
MISSION STATEMENT 

De missie v1111 de Sticl,ti11g Apotl,ekers Zonder 

Gre11ze11 Nederln11d is er 1111tuurlijk een van 'dure' 

woorden. De inl,oud ervan geeft echter exnct weer 

wnnr het ons 0111 gnnt. Vn11dnnr rlnt wij deze zo uitge

breid weergeven. Alle nctiviteiten die de Nederlnnrlse 

tak van Apothekers Zonder Grenze11 011tplooit, zullen 

immers binnen deze missie moeten passen. 

• De Stichting Apothekers Zonder Grenzen Nederland

(PSF Nederland) initieert, ondersteunt en faciliteert in 

nauwe samenwerking met de lokale bevolking (het 

realiseren van) een infrastructuur van rationele, basale, 

breed toegankelijke en betaalbare farmaceutische zorg. 

• PSF Nederland richt zich in het bijzonder op landen

waarin deze farmaceutische infrastructuur ontbreekt als 

gevolg van de sociaal-economische toestand van het 

land, natuurgeweld of politieke instabiliteit. 

• PSF Nederland draagt aldus in deze landen bij aan een

preventieve en curatieve zorg ter bevordering van de 

gezondheid. 

• PSF Nederland werkt op professionele basis vanuit een

humanitaire betrokkenheid in politieke, culturele, religieuze 

en maatschappelijke ongebondenheid. 

PSF Nederland participeert in het internationale netwerk 

Pharmacie sans Frontiéres (PSF). 

• PSF Nederland voert zonodig in samenwerking met derden

het beheer over lokale projecten, brengt met behulp van 

moderne commw1icatiemiddelen de problematiek onder de 

aandacht van de relevante doelgroepen in Nederland en 

verwerft fondsen om haar doelen te bereiken. 
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• Korte berichten

• Colofon 

Apothekers Zonder Grenzen debuteert 
tijdens Optima Farma 

Dinsdag 28 september jl. waren wij aanwezig tijdens 

Optima Farma, een beurs voor apothekersassistenten in de 

Utrechtse Jaarbeurs. liet was voor het eerst in de nog jonge 

carriëre van Apothekers Zonder Grenzen 

dat wij een dergelijke informatiestand 

bemanden. Steeds meer komen wij tot 

.... 

\ 

de conclusie dat ook de apothe-

kersassistenten ons werk een 

warm hart toedragen. 

Daarom was Optima Farma 

een goede gelegenheid om 

hen over onze doelstellingen 

te informeren. 

Wij hopen dat wij onze stand, 

voor deze gelegenheid 'gloed

nieuw uit doos', nog vaak 

kunnen inzetten bij vergelijkbare 

gelegenheden. 
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