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Voorwoord 

 

Het jaar 2020 werd gedomineerd door de COVID-19 pandemie. Deze pandemie zorgde op lokaal 

niveau voor saamhorigheid en op nationaal niveau werden er grootschalige hulpacties georganiseerd 

om bedrijven overeind te houden. Voor ontwikkelingssamenwerking ging de discussie tot onze spijt 

niet over extra hulp voor de landen die het hardst werden geraakt, maar over hoeveel het 

ontwikkelingssamenwerking budget moest slinken.  

 

Door de COVID-19 pandemie wordt opnieuw benadrukt hoe belangrijk basisgezondheidszorg in 

ontwikkelingslanden is. Als iSTEPup zijn we nog meer gemotiveerd geraakt om ons hiervoor in te 

zetten. We hopen dat de pandemie een toename in bewustwording van het belang van wereldwijde 

toegang tot adequate zorg teweeg kan brengen. 

 

Veel studenten hebben hinder ondervonden van de pandemie. Een aantal hielden ons continu up-to-

date over de situatie, anderen verdwenen tijdelijk van de radar. Bijna overal werden studies 

stilgelegd. Onze studenten verrasten ons met mooie verhalen over hoe zij toch het hoofd boven 

water hielden en hoe sommigen zich op vrijwillige basis hebben ingezet om de gezondheidszorg lokaal 

te ondersteunen. Er werd op plekken geprobeerd online les te geven, maar met een veelal slechte 

internet connectie was dit lang niet overal mogelijk. De vooruitzichten zijn echter goed; bijna alle 

studenten herstarten hun studie in het eerste kwartaal van 2021.  

 

Ondanks de pandemie bleven bijna al onze vaste donateurs ons trouw. Er kwamen zelfs enkele grote 

donateurs bij die zich langdurig aan ons willen verbinden. Hierdoor waren wij ook dit jaar weer in 

staat ons doel te halen en vier nieuwe studenten te laten starten met een studie in de 

gezondheidszorg. Ons werkgebied breidt zich steeds verder uit. Zo startte Anna Marie, onze eerste 

verpleegkunde student in Gambia, met hulp van haar Belgische buddy. In Malawi begon Hastings met 

de studie verpleegkunde. Inmiddels zijn we actief in 6 ontwikkelingslanden en hebben nu 15 

studenten onder onze hoede. 

 

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

toekomstplannen. We zijn er ontzettend trots op dat de kosten ook dit jaar weer extreem laag zijn 

gebleven: van elke gedoneerde euro kwam er ruim 98 cent bij de student terecht! Nog meer goed 

nieuws leest u op de volgende pagina’s van dit jaarverslag. 

 

Onze dank is groot voor onze sponsoren en donateurs, die het samen met ons mogelijk maken om 

zo’n mooi aantal studenten te kunnen helpen hun droom te verwezenlijken. Samen werken we aan 

een toekomst met basisgezondheidszorg die beschikbaar is voor iedereen!  

 

 

Jan Henk Dubbink 

Voorzitter iSTEPup  
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Het bestuur 

 

De rollen in het bestuur zijn dit jaar onveranderd gebleven.  

 

Jan Henk Dubbink, voorzitter en tropenarts, werkt momenteel als medical superintendent in Masanga 

Hospital, in ruraal Sierra Leone. Jan Henk heeft gewerkt aan de zichtbaarheid van de stichting door 

verschillende internationale organisaties en gezondheidswerkers die werken in ontwikkelingslanden 

te informeren over de stichting en haar mogelijkheden. 

 

Nikki van der Velde, secretaris, heeft er ook het afgelopen jaar weer voor gezorgd dat de verslaglegging 
van de stichting op orde is. Ook heeft ze samen met Jan Henk Dubbink een artikel geschreven over het 
belang van educatie in lage en middeninkomens landen en wat de bijdrage van de stichting is. Daarnaast 
is ze het afgelopen jaar druk bezig geweest met promoveren en hoopt ze haar onderzoek komend jaar 
af te kunnen ronden. Na de zomer zal zij starten met het werken in de kliniek op de afdeling cardiologie.  
 
Nick Blok, penningmeester, werd dit jaar vader en is werkzaam als huisarts. Hij heeft dit jaar weer 

hard gewerkt om het financiële deel van de stichting verder te professionaliseren en het collegegeld 

in alle uithoeken van Afrika op tijd bij de onderwijsinstellingen te krijgen.  

 

Dominique van Dongen, fundraising manager, heeft afgelopen jaar opnieuw de samenwerking met 

andere stichtingen opgezocht. Door een nieuwe samenwerking met Isala wereldbreed kan een 

nieuwe studente haar volledige studie geneeskunde in Ghana gaan volgen. Daarnaast is zij afgelopen 

september gepromoveerd en in november moeder geworden van een tweede dochter. Over enkele 

jaren hoopt zij haar opleiding tot cardioloog af te ronden. 

 

Janienke Lier, onze social media manager en waarnemend website manager, houdt donateurs en 

sponsoren op de hoogte van nieuws rondom de stichting via social media (Instagram, Facebook, 

LinkedIn en Twitter) en de nieuwsbrief. In het komende jaar hoopt zij naast het werk voor iSTEPup 

haar promotieonderzoek af te ronden en in de tussentijd ook te starten met een klinische baan.  

 

Bente Hagen, student manager, heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat het contact met de studenten 

wordt onderhouden en er op tijd updates en resultaten online kwamen. Daarbij heeft zij zorg 

gedragen voor de eerste beoordeling van de aanmeldingen alvorens deze door het gehele bestuur 

worden beoordeeld. In December van 2020 is zij afgestudeerd als basisarts en kort hierna is zij gestart 

als ANIOS COVID-19.  

 

 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de taakverdeling binnen ons bestuur.   
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Bestuursindeling 2020 2021 

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 Dominique van Dongen 

Social Media Manager Janienke Lier Janienke Lier 

Student Manager Bente Hagen Bente Hagen 

Webmaster Vacant Vacant 

   

Raad van Advies Jonas Rosenstok Jonas Rosenstok 

 Koen Vliegenthart Koen Vliegenthart 
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Overzicht van onze studenten 
 

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

 

Studenten aangenomen in 2020 

 

 

Verpleegkunde 

Hastings Dyson – Malawi. Hastings Dyson is aangedragen door zijn buddy Yekta 

Valikhani. Yekta is basisarts en heeft Hastings ontmoet toen zij in Malawi een 

coschap deed. Hastings is onze eerste student afkomstig uit Malawi en zit in 

het 2e jaar van zijn 3-jarige opleiding tot verpleegkundige.  

 

Anne Marie Sambou – Gambia. Anna Marie uit Gambia is aangedragen door de 

Belgische huisarts Naomi Vanbeselaere. Het bewijs dat we na 2 jaar zelfs 

internationaal goed te vinden zijn via de website en onze social media. Anne 

Marie studeert verpleegkunde en is in 2020 begonnen.  

 

Abdul Ibrahim Kamara – Sierra Leone. Abdul is onze eerste student vanuit Sierra 

Leone! Aangedragen door onze voorzitter Jan Henk die op dit moment 

werkzaam is in het Masanga Hospital in Sierra Leone. Abdul studeert 

verpleegkunde en zit in zijn 2e jaar. Zijn buddy is Emily Bailey een Engelse 

verpleegkundige ook werkzaam in Sierra Leone.  

 

Geneeskunde 

Angelina Serwaa Mintah – Ghana. Angelina werd begin 2020 aangemeld door 

dokter de Haan een Gynaecoloog van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. De Haan 

heeft zelf gewerkt in Berekum Ghana en kwam aldaar de gemotiveerde Angelina 

tegen. Hij komt nog steeds in Berekum om te helpen als gynaecoloog. Angelina 

heeft in 2020 haar tweede jaar van geneeskunde afgerond.  

 

  

http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/hastings-dyson/?lang=en
http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/anna-marie-sambou/?lang=en
http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/abdul-ibrahim-kamara/?lang=en
http://www.i-step-up.com/what-we-do/students/angelina-serwaa-mintah/?lang=en
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Studenten uit eerdere jaren 

 

Verpleegkunde 

Paul Kalungi - Uganda. In het vorige jaarverslag staat beschreven dat Paul medio 

2020 zou afstuderen. Helaas heeft hij door de COVID-19 pandemie wat 

vertraging opgelopen en zal hij in Maart 2021 afstuderen. Daarmee zal hij nog 

steeds de tweede iSTEPup alumni worden. 

 

Nurudeen Yakubu – Ghana. Nurudeen heeft in 2020 zijn 2e semester van de 

opleiding tot verpleegkundige afgerond. Hij haalt goede cijfers en heeft hierna 6 

weken stage gelopen in het Tamale West Hospital voor zijn semester begint in 2021.  

 

 

Mesfin Dagnaw – Ethiopië. Mesfin heeft in 2020 zijn eerste jaar met succes 

afgerond. Hij is met name geïnteresseerd in het verlenen van spoedeisende 

hulp zorg. Zijn resultaten zullen binnenkort online worden geplaatst. Door de 

COVID-19 pandemie was het voor Mesfin niet mogelijk om op tijd zijn 

resultaten door te sturen.  

 

Clinical Officer 

 

Allen Kaaya – Tanzania. Afgelopen jaar heeft stichting iSTEPup geholpen met het 

verkrijgen van informatie voor de opleiding tot Clinical Officer (CO). Na een 

periode met communicatie problemen bestaat er nu meer duidelijkheid. Allen is 

eind 2020 gestart met de opleiding en Laura Umbgrove is zijn buddy. Laura heeft 

hem in 2017 ontmoet tijdens het doen van vrijwilligerswerk in Tanzania en reeds 

geld opgehaald middels een inzamelingsactie. 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, verwachtingsmanagement 

toe te passen, goede hoop dat Allen succesvol een professioneel zorgverlener 

wordt. 

  

  

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/paul-kalungi/?lang=en
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/allen-kaaya/?lang=en
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Nelson Lwomile – Tanzania. Ook Nelson werd in 2020 beïnvloed door de COVID-

19 pandemie. De scholen werd van april tot juli gesloten. Er was geen online 

onderwijs en Nelson had weinig tijd om zijn examens goed voor te bereiden. 

Helaas heeft hij één tentamen hierdoor niet gehaald. Hij zal deze in 2021 

opnieuw moeten afleggen, maar is zelfverzekerd dat hij het tentamen dit keer 

wel met succes zal afleggen.   

 

Geneeskunde 

 

Paul Kwofie – Ghana. Zoals alle studenten liep op Paul vertraging op. Hij heeft in 

2020 zijn 3e jaar volledig afgerond en start in 2021 met zijn 4e jaar: de 

coschappen! 

 

 

Caroline Anyait – Uganda. Caroline is helaas vanwege de COVID-19 pandemie 

nog steeds tweede jaars geneeskunde student. Desondanks heeft ze dit jaar 

niet stil gezeten! Ze heeft als Clinical Officer gewerkt in een ziekenhuis vlak bij 

haar woonplaats Kumi. Hierdoor houdt ze haar medische kennis up-to-date en 

doet zij ervaring op. Begin 2021 zal zij haar 2e jaar afronden.  

 

 

Benjamin Poga – Tanzania. Benjamin heeft zijn 4e jaar eind 2020 af kunnen 

ronden ondanks de pandemie. Dit was zijn eerste jaar coschappen en hierna zal 

hij nog 1 jaar coschappen moeten lopen waarna hij afstudeert tot arts! 

 

 

Adwoa Amoah – Ghana. Adwoa heeft haar 3e jaar in 2020 kunnen afronden. 

De universiteit ging dicht in Maart, maar middels online onderwijs is het 

toch gelukt om door te studeren. Hierdoor kan zij in 2021 door met haar 4e 

jaar. 

 

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/nelson-lwomile/?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/caroline-anyait/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/benjamen-poga/?lang=en
https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/adwoa-amoah/?lang=en
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Farmacie 

 

Neema Nakei – Tanzania. Neema heeft in 2020 met succes haar eerste jaar 

afgerond. De komende 2 jaar zal iSTEPup haar blijven steunen zodat zij in 

2022-2023 hopelijk onze allereerste farmacie alumni mag zijn!  

 

 

Alumni 

Geen van onze studenten is in 2020 afgestudeerd. In 2019 is Rehema Sulle als verloskundige in 

Tanzania afgestudeerd.  

 

Afwijzingen 

Dit jaar heeft iSTEPup in totaal 7 aanmeldingen ontvangen, 10 minder ten op zichte van vorig jaar toen 

we 17 aanmeldingen ontvingen. We denken dat COVID-19 de belangrijkste reden is voor de afname 

van het aantal aanmeldingen alsook duidelijkere voorwaarden op onze website.  

 

Er zijn in 2020 4 studenten aangenomen en 3 studenten afgewezen. Stichting iSTEPup heeft duidelijke 

voorwaarden voor studenten die zich aanmelden. Iedere aanmelding wordt zorgvuldig door het bestuur 

in behandeling genomen.  

  

De reden voor afwijzing was in alle gevallen het willen volgen van een vervolgstudie (specialisatie) ter 

verdieping. Als stichting hebben wij er vooralsnog voor gekozen om ons opgehaalde geld te gebruiken 

om studenten zonder opleiding de kans te geven zorgverlener te worden.  

  

Vanwege de COVID-19 pandemie werden veel universiteiten gesloten. Hierdoor zagen we in 2020 een 

duidelijke afname in het aantal aanmeldingen. In Januari van 2021 gaan veel van de universiteiten van 

onze studenten weer open en daarom hebben wij dan ook besloten om in het begin van 2021 via de 

sociale media een oproep naar buiten te brengen om nieuwe studenten te werven.  

 

 

 

  

https://www.i-step-up.com/what-we-do/students/neema-nakei/?lang=en
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Financieel jaarverslag 

 

Ook in het derde jaar van iSTEPup werd er massaal gedoneerd. Er werd maar liefst een bedrag van 

12.312,66 euro opgehaald. De kosten werden opnieuw tot een minimum beperkt mede omdat 

Bureau Strak garant stond voor alle kosten die er werden gemaakt ten behoeve van de website en 

digitale ondersteuning. 

 

Hoewel de inkomsten iets lager waren dan vorig jaar toen er 14.462,00 euro werd gedoneerd, is de 

financiële positie van de stichting wel verder verbeterd. Dit komt doordat nieuwe donateurs zich voor 

langere tijd hebben verbonden aan de stichting waardoor we minder afhankelijk zijn geworden van 

eenmalige donaties.  

 

In de rest van het jaarverslag vindt u een verantwoording van alle kosten voor administratie en 

beheer. Net als in 2018 en 2019 zijn deze kosten weer ruim onder onze doelstelling van 5% gebleven.  

INKOMSTEN 

Er kwam een totaal van 12.312,66 euro binnen verdeeld over 197 donaties. Dat is een 

inkomstendaling van ongeveer 15% ten opzicht van 2019. Dit is deels te verklaren doordat er minder 

eenmalige donaties zijn gedaan. De focus van de stichting heeft dit jaar vooral gelegen op het werven 

van donateurs die zich voor een langere periode aan iSTEPup willen verbinden. Door de COVID-19 

pandemie hebben wij ervoor gekozen om een grotere donatiecampagne voor langdurige donateurs 

uit te stellen.  

 

Het eigen vermogen is dit jaar gestegen met ongeveer 2.000,00 euro. Dit is nodig omdat er dit jaar 

weer 4 nieuwe studenten zijn gestart met hun studie via iSTEPup waarmee het totaal aantal actieve 

studenten nu op 13 staat. Met een eigen vermogen van ongeveer 17.000,00 euro hebben wij een 

solide basis om onze 13 studenten financiële zekerheid te geven dat zij daadwerkelijk hun studie 

kunnen voltooien.  

Terugkerende en eenmalige donaties 

Om de duurzaamheid van iSTEPup te vergroten, is de doelstelling altijd om donateurs langer aan ons 

te binden. Dat gaat de goede richting op. In 2018 was 14% van de donaties terugkerend, in 2019 was 

dit 47%. Wij verwachten dat 88% van de donateurs in 2020 ook in 2021 een donatie zal doen. Zie ook 

het onderstaande diagram. Dit betreft zowel particuliere donateurs met een automatische incasso, als 

stichtingen, kerken en bedrijven die de wens hebben uitgesproken jaarlijks te doneren.  
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Type donateurs 

Particulieren en Stichtingen hadden een vergelijkbare bijdrage aan het totaal aantal donaties. Maar 

ook bedrijven en kerken hebben iSTEPup in 2020 gesteund met mooie bedragen.  
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UITGAVEN  

Studiekosten  

Door de corona crisis is de start van het studiejaar 2020/2021 voor velen uitgesteld tot het eerste 

kwartaal van 2021. Studiekosten die normaal rond september worden overgemaakt, zijn daarom ook 

deels verzet naar het eerste kwartaal van 2021. Deze kosten zijn dan ook als crediteuren op de balans 

opgenomen. We hadden voor het studiejaar 2019 nog twee openstaande bedragen. Voor Neema is 

een bedrag van 1007,94 euro overgemaakt wat nog betrekking had op 2019. Voor Benjamin zal de 

betaling van 2019 en 2020 door omstandigheden geschieden in 2021. Het totaal aan studiebeurzen 

verleend in 2020 is 3.721,53+6.364,36 = 10.085,89 euro, voor 13 studenten.De volgende studiekosten 

zijn gemaakt en betaald in 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studenten in onderstaande tabel mochten vanwege de uitstel van hun studie ook de betaling 

uitstellen. Deze betalingen worden allen verwacht in Q1 2021 maar hebben betrekking op 2020 en 

worden daarom als crediteur op de balans opgenomen: 

 

Crediteuren 2020 

Nurudeen € 515,00 

Paul Kwofie € 321,88 

Benjamin € 778,16 

Adwoa € 354,09 

Nelson € 781,28 

Hastings € 1.147,95 

Anne Marie € 636,00 

Angelina € 1.830,00 

Totaal € 6.364,36 

  

 2019 

Benjamin € 1719,26 

Totaal crediteuren € 8083,62 

Betaalde kosten per student  

Neema € 918,79 

Allen Kaaya € 842,76 

Paul Kalungi € 1.233,54 

Mesfin € 386,50 

Caroline Anyait € 339,94 

Totaal € 3.721,53 
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Administratie- en beheerkosten 

In 2019 waren de kosten van de stichting slechts 3,42% van onze inkomsten.  

De status ANBI verplicht ons om ten minste 90% van de inkomsten in te zetten voor het goede doel. 

In onze doelstelling staat dat wij maximaal 5% kosten mogen hebben ten opzichte van onze 

inkomsten in dat jaar. Ook dit jaar zijn we daar ruimschoots in geslaagd: de kosten als percentage van 

het inkomen zijn 1,97%.  

 

Totale kosten: 

 

Totaal mollie € 47,10 

Totaal paypall € 39,61 

Totaal ABN AMRO € 156,40 

Totaal € 243,11 

 

Bovenstaande kosten zijn allen transactiekosten. Deze liggen dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat heeft er 

voornamelijk mee te maken dat deze kosten vorig jaar door ABN AMRO werden kwijtgescholden bij 

wijze van donatie, dat was dit jaar niet het geval. Daar staat tegenover dat we geen investeringen 

hoefden te doen in promotiemateriaal. Ook dit jaar werden er verder geen declaraties gedaan door 

de bestuursleden. Wij zijn trots dat wij als stichting met zulke lage kosten kunnen opereren. Van 

iedere euro die er werd gedoneerd kwam ruim 98 cent bij de studenten aan. 

DE BALANS OPMAKEN 

Totale inkomsten over 2020 waren 12.312,66 euro. Als we de kosten voor studenten (10.085,89 euro) 

optellen bij de overige kosten (243,11 euro), komen we op totale kosten van 10.329,00 euro. 

Daarmee heeft iSTEPup over 2020 een positief resultaat behaald van 1.983,66 euro. Hiermee wordt 

het eigen vermogen dat stond op 14.909,44 euro verhoogd naar 16.893,60 euro. 

 

 

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 

     

     

Activa 31-12-2020   

Passiva 31-12-

2020  
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ABN current € 21.336,64  Eigen vermogen € 16.893,60 

ABN spaar € 2.000,00  Crediteuren € 8.083,62 

Paypall € 1.640,58    

Saldo Mollie     

Totaal € 24.977,22  Totaal € 24.977,22 

 

TOEKOMSTIGE INKOMSTEN EN BETALINGEN 

Van onze huidige actieve 13 studenten verwachten we nog een totaal van 24.946,80 euro aan 

studiekosten verdeeld (niet gelijkmatig) over de aankomende 5 jaren. 

 

iSTEPup heeft zoals eerder vermeld inmiddels een groot aantal vaste donateurs waar de stichting op 

steunt. Zij geven een donatie middels een automatische incasso. Echter hebben we natuurlijk geen 

zekerheid dat deze donateurs in de toekomst ook aan iSTEPup verbonden blijven. Een aantal 

donateurs heeft zich echter verbonden aan studenten en hebben zich gecommitteerd om alle 

toekomstige verplichtingen van deze studenten te voldoen. Dit is voor een totaalbedrag van 

12.857,09 euro.  

 

Dit betekent ook dat we een bedrag hebben van 12.089,33 euro dat nog niet voorgefinancierd is. 

Gezien ons eigen vermogen van 16.893 euro is de verwachting dat wij zonder problemen aan de 

financiële verplichtingen kunnen voldoen om al onze studenten te kunnen steunen tot aan het einde 

van hun studie.  

 

Totaal te verwachten betalingen € 24.946,42 

Totaal 'gecommitteerde' donaties € 12.857,09 

Totaal nog niet voorgefinancierde betalingen € 12.089,33 

 

Concluderend kunnen wij stellen dat er een zeer gezonde positie is van de stichting. Gezien onze 

ambitie om jaarlijks 4 nieuwe studenten van een studiebeurs te voorzien blijft het echter van belang 

dat wij ook de komende jaren onze vaste donateurs aan ons weten te binden en hopelijk ook weer 

nieuwe donateurs kunnen vinden die de missie van iSTEPup willen steunen.  
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Fundraising 

 

Net als in 2019 hebben we het gestelde doel van 10.000 euro aan donaties ruimschoots 

overschreden. Een speciale vermelding is hierbij voor Isala Wereldbreed, die de gehele studiekosten 

van student Angelina op zich neemt. Ook hebben de buddies van twee nieuwe studenten, samen met 

hun netwerk, een grote bijdrage geleverd aan de studiekosten van ‘hun’ student. 

 

Ons speerpunt van 2020 was om te zorgen voor periodieke donaties van minimaal 100 nieuwe 

individuele donateurs. Maar, door de COVID-19 pandemie is deze planning gewijzigd. Omdat de 

pandemie bij veel mensen voor financiële onzekerheid zorgt, voelde het niet als het juiste moment 

om hiervoor een campagne te starten.  

 

Dit doel is daarom doorgeschoven naar 2021/2022. Met het werven van terugkerende donaties 

hopen we ook op meer naamsbekendheid en bewustwording en worden daarnaast onze inkomsten 

nog meer voorspelbaar. Zo blijven we werken aan het doel dat de gehele studiekosten van een 

student gewaarborgd kan worden.  
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Public relations  

 

Ook in 2020 is iSTEPup actief geweest om sponsoren, donateurs en volgers zo veel mogelijk op de 

hoogte te houden van het laatste nieuws. Ook dit jaar hebben wij hiervoor gebruik gemaakt van social 

media (2x per maand), nieuwsbrieven (4-6x per jaar), en persberichten in kranten en tijdschriften. 

Nieuw in het afgelopen jaar is ook ons Instagram account, een mooi medium om meer foto’s van onze 

studenten te delen.  

 

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 

2020 waren dit:  

 

September 2020 – Amsterdam Medical Student journal – “Improving essential health services in low 

and middle-income countries by local capacity building through facilitating medical vocational 

training: a global responsibility?” (Engelstalig)  

Januari 2020 – de Toren – “Stichting Van Doggenaar Baarslag ondersteunt studenten” 

Beide artikelen zijn te lezen via onze website: www.i-step-up.com/over-istepup/in-de-pers/ 

  

http://amsj.nl/v3/
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Vooruitblik 2021 

 

 

Ondanks dat het een onstuimig jaar was vanwege COVID-19 kijken we hoopvol uit naar 2021. 

Allereerst hopen we dat met de opgedane kennis, de medische middelen en intensieve samenwerking 

de wereld COVID-19 vrij kan geraken. We verwachten dat de ergste gevolgen voor het onderwijs van 

onze studenten nu voorbij zijn en dat dit jaar hopelijk zonder veel obstakels kan verlopen om de 

ontstane achterstanden in te kunnen halen. 

 

Wij als stichting hopen wederom minimaal 4 nieuwe studenten aan ons te verbinden in 2021, 

minstens 10.000 euro op te halen en nieuwe donateurs te werven. Vanwege ons duurzame oogmerk 

gaan we ons inzetten voor een groter aandeel donaties van terugkerende donateurs (zoals hierboven 

uitgelegd) en hopen we enkele grotere partijen aan ons te verbinden die de gehele studiekosten van 

één of enkele studenten op zich willen nemen. 

 

Samen met u hopen we het belang en het doel van onze stichting uit te dragen. Als stichting proberen 

we met name medische faculteiten en instituten, global health netwerken en internationale 

organisaties te vinden die met ons geschikte studenten kunnen vinden.  

 

Als er iets duidelijk is geworden afgelopen jaar dan is dat wel dat ziekten zich niet aan landsgrenzen 

houden. Een extra reden om te investeren in lokale gezondheidsmedewerkers, want zij zijn 

uiteindelijk degenen die hun land (vooruit) moeten helpen in goede en kwade tijden.  
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English Summary 

 

In this English written summary you will find the key messages of the annual report 2020 of the 

iSTEPup Foundation as stated above (written in Dutch). 

 

Although COVID-19 was responsible for quite some challenges in 2020, the majority of the iSTEPup 

students resumed their studies in their local universities at the end of the year. As some diseases do 

not care about country borders, the world had to unite their efforts, share the outcome of research 

and availability of vaccines. We hope this pandemic creates global awareness and the will to invest in 

the health systems in low income countries. While very rich nations struggled because of a border 

crossing virus it revealed that health workers are the backbone of the health system. Poor nations are 

lacking similar capacity as rich nations and are often already in need of local health workers in non-

pandemic times. We are one world and have to battle pandemics as one. 

 

For iSTEPup it was an interesting year with less focus on new fundraising campaigns due to the 

pandemic but more focus on promoting iSTEPup in global health networks and new low income 

countries. A summary of 2020 in bullets: 

 

● We supported 15 students and welcomed 4 new students in 2020: 

○ Hastings from Malawi   (nursing) 

○ Anne Marie from the Gambia  (nursing) 

○ Abdul from Sierra Leone  (nursing) 

○ Angeline from Ghana   (medicine) 

 

● We raised 12312,66 euros through 197 donations: 

○ Churches 7% 

○ Foundations 37% 

○ Companies 16% 

○ Individual donors 40% 

 

● 98% of all donations contributed to our mission  

○ 2% was lost due to international transaction costs, no other costs were made 

 

● One new partner identified: Isala Ziekenhuizen Zwolle 

 

● Two articles published in newspapers/journals in addition to our newsletters and social media 

posts on Facebook, LinkedIn and Twitter. Instagram was added to our social media channels. 

 

● The iSTEPup board, which receives no (financial) compensation, consisted of the same 

members as in 2019 and is still very motivated. 

 

We are aiming for at least four new students, more partners, more awareness, and we hope to raise 

10.000 euros in 2021.  
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Sponsoren & Partners 2020 
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iSTEPup – the International Sustainable Tertiary Education Programme 

 

 

 

 

RSIN:   858525446 

IBAN:   NL88ABNA0814002315 

Email:   info@i-step-up.com 

Facebook:  https://www.facebook.com/stichtingiSTEPup 

LinkedIn:  https://nl.linkedin.com/company/istepup 

Twitter:   https://twitter.com/iSTEPup4health/ 

Instagram:  https://www.instagram.com/istepupfoundation/  

 

Nieuwsbrief? Meld je aan op: https://www.i-step-up.com/over-istepup/nieuwsbrief/   

https://www.easymapmaker.com/map/iSTEPupFoundation
https://www.easymapmaker.com/map/iSTEPupFoundation
https://www.facebook.com/stichtingiSTEPup
https://nl.linkedin.com/company/istepup
https://twitter.com/iSTEPup4health/
https://www.instagram.com/istepupfoundation/
https://www.i-step-up.com/over-istepup/nieuwsbrief/

