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Woord van de voorzitter 
Er zijn mooie artikelen geschreven over “Why the Second Year of Business is Often the Hardest”. Ook 

iSTEPup heeft dit aan den lijve ondervonden. We eindigden 2018 heel mooi, met vier ambitieuze 

studenten en een mooi financieel resultaat na de kickstart. Al snel in 2019 volgde er echter een 

tegenslag. Onze website werd gehackt en was een periode niet bereikbaar. De gegevens van onze 

studenten en donateurs zijn nooit in gevaar geweest, alleen lag de fondsenwerving en aanmelding 

van studenten tijdelijk stil.  

 

Maar hetzelfde artikel schrijft: “If you survive year two and your sales are trending up, your odds for 

long term success go up markedly.” 

 

En zo geschiedde! Nadat de geheel vernieuwde website weer in de lucht was, zijn we uit de 

startblokken geschoten. De doelen van 2019 werden ruimschoots gehaald. Hadden we gehoopt op 

vier nieuwe studenten en 10.000 euro aan nieuwe fondsen; het werden in totaal zeven nieuwe 

studenten en meer dan 14.000 euro aan nieuwe donaties. Niet alleen het aantal donateurs dat ons 

periodiek steunt is gestegen, ook zijn er bedrijven en stichtingen die zich voor langere tijd aan 

iSTEPup hebben verbonden. Dit is voor ons een belangrijk signaal dat iSTEPup ook op de lange 

termijn bestaansrecht heeft. En met het versterken van ons eigen vermogen zijn de studies voor de 

huidige studenten ook voor volgend jaar gewaarborgd.  

 

Onze studenten hebben het fantastisch gedaan, er was voorspoed en tegenslag maar iedereen heeft 

de benodigde punten gehaald. Persoonlijk werd ik geraakt door het verhaal van Benjamin, die 

uitblonk in zijn studie geneeskunde maar die niet aan zijn examens mocht deelnemen omdat hij zijn 

studie niet meer kon betalen. Door het snelle handelen van iSTEPup mocht hij alsnog deelnemen en 

staat hij er goed voor om binnen twee jaar arts te worden. Of het verhaal van Neema, een weeskind 

die met hulp van een van onze donateurs haar middelbare school heeft kunnen afronden. Een 

enorme ambitieuze vrouw die nu met hulp van iSTEPup is gestart met haar studie tot apotheker. 

Deze verhalen en de dankbaarheid die de studenten met regelmaat laten blijken geeft ons inspiratie 

om door te gaan met wat wij doen. Zij laten zien dat uw bijdrage daadwerkelijk effect heeft. 

 

Groei zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Hoe lukt het ons als bestuur onze taken te blijven 

uitvoeren naast onze drukke levens als student, arts of onderzoeker? Hoe professionaliseren wij 

verder zonder daarbij de persoonlijke touch te verliezen die ons onderscheidend maakt?  

Wij zijn daar hard mee bezig. Verder hopen wij in 2020 weer nieuwe studenten te verwelkomen en 

zullen de volgende iSTEPup studenten afstuderen zodat zij kunnen bijdragen aan gezondheidszorg 

voor iedereen.  

 

In dit jaarverslag vindt u alles over het bestuur, onze studenten, de financiële verantwoording en 

onze toekomstplannen. Met de transparantie die u van iSTEPup gewend bent. Mijn dank is groot 

voor alle inspanning die het bestuur, de studenten en de donateurs hebben geleverd. Op weg naar 

een toekomst met meer gelijkheid en een gezondheidszorg beschikbaar voor iedereen! 

 

Jan Henk Dubbink, Voorzitter iSTEPup 

 



 

Het bestuur 
De samenstelling van het bestuur is in 2019 niet veranderd. Recentelijk zijn de profielen voor de 
verschillende bestuursfuncties geüpdatet. Hieronder volgt een korte beschrijving van onze 
bestuursleden en hun taken. 
 
Jan Henk, voorzitter, werkt, na een tijdelijke functie in Oeganda, als medical officer in charge in                
Masanga Hospital, in Sierra Leone. Jan Henk treedt als voorzitter vooral op als gezicht van de                
stichting naar buiten; hieraan draagt zijn grote netwerk binnen de (tropen) geneeskunde in             
Nederland en daarbuiten zeer zeker bij. Daarnaast coördineert hij binnen iSTEPup diverse            
bestuurstaken en controleert de werkzaamheden van andere bestuursleden en neemt hun taken            
waar indien nodig. Tijdens zijn afwezigheid in Nederland, woont hij de bestuursvergaderingen bij via              
digitale communicatie of treedt Nick op als vervangend voorzitter. 
 
Nikki, secretaris, is naast haar baan als promovenda bij de Cardiologie, verantwoordelijk voor de              
administratieve taken binnen de stichting. In 2019 heeft zij tijdelijk waargenomen als fundraising             
manager op het gebied van PR, door het aanschrijven van kranten, tijdschriften en verenigingen.              
Hier zal zij in 2020 mee doorgaan. 
 
Nick, penningmeester, heeft zich, naast het afronden van zijn opleiding tot huisarts, bezig gehouden              
met de financiën van de stichting. Hieronder valt de controle van de rekeningnummers,             
sponsorovereenkomsten of het opstellen van het financieel jaarverslag. Ook de communicatie over            
studiekosten en betalingen met de opleidingsinstituten valt onder zijn verantwoordelijkheid. Zoals           
eerder vermeld, is Nick ook vervangend voorzitter. 
 
Janienke, Social media manager en werkzaam als promovenda bij de Heelkunde, houdt donateurs en              
sponsoren op de hoogte van nieuws rondom de stichting via social media (Facebook, LinkedIn en               
Twitter) en de nieuwsbrief. Ook neemt zij waar als website manager, omdat deze vacature in het                
bestuur nog niet vervuld is. Tot en met november 2019 heeft Janienke ook fundraising taken op zich                 
genomen in de periode van afwezigheid van de fundraising manager, waaronder het aanschrijven             
van fondsen en sponsoren voor financiële ondersteuning, en het benaderen van onderwijsbureaus            
en tijdschriften voor PR doeleinden. 
 
Dominique, Fundraising manager, en promovenda en cardioloog in opleiding, heeft na een periode             
van afwezigheid in 2019, haar taken in het laatste kwartaal van vorig jaar weer opgepakt. In die                 
periode heeft zij een aantal grote partners aan iSTEPup weten te binden. Ook heeft zij verbeteringen                
doorgevoerd op het gebied van financieringsaanvragen en de weergave van het dekkingsplan. In             
2020 gaat zij door met de fundraising campagne en zal zij zich ook richten op de uitbreiding van ons                   
bestand aan periodieke donateurs. Het opstellen van de verantwoording en voortgangsrapportage           
voor partners gaat ook tot haar taken behoren. 
 
Bente, Student supervisor en Geneeskunde student, heeft het afgelopen jaar heel veel werk verricht              
rondom nieuwe student aanmeldingen en de voortgang van de huidige studenten. Bente is             
verantwoordelijk voor de initiële beoordeling van de aanmeldingen en het contact met studenten             
hierover; zij weet elke keer weer de geschikte aanmeldingen te begeleiden naar een aangenomen              
student. Ook houdt zij alle studenten pagina’s up to date, waarvoor zij updates en studieresultaten               
per semester opvraagt bij alle studenten. Zo blijft voor elke donateur de voortgang van alle               
studenten transparant. 

 



 

 
 

Bestuursindeling 2019 2020 

Voorzitter Jan Henk Dubbink Jan Henk Dubbink 

Secretaris Nikki van der Velde Nikki van der Velde 

Penningmeester Nick Blok Nick Blok 

Fundraising Manager Dominique van Dongen 
Janienke Lier 
Nikki van der Velde 

Dominique van Dongen 

Social Media Manager Janienke Lier Janienke Lier 

Student Supervisor Bente Hagen Bente Hagen 

Webmaster Vacant  
Jan Henk Dubbink 
Janienke Lier 

Vacant 

   

Raad van Advies Jonas Rosenstok Jonas Rosenstok 

 Koen Vliegenthart Koen Vliegenthart 

 

  

 



 

Overzicht van studenten 
Hieronder leest u welke studenten op dit moment studeren via iSTEPup met foto en korte update.  

Studenten aangenomen in 2019 

 

Verpleegkunde 

Nurudeen Yakubu – Ghana. Nurudeen is in 2019 gestart met zijn opleiding en heeft 

het ontzettend naar zijn zin. Hij volgt de verpleegkunde opleiding. Nurudeen is 

aangedragen door zijn schoonzus Ellis, die hem graag wil ondersteunen bij het laten 

uitkomen van zijn droom! 

Mesfin Dagnaw – Ethiopia. In 2019 is Mesfin aangenomen als student binnen het 

programma van stichting iSTEPup. Wegens administratieve vertraging, start hij pas in 

2020 met zijn studie driejarige opleiding tot verpleegkundige. 

Clinical Officer 

Nelson Lwomile – Tanzania. Nelson is in 2019 gestart met zijn 3e jaar en tevens 

laatste jaar tot Clinical Officer (CO), een vereiste vooropleiding voor de studie 

geneeskunde. Het laatste jaar van zijn opleiding wordt betaald via stichting iSTEPup. 

Rian de Jager, arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde, is de 

buddy van Nelson en werkzaam in hetzelfde ziekenhuis als hij. Indien Nelson na het 

opdoen van werkervaring als CO wordt aangenomen voor de geneeskunde opleiding, 

moet hij zich voor een eventuele “nieuwe” studiebeurs opnieuw aanmelden. 

Geneeskunde 

Caroline Anyait – Uganda. Caroline is tweede jaars geneeskunde student en behaalt 

goede resultaten. Op haar persoonlijke studentenpagina plaatst zij naast updates en 

cijferlijsten ook foto’s van haar (studenten)leven.  

Benjamin Poga – Tanzania. Benjamin is in 2019 begonnen aan het vierde jaar van de 

opleiding geneeskunde. De laatste twee jaar van zijn studie zullen voor 50% via 

iSTEPup worden bekostigd. Reden hiervoor is dat hij aan een privé school studeert die 

hogere kosten met zich mee brengt en wij als stichting nog niet in staat zijn om voor 

de volledige kosten op te draaien. Door de overeenkomst met de universiteit en de 

garantie van iSTEPup, kan Benjamin alsnog zijn studie de komende twee jaar gaan 

afronden.  

 

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/nurudeen-yakubu/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/mesfin-dagnaw/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/nelson-lwomile/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/caroline-anyait/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/benjamen-poga/?lang=en


 

Adwoa Amoah – Ghana. Adwoa is derde jaars geneeskunde student en net als 

bovenstaande studenten in 2019 opgenomen als student binnen het iSTEPup 

programma. Naar verwachting zal Adwoa in het studiejaar 2022-2023 afstuderen. 

In de tussentijd zal ze ons en u op de hoogte houden via updates op haar 

persoonlijke iSTEPup studentenpagina. 

Farmacie 

Neema Nakei – Tanzania. Onze allereerste farmaciestudent! Neema wordt al 

sinds haar middelbare school financieel ondersteund om onderwijs te volgen, 

doordat haar vader is overleden en moeder geen inkomen heeft. Stichting iSTEPup 

maakt het mogelijk dat Neema de universitaire studie tot apotheker kan volgen. 

Haar resultaten en updates zullen ook op haar persoonlijke studentenpagina te 

vinden zijn.  

Studenten uit eerdere jaren 

Paul Kalungi - Uganda. In 2019 heeft Paul het derde jaar van zijn verpleegkunde 

opleiding met succes afgerond. Medio 2020 zal hij naar alle waarschijnlijkheid 

afstuderen, en zal daarmee de tweede iSTEPup alumni worden. 

Paul Kwofie – Ghana. Paul zit nu midden in het derde jaar van geneeskunde. 

Nieuwe updates en resultaten zullen na het afronden van het laatste semester van 

dit studiejaar (mei 2020) op zijn persoonlijke pagina te vinden zijn.  

Allen Kaaya – Tanzania. Afgelopen jaar heeft stichting iSTEPup Allen geholpen met 
het verkrijgen van informatie voor de opleiding tot Clinical Officer, een vereiste 
vooropleiding voor de studie geneeskunde. Na het hebben van een periode met 
communicatie problemen, bestaat er nu er duidelijkheid over zijn opleidingstraject, 
planning en voortgang van zijn opleiding. Allen zal naar alle waarschijnlijkheid dit 
jaar kunnen starten met de CO opleiding, en dan zal Laura Umbgrove zijn buddy 
worden. Laura heeft hem in 2017 ontmoet tijdens het doen van vrijwilligerswerk in 
Tanzania. Toen heeft zij middels een prive inzamelingsactie al 1100 euro opgehaald 
voor zijn studie tot arts. Stichting iSTEPup heeft na het optimaliseren van de 
communicatie (door een vertaler van Engels naar Swahili te regelen), het 
vormgeven van het te doorlopen traject, en verwachtingsmanagement toe te 
passen, goede hoop dat Allen succesvol een professioneel zorgverlener wordt! 

Alumni – Afgestudeerde Studenten 

Rehema Sulle - Tanzania. Rehema is onze eerste afgestudeerde iSTEPup studente. 

We zijn trots en blij dat zij nu werkzaam is als verloskundige! We zijn haar buddy 

Jonas Rosenstok ontzettend dankbaar voor het werk om aandacht te vragen voor fundraising voor 

Rehema; haar studiekosten werden volledig gedragen binnen zijn netwerk. 

 

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/adwoa-amoah/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/neema-nakei/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/paul-kwofie/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/allen-kaaya/?lang=en


 

“I am Rehema Sulle from Haydom, Tanzania. In 2019 I finished my studies and I am 

grateful for all the support I got along the way. I studied midwifery so as to help 

women in labour and prevent maternal deaths. I would like to persue my dream to 

improve maternal health in tanzania. I thank iSTEPup and hope to identify a new 

potential candidate with the motivation but without sufficient money to study in my 

country. Our country is in need of more locally educated health workers who can 

make a longterm change. Thanks for visiting my page!” 

Afwijzingen 

 
Dit jaar heeft iSTEPup in totaal 17 aanmeldingen ontvangen. Er zijn 7 studenten aangenomen en 10                
studenten afgewezen. Stichting iSTEPup heeft duidelijke voorwaarden voor studenten die zich           
aanmelden. Iedere aanmelding wordt zorgvuldig door het bestuur in behandeling genomen.  
 
Redenen voor afwijzing waren: 
 

- onvolledige aanvragen - 3x  
- het willen volgen van een vervolgstudie ter verdieping - 2x  
- afwijzing van de student bij de universiteit waar hij/zij zich had ingeschreven - 2x  
- aanmelding voor een studie in een prive-instelling waarbij de kosten te hoog waren voor ons               

huidige budget en de mogelijkheid tot lening nog niet was onderzocht - 1x  
- het willen volgen van een opleiding die niet door iSTEPup gefinancierd wordt (paramedisch /              

fysiotherapie) - 2x 
 

Gedurende het jaar 2019 merkten wij als bestuur dat wij veel incomplete aanmeldingen kregen. Het               
navragen van missende informatie kostte zoveel tijd, mede gezien het grote aantal aanmeldingen in              
de zomer van 2019, dat wij als bestuur besloten hebben voortaan alleen complete aanmeldingen in               
overweging te nemen. Ook wordt maximaal 1 email gestuurd aan afzenders van incomplete             
aanmeldingen, in plaats van hier 3 keer naar te vragen. 
Daarnaast was er bij een aantal aanmeldingen ook sprake van grote spoed, bijvoorbeeld omdat een               
student binnen een week wilde starten of om betaling vroeg. Gezien het groeiende aantal studenten               
en de zorgvuldigheid waarmee de aanmeldingen moeten beoordeeld, is besloten hiervoor strenger            
te zijn en dit ook op de website te vermelden. 
 
Bovenstaande is nu als volgt vermeld op de website: 
Elke student krijgt binnen 2 weken na aanmelding bericht of de aanmelding compleet ontvangen is,               
of welke informatie ontbreekt. Complete aanmeldingen worden besproken tijdens de reguliere           
bestuursvergaderingen, welke elke 2 maanden plaatsvinden. Er moet dus rekening gehouden           
worden met minimaal 1 maand totdat de beslissing kenbaar wordt gemaakt. In deze periode wordt               
geen betaling of toezegging gedaan. 
 
  

 



 

Financieel jaarverslag 
Allereerst in dit jaarverslag een overzicht van de donaties in 2019; door alle donaties heeft iSTEPup een 

totaalbedrag van maar liefst 14.462 euro opgehaald!  

Ook dit jaar ontving iSTEPup weer de nodige hulp in natura. Bureau Strak staat garant voor de kosten die 

wij maken ten behoeve van de website voor de studenten. Erik Kuiper Relatiegeschenken zorgde tegen 

een gereduceerd tarief voor het drukwerk van een banner en visitekaartjes.  

Verderop in dit jaarverslag vindt u een verantwoording van de kosten die gemaakt zijn voor 

studenten, en kosten anders uitgaven voor de studiekosten van studenten: net als in 2018 zijn in 

2019 deze laatstgenoemde kosten weer tot een minimum beperkt gebleven.  

Inkomsten 

Zoals eerder vermeld heeft iSTEPup 14.462 euro aan inkomsten gehad in 2019 met in totaal 175 donaties. 

Maar liefst een toename van 50% ten opzichte van 2018 en dat is ook maar liefst 45% meer dan wij aan 

het begin van het jaar hadden gehoopt. Daarmee is het eigen vermogen naar bijna 15.000 euro gestegen. 

Hiermee kunnen wij zekerheid inbouwen dat wij de financiële steun die wij op dit moment aan elf 

studenten geven, ook daadwerkelijk tot het einde van hun studie kunnen voltooien. 

Vaste en eenmalige donaties 

In 2018 waren 14% van de donaties terugkerende donaties. Met het oog op de duurzaamheid van de 

stichting hebben we aan het begin van 2019 de wens uitgesproken om het aantal donaties met een 

terugkerend karakter te verhogen. Naar verwachting zal 47% van het totaal aantal gedane donaties het 

afgelopen jaar recurrerend zijn in 2020.  

 

 

 



 

Type donateurs 

In 2018 kwam 70% van alle donaties van individuele donateurs. Dit jaar hebben onder andere door 

activiteit van de fundraising manager meer bedrijven en stichtingen zich aan iSTEPup verbonden, 

waardoor er meer spreiding is gekomen in het type donateurs.  

Kosten 

Kosten anders dan uitgaven voor de financiering van studiekosten 
Slechts 3,42% van de donaties van 2019 (494,88 euro) werd gebruikt voor kosten anders dan               
uitgaven voor de financiering van studiekosten. De status ANBI verplicht ons om ten minste 90% van                
de inkomsten in te zetten voor het goede doel. In onze doelstelling staat zelfs dat wij maximaal 5%                  
kosten mogen hebben ten opzichte van onze inkomsten in dat jaar. In het tweede jaar hebben wij                 
ervoor gekozen om te investeren in een banner, naamkaartjes en een brochure van iSTEPup: een               
aantal grotere uitgaven ten behoeve van representatie van onze stichting. Desondanks hebben we             
de kosten tot een minimum weten te beperken, onder andere omdat ook de bankkosten werden               
kwijtgescholden. Onder representatie vallen ook kleine presentjes die wij hebben gegeven aan            
mensen die zich bijzonder hebben ingespannen voor de stichting. Geen van de iSTEPup             
bestuursleden heeft in 2019 inkomsten gehad vanuit de stichting. Behoudens de           
representatiekosten zijn er geen andere onkosten door bestuursleden gedeclareerd.  
 

Kostenpost Bedrag 

iSTEPup banner en visite kaartjes € 296,45 

Drukkosten Brochure € 124,63 

Representatie € 73,80 

Totaal kosten 2019 € 494,88 

 



 

Uitgaven per student 
Onderstaand een overzicht van de kosten per student in 2019. Het totaal aan uitgaven voor de 

studies van studenten kwam in 2019 op 7.193 euro.  

 

Kosten per student  

Paul Kwofi € 286,99 

Paul Kalungi € 1.787,91 

Anyait Caroline € 664,45 

Mesfin* € 386,50 

Nurudeen € 549,50 

Allen** € 0,00 

Neema* € 1.007,94 

Benjamin* € 1.315,00 

Nelson € 781,28 

Rehema*** € 0,00 

Adwoa € 413,66 

Totaal € 7.193,23 

*Kosten zijn van 2019, echter wordt het bedrag in 2020 overgemaakt, derhalve zijn deze kosten als crediteuren op de 

balans opgenomen 

**Allen is reeds opgenomen in het iSTEPup programma en krijgt tot op heden vooral hulp van iSTEPup bij zijn aanmelding, 

in 2020 verwachten wij ook kosten voor de studie te gaan maken 

***Studiekosten van Rehema waren reeds voldaan voor 2019 en derhalve zijn er geen kosten gemaakt in 2019.  

 

  

 



 

De balans opmaken 

Als we de donaties bij elkaar optellen minus de kosten en de uitbetalingen voor studies, dan komen                 
wij voor het jaar 2019 op een positief resultaat van € 6.773,90. Dit geld wordt gebruikt voor het                  
aansterken van het eigen vermogen wat nodig zal zijn om de toekomstige studiekosten van onze               
huidige studenten op te vangen. Dit is onder andere nodig omdat in de praktijk blijkt dat buddies van                  
studenten binnen hun eigen netwerk niet voldoende fundraising bewerkstelligen om de gehele            
studiekosten van een student te kunnen voldoen. Hiervoor worden dan de algemene middelen van              
iSTEPup aangesproken. Middels fundraising aanvragen hoopt iSTEPup vervolgens de algemene          
middelen of het ontbrekende gedeelte aan financiering per student aan te vullen.  
 

Activa 1-1-2019   Passiva 1-1-2019  

ABN current € 5.420,85  Eigen vermogen € 8.136,04 

ABN spaar € 2.000,00    

Paypall € 652,31    

Saldo Mollie € 62,88    

Totaal € 8.136,04  Totaal € 8.136,04 

     

Activa 31-12-2019   Passiva 31-12-2019  

ABN current € 14.875,11  Eigen vermogen € 14.909,94 

ABN spaar € 2.000,00  Crediteuren € 2.709,44 

Paypall € 706,43    

Saldo Mollie € 37,84    

     

Totaal € 17.619,38  Totaal € 17.619,38 

 

  

 



 

Fundraising 
 

Na de ‘vliegende kickstart’ van 2018 was het de uitdaging voor 2019 om deze tendens voort te 

zetten. Al vroeg in het jaar werd onze website gehackt wat het werven van nieuwe donateurs en 

fondsen nagenoeg stil legde. Gelukkig konden we nadat onze website weer online kwam alsnog van 

start. En dat was opnieuw een vliegende start! Het gestelde doel van 10.000 euro werd zelfs 

ruimschoots overschreden. Hiervoor gaat onze speciale dank uit naar stichting van Doggenaar 

Baarslag en de Johanna Donk-Grote Stichting. 

Inmiddels hebben wij al 175 donaties ontvangen en beginnen er meer periodieke donaties te 

verschijnen van individuele donateurs. Dit wordt ons speerpunt voor 2020: periodieke donaties van 

minimaal 100 nieuwe individuele donateurs. Op die manier streven we naar meer naamsbekendheid 

en bewustwording en worden onze inkomsten meer voorspelbaar. Dit zorgt ervoor dat we beter 

kunnen inschatten of studies van nieuwe studenten in de toekomst gewaarborgd kunnen worden. 

 

  

 



 

Public relations 

Jaaroverzicht  

iSTEPup heeft veel bereikt in 2019; iets waar we als bestuur erg trots op zijn! Via social media (2x per 

maand), nieuwsbrieven (4-6x per jaar), en persberichten in kranten en tijdschriften, houden we 

sponsoren, donateurs en volgers zo veel mogelijk op de hoogte van het laatste nieuws, en updates 

over alle studenten.  

In het afgelopen jaar is ook een aantal artikelen in kranten en tijdschriften gepubliceerd; met als doel 

om het werk van iSTEPup te laten zien, of te berichten over nieuwe sponsoren of fundraising acties.  

 

In 2019 waren dit:  

 

- 06-2019 - Informatief artikel op de website van ‘Arts Internationale Gezondheidszorg’ - 

“iSTEPup: Stimuleren van gezondheidszorg en zelfredzaamheid in lage inkomenslanden” 

- 09-2019 - Informatief artikel en oproep voor studenten op sociale Media van ‘De 

Geneeskunde student’ - “Ga jij een co-schap of een stage doen in het buitenland? Denk dan 

aan de stichting iSTEPup” 

- 09/10-2019 - Advertenties in tijdschriften ‘Agraaf’ en ‘Pig business’ - “Stichting iSTEPup: 

talentvolle jongeren een medische studie laten volgen in eigen land” 

- 11-2019 - Interview Vox Web, platform van de Radboud Universiteit in Nijmegen - ‘Zonder 

hulp had ik nooit verpleegkundige kunnen worden’  

2019 in beeld  

 

 

 

  

 



 

Vooruitblik 2020 
Naast dat we tevreden terugkijken naar het afgelopen jaar, kijken we ook vooruit naar 2020. We 

hopen wederom minimaal vier studenten aan te nemen, de bestaande terugkerende donateurs, 

bedrijven en stichtingen aan ons te blijven verbinden en wederom in dit kalenderjaar 10.000 euro op 

te halen. Het doel is om een zodanige buffer te creëren zodat we studenten financiële zekerheid 

kunnen bieden indien ze voorspoedig door hun studie lopen, een mooi streven. Een belangrijke 

factor voor onze stichting is om relatief meer terugkerende donateurs aan ons te koppelen (zoals 

beschreven in hoofdstuk ‘fundraising’) zodat we een betere inschatting kunnen maken van de 

inkomsten en ons te besteden budget de komende jaren. Dit helpt ons tevens om de stichting 

duurzamer te maken. 

 

Door verdere promotie van onze stichting hopen we zodoende in te zetten op donateurs die zich 

aansluiten bij onze stichting om een periodieke donatie te doen. Daarnaast blijven we het belang en 

doel van stichting uitdragen binnen medische faculteiten en scholen, global health netwerken en 

internationale organisaties en stichtingen zodat we samen geschikte studenten kunnen identificeren.  

 

Los van deze duidelijke en terugkerende doelen hebben we de hoop een aantal processen en 

systemen binnen de stichting te verbeteren en te vereenvoudigen. We hebben een goed begin 

gemaakt met het verbeteren van de aanmeldprocedure en hopen deze trend voort te zetten zodat 

het proces efficiënter verloopt. Hier hoort bij dat we verder inzetten op het compleet aanleveren 

van aanvragen, duidelijkheid over studiekosten, reactietijd en officiële documenten.  

 

Op naar wederom een mooi educatief jaar waarin we samen de gezondheidszorg aansterken! 

 

 

 

  

 



 

English summary 
 

In this English written summary you will find the key messages of the annual report 2019 of the 

iSTEPup Foundation as stated above (written in Dutch).  

 

Enduring a second year is a good test to check whether the foundation will thrive after the initial 

year with a kickstart. Although many donors are happy to support during a kickstart of a new 

concept, it is hard to sustain them. Many foundations face this problem and of course we are no 

exception. It is a test to prove whether the foundation will thrive or not, whether the mission can be 

sustained or not.  

 

We, as the iSTEPup team, are happy to tell you we had another very successful year.  A total of 

eleven students were being supported by iSTEPup in 2019, including our first alumni Rehema Sulle, 

midwife in Tanzania. Seven new students applied for a scholarship in 2019: meet them and their 

story on our website: www.i-step-up.com. Furthermore, we succeeded to achieve all our goals which 

we will describe here using numbers: 

 

 

● 175 donors that helped us 

● 2 new partners involved 

● 14.462 euro raised 

○ 9%: companies 

○ 30%: individual donors 

○ 61%: foundations 

● 96,58% of all donations contributed to 

our mission (our aim: >95%) 

● New website including student pages 

● New banner & business cards partly 

sponsored 

● 87 social media posts 

● 17 student applications: 

○ 7 enrolled students 

○ 10 did not meet the criteria 

 

Although most of our published articles in newspapers, magazines and on various websites are 

written in Dutch, we are aiming for a higher load of international awareness. Furthermore, it is our 

aim to enroll 4 new students, fundraise 10.000 euro and find new donors in 2020. Moreover, in 

order to grow, plan for future applications and be more sustainable; we aim to find more donors 

who are willing to donate periodically. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-step-up.com/


 

 

 

 

 

 

 

 


