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Welkom bij Artsen zonder Grenzen. 
Allereerst wil ik u heel erg bedanken voor 
uw steun en betrokkenheid. Want wij kun-
nen het niet alleen. Dat kan ik niet genoeg 
benadrukken. Uw steun is echt cruciaal.

Levensreddende medische hulp geven aan 
mensen in acute nood, wie ze ook zijn of 
wat ze ook geloven. Dat is onze missie in 
een notendop. Dankzij u kunnen wij deze 
hulp bieden. Onafhankelijk, onpartijdig en 
dáár waar dat het hardst nodig is. 

Met eigen ogen heb ik gezien hoe nood-
zakelijk deze hulp is. Zoals in de Centraal-
Afrikaanse Republiek waar mensen mij 
vertelden over hoe ze van het ene op 
het andere moment moesten vluchten. 
Gewapende mannen waren hun huis bin-
nengedrongen, hadden hen bedreigd en 
alles in brand gestoken. Ze hadden nauwe-
lijks iets kunnen meenemen en waren tij-
dens hun vlucht familieleden kwijtgeraakt. 
Ik zal nooit hun opluchting vergeten toen 
wij, op de dag dat de gevechten waren 
opgehouden, onze kliniek in het gebied 
heropenden en er een plek was waar ze 
terecht konden voor medische hulp.

Wat ons drijft, is een verschil willen maken 
voor mensen in nood. Wat ons kenmerkt, 

is de compassie, de kunde en capaciteit 
om snel goede medische hulp te verlenen. 
Dat doen we ter plaatse en met onze eigen 
artsen, verpleegkundigen, logistiekers en 
coördinatoren. 
 
Ik prijs ons gelukkig dat wij kunnen reke-
nen op mensen zoals u, die er samen met 
ons voor onze medemens willen zijn. In dit 
magazine laten we een aantal van onze
hulpverleners aan het woord over hun 
ervaringen. We vertellen u meer over
wanneer en hoe onze organisatie in actie
komt en op welke manier we omgaan met
uw gift. Achterin leest u hoe u met ons in 
contact kunt komen, uw feedback of vra-
gen zijn altijd welkom!

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun
aan mensen in acute nood.

Oliver Behn,
Operationeel directeur
Artsen zonder Grenzen

Oorlogen en gewapende 
conflicten eisen slachtoffers. 
Direct, door kogels en bom-
men, maar ook indirect, als 
mensen door aanhoudend 
geweld afgesloten raken 
van medische zorg. 
Onze teams behandelen  
zieken en gewonden, 
behandelen ondervoeding  
en bieden moeder-en-kind-
zorg. Bij vluchtelingen-
stromen trekken we er met 
mobiele klinieken op uit  
om mensen ter plekke 
medische hulp te bieden.

Als een besmettelijke ziekte 
als cholera, COVID-19, 
mazelen of ebola om zich 
heen grijpt, is direct han-
delen van levensbelang.
We behandelen zieken en 
proberen verdere versprei-
ding te voorkomen door 
patiënten te isoleren, voor-
lichting te geven en moge-
lijke besmette mensen op 
te sporen. We organiseren 
vaccinatiecampagnes en 
pakken de oorzaak van de 
verspreiding aan, bijvoor-
beeld besmet water. 

We vragen voortdurend 
aandacht voor de schrij-
nende situaties die we in 
ons werk tegenkomen. 
Daarbij wijzen we ook 
anderen op hun verant-
woordelijkheden. Dat 
kunnen strijdende partijen 
zijn die humanitaire hulp 
bemoeilijken. Overheden 
die tekortschieten in hun 
hulp aan vluchtelingen. 
Maar ook farmaceutische 
bedrijven die de prijzen van 
medicijnen voor armere 
landen onnodig hoog hou-
den. We kunnen het immers 
niet alleen.

Hartelijk 
dank!

Wanneer  
komen wij  
in actie?

Na natuurrampen moet je 
snel in actie kunnen komen, 
want juist dan kun je het 
verschil maken. We voeren 
hulpgoederen aan, zetten 
klinieken op om noodope-
raties uit te kunnen voeren 
en zorgen voor schoon 
water, eenvoudige wc's 
en waspunten. Ook delen 
we noodhulpgoederen uit 
als dekens, hygiënekits, 
kookspullen en tentzeil om 
tijdelijke onderkomens mee 
te maken. 

Onze teams geven wereldwijd  
medische hulp aan mensen in  
nood. In welke situaties komen  
onze hulpverleners in actie?

1. 2. 3. 4.
Oorlogen en 
conflicten

Natuurrampen  Epidemieën Pleitbezorging

↑ France werd geraakt 
door een verdwaalde kogel.
Ze wordt behandeld in 
ons ziekenhuis in Bangui. 
Centraal-Afrikaanse 
Republiek, februari 2021. 
Foto: Adrienne Surprenant/ 
Collectif ITEM 

↑ Medisch team arriveert bij het 
Ad Dahi ziekenhuis in Jemen. 
Foto: Majd Aljunaid/AzG

↑ Hulpverlening na de aard-
beving in Nepal.  
Foto: Brian Sokol

↑ Patiënt op de COVID-19  
afdeling van het ziekenhuis in 
Tefe, Brazilië. Foto: Mariana 
Abdalla/AzG

↑ Protest voor in New York 
tegen de hoge prijzen van 
tuberculosemedicijnen. 
Foto: Negin Allamehzadeh
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Medisch coördinator Thok    
BANGLADESH

'Ik weet uit eigen ervaring hoe ellendig 
je je kan voelen als je in een vluch-
telingenkamp zit. Ik heb ervaren hoe 
waardevol het is om medische hulp te 
krijgen en gezien te worden. Dat wil ik 
zelf ook aan anderen geven.’ 
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Hulpcoördinator Jonathan 
IRAK

‘De mensen die wij zien, hebben lang 
in een staat van beleg geleefd. Ze zijn 
bang en in de war. En ze hebben vaak 
niets meer dan de kleren die ze dra-
gen. Wij staan daarom dag en nacht 
voor ze klaar.’

Verpleegkundige Kate    
BANGLADESH 

‘De mensen hebben ruim tien dagen  
gelopen om hier te komen. We zien  
ernstige uitdroging, verwondingen,  
kwetsbare kinderen en zwangere  
vrouwen. We stellen hen gerust en bieden 
een luisterend oor. Dit persoonlijke con-
tact alleen al maakt een enorm verschil.’

Noodhulpcoördinator Albert 
ETHIOPIË

‘In het oosten van Tigray ontdekten we 
een ziekenhuis dat nog maar gedeel-
telijk functioneerde. Met ons team 
hebben we verschillende afdelingen 
onder onze hoede genomen. Zonder 
dit ziekenhuis zouden veel mensen hier 
overlijden.’ 

Kinderpsycholoog Konstantina 
LESBOS

‘De laatste sessie met een kind is 
vaak heel emotioneel. Ik zie dan een 
totaal ander persoon voor me dan 
er binnenkwam. Je ziet kinderen die 
weer praten en speels, vrolijk en zelf-
verzekerd zijn. Ze zijn dan weer een 
beetje kind.’ 

Medisch hulpcoördinator Vanessa 
ZUID-SOEDAN

‘We hebben een installatie gebouwd 
waarmee we water uit de Nijl pompen  
en zuiveren. Je zag mensen steeds  
schoner worden en de rijen voor de  
tappunten korter.’

Arts Caro
ZUID-SOEDAN

‘Tijdens een gigantische malaria- 
uitbraak moesten we alle zeilen 
bijzetten. Elke dag bleven er maar 
zieke kinderen het ziekenhuis binnen 
komen. Maar als je die kinderen weer 
gezond naar huis ziet gaan, weet je 
waar je het voor doet.’  

Psychosociaal hulpverlener Jitske   
CENTRAAL-AFRIKAANSE REP.

‘Veel mensen hier leren zich al van 
kinds af aan staande te houden onder 
extreem zware omstandigheden. Toch 
loopt de emmer zo nu en dan over. Wij 
helpen hen dan om op een gezonde 
manier met stress om te gaan.’

Wereldwijd  
hulp verlenen

   1
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Onze hulpverleners bieden  
medische zorg op die plekken 
waar dat het hardst nodig is.  

Zij doen dat wereldwijd: van India tot Zuid-Soedan  
en van Syrië tot Bangladesh. Wij werken in meer dan 
30 landen en gebieden met rond de 700 internatio-
nale medewerkers en bijna 9.500 medewerkers uit de 
landen zelf.

Tropenarts Tessa    
DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK CONGO

‘Ik houd me vast aan 
de gedachte dat we 
met iedere patiënt 
die we behandelen de 
wereld een klein beet-
je beter maken, of ze 
nou militair, burger, 
rebel, christen, mos-
lim, oud, jong, man of 
vrouw zijn.’

Psychosociaal  
hulpverlener Meta   
IRAK

‘Wij willen het wel-
zijn verbeteren van 
mensen die jaren-
lang in oorlog hebben 
geleefd. Ook voor de 
volgende generatie 
die opgroeit in Irak en 
er een toekomst wil 
opbouwen.’

Gebieden waar  
Artsen zonder Grenzen actief is

   8
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Erik heeft het team in ons ziekenhuis 
in het vluchtelingenkamp versterkt. 
Het kamp ontstond in 2014, toen de 
bevolking van Bentiu op de vlucht 
sloeg voor de oplaaiende burger-
oorlog in het land. Ze zochten hun 
veiligheid op een VN-basis bij Bentiu, 
een groot rechthoekig stuk land van 
1,2 bij 1,2 kilometer. In het kamp leven 
inmiddels ruim 100.000 mensen. 

Veerkracht
‘De mensen hebben er zo goed als 
niets en leven in golfplaten hutten. 
Vier platen voor de muren en één 
voor het dak. In iedere hut woont 
een familie,’ vertelt Erik. ‘Ondanks de 
omstandigheden en wat ze hebben 
meegemaakt, zijn het veerkrachtige 
en vrolijke mensen. Er zijn markten, 
kerken en eenvoudige theetentjes 
in het kamp, en waar dat maar kan 
wordt gevoetbald. Maar voor medi-
sche zorg - die wij bieden - en voed-
selhulp zijn deze mensen volledig 
afhankelijk van de buitenwereld. Voor 
de vluchtelingen is het buiten het 
kamp vaak te onveilig. Eigenlijk leven 
ze in een soort grote gevangenis.’

Ziekenhuis
‘Er zijn te weinig latrines in het 
kamp en ze worden slecht onder-
houden. Daardoor wordt de kans op 
de uitbraak van bijvoorbeeld cho-
lera groter. Een groot gevaar is ook 
malaria, dat vooral voor kinderen 
levensgevaarlijk is. Medisch gezien 
doen we wat we kunnen, onder meer 

Tropenarts in opleiding  
Erik Wehrens, Zuid-Soedan: 

‘We  
redden  
hier  
levens’

door het enige ziekenhuis van het 
kamp te runnen en een deel van de 
watervoorziening op ons te nemen.’ 

Extra aandacht
‘Ik werk inmiddels op de verloskundi-
ge afdeling en de afdeling neonato-
logie, waar de baby’s liggen die extra 
medische aandacht nodig hebben. ’s 
Ochtends doe ik de rondes en bereid 
ik onze Zuid-Soedanese medewer-
kers voor op de opvolging gedurende 
de rest van de dag. ’s Middags is er 
dan nog tijd voor opvolging als dat 
nodig is, en doe ik administratief 
werk zoals trainingen voorbereiden 
en medische rapporten schrijven. 
Eén keer per twee dagen ben ik on 
call voor spoedgevallen. Vanochtend 
om halfzes bijvoorbeeld was er een 
bevalling van een tweeling waar ik bij 
geroepen werd.’

Groot respect
‘Nu ik hier een paar weken ben, 
wordt het mij steeds duidelijker 
hoe heftig het voor de bevolking is 
om hier te moeten verblijven. Onze 

Artsen zonder Grenzen werkte al 
sinds 1989 in Bentiu en is actief 
in het kamp sinds 2014. Ons 
zieken huis in het kamp heeft een 
afdeling spoedeisende hulp, een 
operatiekamer, een voedingskli-
niek en een afdeling kinderge-
neeskunde met neonatale zorg. 
Ook bieden we zorg bij infectie-
ziekten en tuberculose, en runnen 
we een programma voor slacht-

offers van seksueel geweld. Ons 
water-en-sanitatieteam verzorgt 
drinkwater voor 2.000 mensen 
per dag. In 2020 boden ons teams 
103.481 consulten. 5.159 Patiënten 
werden opgenomen in het zieken-
huis en we begeleidden 683 be-
vallingen. Momenteel telt het 
team 30 medewerkers die samen-
werken met 501 mensen uit het 
kamp zelf.  

Erik Wehrens (29) woont 
in Utrecht en studeerde 
daar ook Medicijnen. Als 
deel van zijn opleiding tot 
tropenarts heeft hij voor 
ons gewerkt in het kamp bij 
Bentiu. Dit was zijn eerste 
missie voor Artsen zonder 
Grenzen. Eerder werkte hij 
in Tanzania, waar hij een 
coschap liep. 

Onze hulp in Bentiu, Zuid-Soedan

↑ Vrouwen moeten dagelijks buiten het 
kamp op zoek naar brandhout. Zij zijn regel-
matig het slachtoffer van seksueel geweld. 
Foto: Peter Bauza 
 
↗ Erik tijdens zijn ochtendronde op de afde-
ling kindergeneeskunde. Het kindje Nyagima 
heeft longontsteking. Foto: Sarah Pierre

internationale medewerkers hebben 
bijna allemaal een eigen tent, in het 
VN-gedeelte, maar ook voor ons is 
het niet altijd veilig om buiten het 
terrein een beetje afleiding te zoe-
ken. Ik heb groot respect voor onze 
Zuid-Soedanese collega’s die hier 
het grootste deel van het werk doen, 
maar tegelijkertijd ook vluchteling 
zijn in het kamp. Mijn missie duurt 
relatief kort, zes maanden, maar de 
mensen hier moeten maar afwach-
ten wanneer ze weer weg kunnen.’ 

Baken van hoop
‘In Zuid-Soedan is er nog altijd veel 
onrust en komt het geregeld tot 
gewapende conflicten tussen strij-
dende partijen. Zolang als dat nodig 
is blijven wij hier ons ziekenhuis run-
nen. Daarmee zijn we een baken van 
hoop voor de mensen hier.  Doordat 
we hier in Bentiu en op al die andere 
plekken in Zuid-Soedan werken, 
laten we de mensen zien dat ze niet  
vergeten zijn. Ik denk dat dat een  
heel belangrijk signaal is, naast  
wat we hier medisch bereiken. 

We redden hier levens. Het geeft  
veel voldoening om daaraan bij  
te dragen.’ 

Ruim 114.000 mensen zitten al 
jaren in erbarmelijke omstan-
digheden vast in een kamp voor 
binnenlandse vluchtelingen bij 
de stad Bentiu in Zuid-Soedan. 
Tropenarts in opleiding Erik 
Wehrens voerde er zijn eerste 
missie voor ons uit. ‘We redden
hier  kinderen die anders 
geen schijn van kans zouden 
hebben.’
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Dankzij u!
Mede dankzij uw steun kan 
Artsen zonder Grenzen
medische hulp bieden in
meer dan 30 landen en
gebieden overal ter wereld. 
Onafhankelijk, met eigen 
teams en ter plaatse.
We noemen een aantal
van de resultaten die we in 
2020 bereikt hebben.

2.629.534       medische  
                         consulten 

148.923           opgenomen  
         patiënten 

186.650.549   liter schoon  
water geleverd 

829.046          Patiënten
          behandeld voor
          malaria: 
   
2.468           Patiënten
          behandeld voor
                         cholera en acute   
          waterige diarree  
    
13.722              grote chirurgische  

ingrepen 

79.846             bevallingen  
         begeleid 

Op veel plekken wereldwijd zien wij 
dat mensen geen toegang hebben 
tot medische zorg. Dat vinden wij 
onaanvaardbaar. Daarom helpen wij 
mensen in crisissituaties die hulp hard 
nodig hebben, maar die niet krijgen. 
Ongeacht hun afkomst, religie of over-
tuigingen. En juist op die plekken, waar 
hulp bieden moeilijk is. Want ieder 
mens heeft recht op medische zorg, 
waar ook ter wereld. 

49.974 patiënten   
 behandeld      
 voor ondervoeding  
    
35.530  patiënten  

psychosociale hulp
 geboden    
  
157.905  Aantal doses
 mazelenvaccins
 toegediend 

562    patiënten behandeld
 voor multiresistente   
 tuberculose
 
9.537   Aantal mensen  
 gescreend op   
 COVID-19 
 

Recht op medische zorg

Wat hebben we bereikt
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Onze hulpverleners

Onze artsen, verpleegkundigen, psychologen, 
water-en-sanitatie-experts en andere specialisten 
bieden overal ter wereld hulp. Ter plaatse werken zij 
nauw samen met lokale hulpverleners. In 2020 zonden 
wij 710 internationale medewerkers (in fte) uit. Zij 
werken samen met 9.488 nationale medewerkers (in 
fte).

Hartelijk dank!

Ons werk zou onmogelijk zijn zonder uw steun. 
Zonder de bijdragen van onze donateurs kun-
nen wij niet werken op de manier waarop wij dat 
doen: onafhankelijk, ter plaatse en met eigen 
teams. Namens onze medewerkers en patiënten 
danken wij u hartelijk voor uw betrokkenheid bij 
ons werk. 
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Een 
warm 
hart

Feesten en partijen

Toen Anny 85 jaar werd organiseerde  
zij met enkele neven en nichten een  
grote familiereünie. Zij wilde graag 
Artsen zonder Grenzen steunen en zette 
een collectebox neer. ‘Mijn verjaardag 
werd een prachtige dag, waarbij oude 
verhalen weer levend werden en de  
collectebox een centrale plaats kreeg.’  
Ook op Facebook startten meerde-
re mensen een inzamelingsactie voor 
Artsen zonder Grenzen. In plaats van 
verjaardagscadeaus vroegen deze 
mensen hun vrienden en familie via 
Facebook een donatie te doen in ere  
van hun verjaardag. 
 
Donaties inzamelen bij  
een feest of evenement?  
Gebruik onze collectebox:  
artsenzondergrenzen.nl/collectebox of 
start een inzamelingsactie op Facebook:  
facebook.com/pg/noodhulp/fundraisers/

Grenzen verleggen

Helpen op jóúw manier
Laurens rende voor ons de Dam tot 
Damloop, Bregje de marathon van 
New York. Anne organiseerde samen 
met Scott een sponsorloop voor 
Artsen zonder Grenzen en diëtiste 
Monique doneerde de opbrengsten 
van haar kookkunsten. Sabine maakte 
speciale schilderijtjes om Rohingya-
vluchtelingen te helpen. Een actie 
starten kan helemaal op jouw eigen 
manier! Met jouw unieke idee kun je 
Artsen zonder Grenzen helpen.  
 
Wil je ook een (sponsor)actie opzetten 
om geld in te zamelen? Ga naar 
artsenzondergrenzen.nl/kominactie.

Baby zonder Grenzen

Wij hebben een speciale actie voor 
nieuwe ouders: Baby zonder Grenzen. 
De ouders vragen aan de kraamvisite 
geen cadeautjes, maar een donatie aan 
Artsen zonder Grenzen. Denise en Niek 
deden mee. ‘Ons tweede kindje Lauren is 
gelukkig gezond en wel ter wereld geko-
men. Een goede vriendin van ons zat in 
Zuid-Sudan en we wisten uit eerste hand 
hoe moeilijk het is om daar enige zorg 
te regelen voor zwangere vrouwen en 
baby’s. Het voelt goed om iets te kunnen 
doen voor mensen in dezelfde levensfa-
se als wij, maar die in minder gelukkige 
omstandigheden verkeren.’ 
 
Kindje op komst?  
Misschien wel een Baby zonder Grenzen! 
Lees meer op artsenzondergrenzen.nl/
babyzondergrenzen.

Elke dag besluiten 
mensen Artsen zonder 
Grenzen te steunen. Op 
allerlei bijzondere ma-
nieren. Geweldig! Wie 
zijn deze uitzonder lijke 
gevers? En wat kunt 
u nog meer doen voor 
mensen in acute nood?

Volg ons!
Dankzij uw steun kunnen onze  
hulpverleners zich elke dag kei-
hard inzetten om levensreddende 
hulp te bieden. Volg hen op social 
media en deel hun verhalen! 

  /AzG_nl    

  /noodhulp    

  /artsenzondergrenzen

  /artsenzondergrenzen    

Hoe zorgen jullie ervoor dat het geld 
goed terechtkomt? 
Thijs: Artsen zonder Grenzen werkt 
onafhankelijk. Wij bepalen waar, aan 
wie en hoe wij onze hulp verlenen. Wij 
voeren de hulpprojecten uit met onze 
eigen medewerkers, kopen zelf onze 
medicijnen, materiaal en appara-
tuur in, regelen vervoer en transport, 
zorgen voor de benodigde voorzie-
ningen als elektriciteit en water en 
stellen onze eigen richtlijnen op. Zo 
beheersen wij zelf onze geldstromen 
en zien we erop toe dat het geld goed 
besteed wordt.

Hoeveel van mijn euro gaat direct 
naar medische hulp?
Thijs: Van elke euro die wij krijgen, 
gaat 84,8 procent direct naar onze 
medische hulp in crisisgebieden. 
Daarnaast wordt 7,6 procent gebruikt 
voor de coördinatie en ondersteuning 
van onze projecten in het veld. We 
doen ons best om de vaste lasten (bij-
voorbeeld automatisering, huisves-
ting, verzekeringen) zo laag mogelijk 
te houden. We zijn er trots op dat dit 
al jaren lukt.

Krijgt Artsen zonder Grenzen geld 
van de overheid?
Thijs: Artsen zonder Grenzen ont-
vangt geen structurele financiële 
steun van de Nederlandse overheid. 
Wel krijgen we soms projectsubsi-
dies en ontvangen we bijdragen van 
overheden, onder meer van Canada, 
Duitsland en Zweden. Daarnaast 
krijgt Artsen zonder Grenzen geld 

van het Global Fund, het fonds van 
de Verenigde Naties waaruit geld 
beschikbaar wordt gemaakt voor de 
bestrijding van tuberculose, malaria 
en hiv/aids. Om onze onafhankelijk-
heid te waarborgen, geldt voor alle 
steun de voorwaarde dat wij zelf 
kunnen bepalen waar wij werken en 
aan wie wij welke zorg geven. Daarom 
is de steun van onze donateurs zo 
belangrijk voor ons.

Heeft Artsen zonder Grenzen een 
financiële reserve?
Thijs: Op 31 december 2020 had 
Artsen zonder Grenzen een reserve 
van ongeveer 6,7 maanden. Dat bete-
kent dat als alle inkomsten ineens 
wegvallen, de projecten en het hoofd-
kantoor nog 6,7 maanden door kun-
nen draaien. Door die reserve kunnen 
we bovendien snel reageren als er 
een ramp gebeurt of een noodsituatie 
ontstaat waarbij dringend medische 
hulp vereist is.
 
Hoe evalueren jullie de bestedingen 
en aan wie leggen jullie verantwoor-
ding af?
Thijs: Wij vinden het van enorm groot 
belang dat we aan onze donateurs 
verantwoording kunnen afdragen 
over wat we met hun giften hebben 
gedaan. En niet alleen aan hen, maar 
ook aan bijvoorbeeld de overheden in 
de landen waar wij werken en de pers. 
Op verschillende manieren waarbor-
gen wij de besteding van het geld van 
onze donateurs. Door onze projecten 
te laten controleren door onze interne 

Onze uitgaven 

 84,8%  Noodhulp 
 0,8%     Subsidies aan derden
 7,6%      Voorbereiding en   

       coördinatie
 0,9%     Voorlichting en   

      communicatie
 3,2%     Fondsenwerving
 2,6%     Beheer en administratie  

      communicatie

Wat gebeurt er
met uw donatie?

en externe accountants. En door eva-
luaties van de effectiviteit van onze 
projecten en de kwaliteit van onze 
medische hulp. Ook besteden wij veel 
aandacht en zorg aan het opstellen 
van het jaarverslag. Daarnaast staan 
we altijd open voor vragen! 

Heeft u een vraag of opmerking  
voor onze controller?  
Dan kunt u hem rechtstreeks mailen:  
thijs@artsenzondergrenzen.nl

Hoe financiert Artsen zonder Grenzen haar hulpprojecten? Hoe gaan wij om met uw financiële 
steun? Controller Thijs van Buuren geeft u graag inzicht in onze geldstromen, werkwijzen,
afwegingen en keuzes.
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Donateursvragen  
Amita Ramai-Hirasingh, 
donateursadministratie

‘Mensen die ons werk steunen bena-
deren mij voor van alles. Voor verhui-
zingen, gewijzigde rekeningnummers 
en over de hoogte van machtigingen. 
Maar ook over schenken per notariële 
akte, bijvoorbeeld, en hoe dat in zijn 
werk gaat. Dit persoonlijke contact 
vind ik erg bijzonder.’

E info@artsenzondergrenzen.nl
T 020 520 8999

Inzamelacties   
Nynke van Dijck,  
senior medewerker 
publiekscommunicatie
 
‘Met een fantastisch team beant-
woord ik vragen van het Nederlandse 
publiek. Samen zorgen wij ervoor dat 
we net als in het veld vlot reageren. 
Mocht u een inzamelingsactie voor 
onze organisatie willen opzetten, dan 
kunt u daarvoor bij ons terecht. Wij 
geven advies en kunnen helpen met 
promotiemateriaal.’

E kominactie@artsenzondergrenzen.nl
T 020 520 8785

U kunt bij  
ons terecht!
Heeft u een vraag, een verzoek of wilt u wat 
kwijt? Wilt u meer weten over een van onze 
projecten, een adreswijziging doorgeven of 
hebt u een idee voor een inzamelingsactie: 
wij zijn er voor u.
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Meer informatie
Meer weten over Artsen zonder 
Grenzen? Op onze website  
www.artsenzondergrenzen.nl 
vindt u onder meer verhalen 
uit onze projecten, video- en 
fotoreportages. 

Contact
Heeft u specifieke vragen of  
opmerkingen, mail ons dan via  
info@artsenzondergrenzen.nl  
of bel naar 0800-0101 (bereik-
baar op ma t/m vrij 8-21 uur,  
zat 9-17 uur.)

Volg ons!
Blijf op de hoogte van het 
laatste nieuws van Artsen 
zonder Grenzen en volg ons 
op Facebook, Twitter, YouTube 
of Instagram. Via onze sociale 
media-kanalen kunt u ons ook 
altijd snel bereiken, voor een 
vraag, (kritische) opmerking of 
klacht. Wij horen graag van u!
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  /noodhulp    

  /artsenzondergrenzen

  /artsenzondergrenzen    


