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De stichting Solidariteit Medisch Centrum Puits de Jacob, Derde Wereldlandactiviteiten
Veldhoven is op 9 februari 2009 opgericht.
We hebben ons in de afgelopen jaren vooral gericht op het zoeken naar donateurs, die
maandelijks een bedrag van minimaal vijf euro willen storten. Met dat geld ondersteunen we
het Centre Médical ‘La Source’ in Togo.
Daarnaast hebben we in het verslagjaar een actie gevoerd voor de noodzakelijke vervanging
van een röntgenapparaat.
Waarom?
In Togo is de levensverwachting 63 jaar, de kindersterfte is 4,8% en er is één arts per 100.000
inwoners beschikbaar. Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt beneden de € 400. Togo
kent geen ziektekostenverzekering. Werkeloosheids-, ziekengeld- en bijstandsuitkeringen
bestaan evenmin. Kinderen overlijden onnodig aan ziektes zoals epilepsie, suikerziekte en
malaria omdat hun ouders te lang moeten wachten voor ze hulp kunnen zoeken omdat ze dat
niet kunnen betalen.
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 soms letterlijk voor de deur van het
ziekenhuis!
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Een nieuwe röntgenkamer
De hoogste prioriteit in het investeringsplan van het Medisch Centrum La Source vormt de
inrichting van een nieuwe röntgenkamer. Het Medisch Centrum La Source beschikt over twee
röntgenapparaten van respectievelijk 15 en 25 jaar oud. Vervanging van reserve-onderdelen is
moeilijk en kost erg veel tijd, waardoor de apparatuur gemiddeld slechts zes maanden per
jaar beschikbaar is. Dit betekent dat 400 à 600 duizend mensen in het verzorgingsgebied van
het centrum verstoken zijn van behoorlijk röntgenologisch onderzoek. Omdat dit zo niet
langer kan, heeft onze stichting aangeboden te helpen bij de financiering van een nieuw
apparaat dat ongeveer € 30.000 kost.
Samenwerking met De Wilde Ganzen
De Wilde Ganzen ondersteunen onze eenmalige actie met een premie van 50% op de voor
het röntgenapparaat op hun rekening gestorte bijdragen.
Wij hopen op giften aan De Wilde Ganzen tot een totaalbedrag van € 10.000 hetgeen een
bijdrage van € 5.000 betekent. De ontbrekende € 15.000 komen ten laste van Franse
donateurs.
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit Henk Bergman (voorzitter), Tiny Roelofs (penningmeester), Luuk
Nagel (secretaris), Jack Bergman en Jochem Nagel (bestuursleden). Het bestuur vergaderde
over de opstelling van het jaarverslag 2014,, de inhoud van een nieuwe nieuwsbrief, de
aanpassing van onze folder, de investeringsbegroting 2014/2016 van het Medisch Centrum La
Source, de éénmalige actie met medewerking van De Wilde Ganzen, de ontwikkelingen
binnen het solidariteitsfonds en de inhoud van de website. We herbenoemden Jochem Nagel
voor vier jaar in ons bestuur.
nieuwsbrief
Eind 2015 brachten wij onze tweede nieuwsbrief uit. Die kunt U lezen via onze website:
www.mctogo.org.
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Financieel
De bijdragen van donateurs bedroegen in het verslagjaar € 8005. In 2015 ontvingen de
stichting € 143 rente over het deel van het geld dat op een spaarrekening stond.
Over 2015 zullen we nog een bijdrage van het POS ontvangen. Naar verwachting zal de
bijdrage over 2016 gehalveerd worden en zal deze over 2017 geheel vervallen.
In 2015 hebben we € 4000 naar Togo overgemaakt en gestort in ons solidariteitsfonds. Dat is
€ 2000 minder dan begroot. Dat bedrag hebben we in een van de voorgaande jaren aan La
Source overgemaakt en is destijds niet besteed aan het doel waarvoor het overgemaakt is.
Daarom is in goed overleg met La Source besloten om deze€ 2.000 in 2015 te gebruiken als
toevoeging aan het solidariteitsfonds.
Ook maakten we in 2015 € 2310 over naar De Wilde Ganzen omdat dit bedrag op onze
rekening is gestort als bijdrage aan het nieuwe röntgenapparaat.
We hebben inmiddels een reserve opgebouwd waarmee we in staat zijn om het
solidariteitsfonds op middellange termijn te blijven ondersteunen. Een ander deel van de
reserve zullen we in de komende jaren inzetten om op projectmatige basis het
Medisch Centrum La Source te ondersteunen. In 2016 zal een deel daarvan worden
overgemaakt naar De Wilde Ganzen als bijdrage voor het nieuwe röntgenapparaat.
Op de volgende pagina treft u het financieel overzicht aan.
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