu toe waren eveneens 
onderwerpen van gesprek. Dit laatste werd ook uitgevoerd. 
 
Met het Post-Graduate Institute Kiev: 
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education is in het achterliggende 
jaar geen contact geweest. 
In diverse contacten bleken de doelen met betrekking tot theoretische en praktische 
toerusting in de eerste lijns gezondheidszorg te ver uit elkaar te liggen om een 
gezamelijk plan van aanpak te kunnen komen. 
 
Politiek 
Op politiek niveau was er geen structureel contact. 
Wel werd er een bezoek gebracht aan de heer B. Belder, lid van het Europees 
Parlement, om de aktiviteiten en onderliggende problematiek onder de aandacht te 
brengen. Dit contact heeft vervolg. 
 
Huisartsengezondheidszorg 
Er was formeel en informeel contact met de directie en het bestuur van  
Huisarts en Zorg 
Huisarts en Zorg is het samenwerkingsverband van 75 huisartsen in de regio rond 
Gorinchem.  
Huisartsen organiseren veel samen. De acute zorgverlening in avond-, nacht- en 
weekenddienst bijvoorbeeld.  
Samen met andere eerstelijns hulpverleners en specialisten voeren zij 
zorgprogramma’s uit voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten of 
longaandoeningen.  
Het kwam dit jaar nog niet tot een structureel overleg. 
Voor het jaar 2017 staat dit op beider agenda en nu samen met Rivas Zorggroep. 
Verder was er intensief contact met inividuele huiartsen en huisartsen-kaderartsen. 
Rivas Zorggroep gevestigd te Gorinchem 
Er werd een poging gedaan contact te leggen met de Raad van Bestuur van Rivas 
Zorggroep. Door personele wisselingen is dit helaas niet gelukt. 
Voor 2017 staat dit contact wel op beider agenda en nu samen met Huisarts en Zorg. 
 
 
 
 
 



1.2.2.  Financiële positie 
2016 leek financieel weer een moeilijk jaar te worden en de vraag deed zich voor in 
hoeverre geplande aktiviteiten uitgevoerd zouden kunnen worden. Van uitbreiding zou 
zeker geen sprake kunnen zijn. 
De borgstelling bleef geldig en verlenging werd toegezegd. 
Tot onze verrassing en dankbaarheid kwam sponsoring in bescheiden vorm op gang 
zodat we met verwachting de toekomst tegemoet gingen. 
Een netwerkavond gaf een positieve stimulans. 
Groot was de blijdschap toen eind 2016 de Stichting Suceava meedeelde haar 
aktiviteiten in Roemenië te gaan beëindigen en een bedrag aan  
FSK-NU doneerde. 
Hiermee kon het voorgeschoten geld uit de borgstellng teruggestort worden en werd 
tevens een bedrag tot de nog niet bestaande reserve bestemd.  
Het bestuur zal gevraagd worden hier verdere beslissingen in te nemen. 
De schriftelijke verklaring met betrekking tot de borgstelling gedeponeerd bij de 
penningmeester en het financieel jaarverslag geven inzage in de financiële situatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Informatie over bestuur en directie 
 
1.3.1  Samenstelling van het bestuur  

 
Bestuurssamenstelling is niet gewijzigd en is op 31 december 2016 

°  L. van de Weerd, voorzitter 
°  D.J. Vermeer, penningmeester 
°  G. van Ekeren, secretaris 
°  Mevrouw Dr. G. van Silfhout 

 
1.3.2 Directoraat 
 
Directeur 

° H.J. van Schothorst, huisarts te Leerdam 
 

In 2016 werd mevrouw J.C. van Schothorst van de Velde door het bestuur            
officieel aan de directie toegevoegd voor de uitvoering van en verslaglegging van de 
directieaktiviteiten in Nederland en Oekraïne 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Directieverslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1  Algemeen 
 
Het directieverslag geeft een weergave van de verrichte werkzaamheden  door het 
directoraat met ondersteuning in de verslagperiode, het jaar 2016, zowel in Nederland 
als in Oekraïne. 
 
Wij zijn als directie en ondersteuning opnieuw veel dank verschuldigd aan  
de Heere God die gezondheid, lust en kracht gaf om in de achterliggende periode het 
werk zoals hier beschreven, te mogen verrichten. 
Hierbij doen wij verslag van de verrichte werkzaameden. 
 
Daarbij tevens dank voor de ondersteuning door mijn vrouw. 
Zij woonde vergaderingen bij, was kritisch luisteraar, maakte verslagen en 
beeldmateriaal. 
Dit betrof zowel de bijeenkomsten en ontmoetingen in Nederland als in Oekraïne. 
 
Verder dank aan allen waar we op enig moment een beroep op hebben mogen doen. 
 
2.2  Aktiviteiten 
 
Het werk van het directoraat valt uit een in de volgende facetten: 
 
2.2.1   Contacten leggen en onderhouden in Nederland t.b.v. de stichting. 
Dit betreft alle werkzaamheden die de bestaande contacten ondersteunen en die tot 
nieuwe contacten (kunnen) leiden, zowel vakinhoudelijk/ medisch als organisatorisch, 
en op kwaliteit van zorg en onderwijs gericht. 
Resultaten hiervan zijn ondermeer de Raad van deskundigen, de klankbordgroep, de 
vertalers en de tolken en de trainers die hebben meegeholpen de trainingen in 
Zhytomir te geven. 
2.2.2 Contacten leggen en onderhouden ten behoeve van financiële ondersteuning. Dit 
betreft het contact leggen en onderhouden met collega-artsen, met ondernemers en 
bedrijven en organisaties. Hieronder moet ook  genoemd worden aktiviteiten ten 
behoeve van netwerken. Daar is dit jaar bij gekomen het contact met de Stichting 
Suceava. 
 2.2.3  Contacten leggen en onderhouden in Oekraïne 
-Contacten met de Nederlandse Ambassade in Kiev 
-Contacten met plaatselijke, regionale en provinciale afdelingen voor 
  gezondheidszorg 
-Contacten met het Stads Kinderziekenhuis en de poliklinieken 
-Contacten met de Stads poliklinieken voor volwassenzorg 
-Contacten met regionale poliklinieken 
-Contacten met de Provinciale en Nationale Organisatie voor Family Doctors 
 Nieuw was het contact met het plaatselijk College in Zhytomir. Dit is een 
 opleidingsinstituut voor verpleegkundigen, verloskundigen en tandartsassistenten 

 



 
2.2.4 Contacten onderhouden met het bestuur  
-het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen 
In 2016 werd vier keer een bestuursvergadering belegd waarvan presentie werd 
bijgehouden en notulen werden gemaakt. 
-het uitvoeren van bestuursbesluiten  
Bij elke notule werd een lijst van actiepunten opgesteld 
-het opstellen van jaar- en meerjaren plannen 
Het beleidsplan en het jaarplan werden op de site gepubliceerd 
-het maken van de nodige verslagen 
Voor zover nodig werd van de gevoerde gesprekken aantekening bijgehouden en 
verslagen gemaakt. 
-het voeren van de administratie en financiële administratie 
Omdat per bank betalen in Oekraïne niet safe is, werden alle betalingen door de 
directeur contant of met creditkaart gedaan. 
Tegen overleggen van de nota’s en bewijsstukken vond in 2016 volledige restitutie 
plaats. 
Aan het einde van 2016 zijn er geen te betalen bedragen meer die vanuit de 
borgstelling nog niet gedeclareerd zijn. 
2.2.5  Het bezoeken van het werkterrein in Oekraïne met verslaglegging en uitwerken 
van plannen en verzoeken. 
In 2016 werd drie maal een werkbezoek aan Oekraïne gebracht: 
4 t/m 8 april 2016 
30 mei t/m 16 juni 2016 
7 t/m 19 november 2016 
-Tijdens het bezoek in april 2016 was er, naast de bestaande contacten, voor het eerst 
contact met de gezondheidszorg voor volwassenen in de vorm van een meeting met 
de hoofden van de poliklieken onder leiding van Dr. Skap, plaatsvervangend hoofd van 
gezondheid van de stad Zhytomir. 
Tevens was er een eerste contact met het plaatsvervangend hoofd van gezondheid van 
de provincie Zhytomir. 
In dit laatste contact nam ook Dr. Victoria, lid van het bestuur van de Nationale 
Organisatie van Family Doctors, aan het gesprek deel.  
We zouden haar bij een volgend bezoek ontmoeten als voorzitter van de provinciale 
organisatie voor Family Doctors. 
-Tijdens het bezoek in juni was er een eerste kennismaking met artsen uit 5 regio’s  in 
de provincie en dit werd gevoldg door een bezoek aan 5 steden als antwoord op de 
vraag naar training. 
Tevens was er tijdens dit bezoek een pilot in het kader van “Train the Trainer” 
Met een viertal jonge  artsen werd een ”framework” uitgewerkt. 
Tevens werden afspraken gemaakt over de inhoud voor de volgende trainingen. Als 
topic werden gekozen: diabetes en diabeteszorg en een uitbreiding c.q. verdieping van 
“het onderzoek van het kind” 
-Tijdens het bezoek in november 2016 waren er drie topics: 
a. inleiding in de cursus “Teach the teacher” Hiervoor heeft de directeur een cursus 
geschreven die vervolgens in het Oekraïens in vertaald. 



 b. cursus “diabetes” en “het onderzoek van het kind” voor 3 groepen  artsen in de 
kindergezondheidszorg en voor één groep artsen in de volwassenzorg en op 4 plaatsen 
in de regio’s. Totaal betrof dit 8 cursussen.  

 c. Ten slotte een uitgebreide evaluatie aan de hand van een door de directeur 
geschreven presentatie. De uitkomst van de evaluatie dient mede als uitgangspunt 
voor het meerjarenplan en het jaarplan 2017. 
 
2.2.5  Het maken, begeleiden en verzorgen van trainingsprogramma’s in de stad 
Zhytomir maar ook in de regio Zhytomir en in de provincie Zhytomir in Oekraïne. 
De NHG standaard Diabetes werd eerst in het Engels en vervolgens in het Russisch 
vertaald. De heer Koens, taaldeskundige Engelse taal,  verzorgde de vertaling in het 
Engels geheel pro deo, waarna onze vertaalster in Kiev, Mevrouw Olena Veli, deze in 
het Russisch vertaalde.  
Een cursusmap werd geschreven en gemaakt. Naast de “Diabetes Mellitus” was hierin 
ook een deel “het onderzoek van het kind” opgenomen. 
In dit laatste onderwerp hebben we kindermishandeling en huiselijk geweld 
geïntroduceerd.  
Het drukwerk werd in Zhytomir gedaan door de drukkerij Graphium. 
De trainingen werden gegeven door de directeur met ondersteuning van Mevrouw van 
Schothorst en waar mogelijk met inschakeling van lokale artsen en tolken. 
 
2.2.6 De evaluatie van het werk voorbereiden, uitvoeren en rapporteren aan het 
bestuur. 
Tijdens het bezoek in november werd een uitgebreide evaluatie gehouden waarbij de 
kernvraag was: “Wat is er nu veranderd sinds onze bezoeken?” 
Deze evaluatie kostte de nodige uitleg om tot een conclusie te komen. 
Uiteindelijk werd een en ander duidelijk verwoord en door de directeur Dr. Basjek 
samengevat: 
a. De artsen zijn meer onderzoek gaan doen en durven nu beter af te wachten. 
b. De artsen krijgen meer zelfvertrouwen. 
c. Specialisten worden pas na eigen diagostiek geconsulteerd 
d. De oudere artsen die niet voor verandering waren, zien de zin er nu van in en zijn 

beter te motiveren. 
 

         2.2.7  Het begeleiden van de bouw en het onderhoud van een actuele site 
         De secretaris onderhoudt de site. 
         De directeur levert hiervoor de vereiste informatie aan en laat deze zonodig 
         vertalen in het Engels en Russisch. 
         In de achterliggende periode zijn de documenten ook in het Engels 
         beschikbaar gekomen zodat via een modus de Engelse versie van de site 
         getoond kan gaan worden.  
         Een begin met vertaling in het Russisch is gemaakt maar dit staat nog niet op  
         de site. 
 
        
 
 



       2.3 Financiën. 
         Het jaar 2016 begon zorgelijk maar door intensief ondernemers te benaderen, 
        kwam er voorzichtig enige sponsoring op gang. 
        Funding bleef nog steeds achter bij de nodige uitgaven voor de uitvoer van het 
        werk. 
        Desondanks kon het werk toch doorgaan op basis van een particuliere 
        financiële borgstelling bij de penningmeester waarvan document. 
        Verder werden enkele giften ontvangen die de pijn matigden. 
        De betalingen werden zoveel mogelijk in euro’s gedaan en ten dele contant. 
        Dit betrof met name de lesmaterialen in Oekraïne vervaardigd, de tolken en  
        de vertaalsters in Oekraïne. 
        Het einde van het jaar overtrof onze verwachtingen en er kon zelfs een 
        reserve opgebouwd worden. 
        Een en ander wordt weergegeven in het financieel jaarverslag over 2016. 
        Dit betekent tevens dat de begroting in 2016 voor het eerst wel gehaald werd. 
 
         2.4 Toekomstparagraaf   
         Gezien de financiele positie is het bestuur er veel aan gelegen de funding verder  
         gestalte te geven en vooral om te zien naar duurzame bronnen van inkomen. 
         Meerjarensponsoring zijn hierbij van groot belang. 
         Verder wordt zorgvuldig gekeken in welke behoeften de Oekraïense collegae zelf  
         kunnen voorzien. Te denken valt hierbij aan tolken en vertalen. 
 
        Het bestuur staat voor een belangrijke beslissing inzake uitbreiding van het werk.  
        De vraag vanuit Oekraïne ligt er voor zowel de jeuggezondheidszorg als voor de 
        volwassenzorg. 
        Alleen met uitbreiding van mankracht en financiën is verdere uitbreiding haalbaar en  
        uitvoerbaar. 
        Ondersteuning van de taken in Nederland is op afzienbare tijd noodzakelijk. 
        Inventarisatie van bestaande structuren is nog steeds van belang om te beoordelen in 
        hoeverre uitbreiding van aktiviteiten ook echt een bijdrage kan leveren aan verbetering 
        van de basisgezondheidszorg. 
        Gedegen onderzoek is de inzet om deze gegevens inzichtelijk te krijgen. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   Jaarrekening 2016 

 

In de bestuursvergadering van maandag 30 januari 2017 werd het financieel overzicht 

over 2016 goedgekeurd en vastgesteld. 

De Jaarrekening 2016 wordt als apart document op de site vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  overige gegevens 

4.1 Website 
4.2 ANBI status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Website  
Vanaf het begin is het bestuur met de driectie van mening dat een site voor de 
stichting noodzakelijk is, zowel voor de communicatie al om de stichting de nodige 
bekendheid te geven. 
Het laatste is nodig om mensen zowel ondersteunend alsook persoonlijk actief bij de 
stichting te betrekken. 
Verder heeft de site ook een belangrijke functie in de verslaglegging naar de achterban 
en geeft het de nodige transparantie weer. 
Zo werd door een externe deskundige een begin gemaakt met het bouwen van een 
geheel eigen site. 
Omdat dit niet binnen de gestelde tijd leidde tot een produkt zoals het bestuur zich 
voorstelde, heeft de secretaris een site gebouwd vanuit het Wix programma. 
In de achterliggende periode werd de site onderhouden en verder ontwikkeld. 
Niet in de laatste plaats is een site ook een vereiste voor het verkrijgen van de ANBI-
status. 
Inmiddels zijn alle documenten ook in het Engels vertaald zodat op korte termijn de 
Engelse versie van de site actief kan worden. 
De vertaling in het Russisch kon nog niet geeffectueerd worden.  



4.2 ANBI status  
Het verkrijgen van de ANBI status achtten het bestuur en de directie nodig om te 
kunnen komen tot voldoende funding. 
Daarom is er door bestuur en directie de nodige moeite gedaan om eerst de stichting 
op te richtien en actief te doen zijn, inclusief de website, alvorens  
een aanvraag beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling in te dienen. 
Met blijdschap kan het bestuur in het jaarverslag op laten nemen dat de beschikking  
per 14 oktober 2015 is ontvangen met de toevoeging:  
voor onbepaalde tijd en vanaf de oprichtingsdatum 23 december 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Bijlagen 

5.1 lijst van contactpersonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1  Lijst van contacten/contactpersonen 

 
Ambassade Kiev 
Mevrouw Riny Bus    
Mevrouw Kateryna Ostashkova  kateryna.bardadym@minbuza.nl 
Kees Klompenhouwer, Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine 
 
Shupyk Instituut  (in 2016 geen contact gehad) 
Ludmila Himion  ludmilahimion@hotmail.com  
Victoria Tkachenko        witk@ukr.net  
 
Stads Kinderziekenhuis Zhytomir: 
 Dr. Basjek   Directeur 
 Dr. Maria Beregova hoofd polikliniek 
 
 
Algemeen Stads Ziekenhuis Zhytomir  (volwassenen) 
Dr. Victor  hoofd polikliniek 
 
Stads Gezondheidszorg Zhytomir 
Irina Skop, plaatsvervangend hoofd van de Stads Gezondheidszorg  
 
Provinciaal Gezondheidscentrum Zhytomir 
Igor Leonidovitz Bibikov, plts. verv. hoofd, hoofdarts,  v/h Prov. Gezondheidscentrum 
 
Provinciale organisatie van Family Doctors in Zhytomir 
Ivchuk Viktoria Victorivna, voorzitter van de family health care organisatie 
 
Provinciehuis Public Relations Provinciale Gezondheidszorg Zhytomir 
Emma, journaliste 
Эмма   emma1964@ukr.net 
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