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Wat deden we vooral in 2013? 

Stichting MC Togo heeft zich het afgelopen  vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die 

maandelijks een bedrag van (minimaal) 5 euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we het 

Centre Médical ‘La Source’ in Togo. 

In 2013 zijn er, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen speciale acties gevoerd tijdens speciale 

gelegenheden.  

 

Beschrijving project in Derde Wereld: Centre Médical ‘La Source’: Zorg voor iedereen! 

Togo kent geen ziektekostenverzekering. Werkeloosheids-, ziekengeld- en bijstandsuitkeringen 

bestaan evenmin. De toegang tot de gezondheidszorg wordt in veel gevallen geblokkeerd. Kinderen 

overlijden onnodig aan ziektes zoals epilepsie, suikerziekte en sikkelziekte, omdat hun ouders te lang 

wachten voor dat  ze hulp zoeken. 

In Nederland bedragen de jaarlijkse uitgaven per persoon voor de gezondheidszorg € 5100, in Togo is 

dat € 61. Mensen moeten dat bijna geheel zelf betalen. Omdat zorg alleen wordt gegeven als je vooraf 

contant betaalt, sterven mensen letterlijk voor de deur van het ziekenhuis! 

 

Het solidariteitsfonds 

Ook het Centre Médical La Source gaat er in principe van uit dat patiënten zelf hun kosten van 

behandeling betalen. Gezondheidszorg is een kostbaar goed en daar dien je veel voor over te hebben. 

‘Zorg voor iedereen’ betekent dat het centrum zorg verleent, zelfs als iemand geen financiële middelen 

heeft. Om het centrum daarin te ondersteunen, heeft Stichting MC Togo een solidariteitsfonds in het 

leven geroepen. Dit fonds neemt de betaling op zich voor Togolezen die hun zorg onmogelijk zelf 

kunnen bekostigen. 

 

Hoe werkt het fonds? 

De arts stelt een behandelplan op en bespreekt dit plan met de patiënt. Het behandelplan gaat over 

het aantal controles, de medicijnen en de kosten van de gehele behandeling.  

Indien de patiënt of zijn familie de kosten van het behandelplan niet kan dragen, wordt hij 

doorverwezen naar de sociaal werkster. Deze bekijkt vervolgens de persoonlijke situatie en stelt een 

plan op dat rekening houdt met de draagkracht van 

de patiënt. Het fonds vult aan waar dat nodig is. Als 

tegenprestatie wordt van de patiënten gevraagd dat 

zij op alle controles verschijnen en zorgvuldig met de 

medicijnen omgaan en dat we hun verhaal mogen 

vertellen om duidelijk te maken wat we doen en voor 

het werven van fondsen. 

 

 

 
Sociaal werkster Flora 
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Bestuur 

In 2013 hebben we jammer genoeg afscheid moeten nemen van twee bestuursleden, Marijke Adang 

en Anke Aidam, die vanaf de oprichting van onze stichting een geweldige bijdrage aan onze 

activiteiten hebben geleverd. Dank daarvoor !  

 

 
 

 

Beleidsplan 

Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld, waarin doel, visie, missie en de activiteiten op lange en 

korte termijn zijn omschreven. 

We richten ons op twee zaken: het werven van vaste donateurs voor langdurige hulp en incidentele 

acties ter financiering van investeringen, die het Centre Médical ‘La Source’ nodig heeft. De vaste 

donateurs hebben we nodig om ons solidariteitsfonds van middelen te voorzien. Uit dit 

solidariteitsfonds betaalt het Centre Médical kosten voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen. In 

de meeste gevallen betalen mensen die kosten dan in de loop van de tijd terug aan het Centre 

Médical. Met het geld van de incidentele acties zetten we nieuwe activiteiten in gang. Binnen drie jaar 

is er behoefte aan een ambulance, een nieuwe röntgenkamer, een dienstauto, een gastroscoop, 

colonoscoop een echograaf en aanvulling van laboratorium apparatuur, tezamen voor een bedrag van 

ongeveer € 110.000. 

 

Nieuwsbrief 

In oktober 2013 brachten wij onze eerste nieuwsbrief uit. Wij beschreven daarin de belangrijkste 

ontwikkelingen binnen het Centre Médical, waaronder de opening van de nachtopvang. Ook een 

omschrijving van enkele kernpunten van de activiteiten van het centrum en van het team van het team 

van medewerkers maken deel uit van de nieuwsbrief, die beschikbaar is voor iedereen die 

belangstelling heeft. De nieuwsbrief kunt u lezen via onze website: www.mctogo.org. 

 

Financieel 

Dankzij de werving van nieuwe donateurs is de jaarlijkse bijdrage gestegen tot ruim € 6000 per jaar 

(2012: € 5300). Daarnaast ontvangen we jaarlijks ook incidentele giften, in 2013 was dat € 1300 (2012: 

€ 1100). Het financieel verslag kunt u downloaden vanaf onze website: www.mctogo.org. Op uw 

verzoek sturen we u het financieel overzicht toe. 
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