
Huisarts zonder een otoscoop?
Dat is toch ondenkbaar!
Ik kan me ‘het spreekuur doen’ als huisarts niet anders 
voorstellen dan met een otoscoop binnen handbereik. 
Ook in mijn dokterstas zit een otoscoop, waar ik veelvuldig  
gebruik van maak.

Wijkartsen en artsen van de kinderpoliklinieken in  
Oekraïne werken zonder otoscoop! Helpt u mee, zodat er 
ook een nieuwe wereld voor onze Oekraïense collega’s?
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FSKNU geeft cursus in Oekraïne
En herhaalt deze ook, want herhaling is de kracht van de 
boodschap. Maar na enkele cursussen breiden de vragen 
zich uit, want er zijn meer artsen die meer willen leren.

Graag willen we ze helpen, maar helpt u ons?

Wilt u sponsoren?
FSK NU
IBAN: NL36 RABO 0301 2880 03

Met slechts € 5,00 sponsort u al een cursusmap en voor  
€ 25,00 een otoscoop.

Bent u huisarts of beschikt u over medische expertise, 
tijd en interesse? Neem dan contact op met de directeur 
van de Stichting Henk van Schothorst. Wij stellen uw  
medewerking zeer op prijs.

De Stichting Foundation Sharing Knowledge  
Netherlands - Ukraine is opgericht
Met het doel om de gezondheidszorg in Oekraïne te  
ondersteunen in theorie, maar vooral met praktische  
vaardigheden. Bijkomend doel: minder medicijnverstrek-
king.

Contact:
Henk van Schothorst, directeur

Parallelweg 8
4143 LA Leerdam

info@foundationsharingknowledge.nl
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Persoonlijk bericht van de directeur:
Omdat het werk dat pas in 2012 is gestart, teveel werd 
voor ons, hebben we eind 2014 contact met enkele  
mensen gezocht en is de stichting opgericht.  Het doel 
is kennis te delen vanuit de huisartsengeneeskunde. In  
Nederland is het werk voor de Stichting  100%  
vrijwilligerswerk. Het is patiënt gericht, doeltreffend en 
direct toepasbaar! Dat blijkt te werken. Maar de taal is  
Russisch en doorgaans zijn Oekraïense artsen het  
Engels niet machtig, zodat een tolk de cursussen woorde-
lijk dient te vertalen. Hetzelfde is van toepassing bij al het  
lesmateriaal dat door professionele vertalers met een 
medische achtergrond vertaald wordt. Elk woord moet 
vertaald worden tijdens de cursus. Elk document moet 
vertaald worden. Daar zijn kosten aan verbonden! Daar 
vragen wij uw steun voor.

Wilt u sponsoren?
FSK NU
IBAN: NL36 RABO 0301 2880 03

Met slechts € 5,00 sponsort u al een cursusmap en voor  
€ 25,00 een otoscoop.

Bent u huisarts of beschikt u over medische expertise, 
tijd en interesse? Neem dan contact op met de directeur 
van de Stichting Henk van Schothorst. Wij stellen uw  
medewerking zeer op prijs.

De voorzitter aan het woord:
De Stichting FSKNU is een prachtig initiatief waar we 
onze medemens mee van dienst kunnen zijn. Geen ‘zak 
geld’ maar kennisoverdracht teneinde de levensstandaard 
in Oekraine te verhogen. Met een relatief ‘kleine’ inspan-
ning kunnen we een grote groep artsen verder opleiden 
naar een hoger plan hetgeen zijn dagelijkse weerslag heeft 
in de vele Oekraïense dokterspraktijken. We hopen met 
FSKNU een bijdrage hieraan te kunnen leveren, doet u 
mee? Support ons, wordt donateur. FSKNU heeft een  
ANBI-status, de stichting werkt met allemaal vrijwilligers. 
Er blijft dus geen geld aan de strijkstok hangen; uw donatie 
wordt 100% voor het goede doel ingezet

“Elk woord moet vertaald worden”


