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Oktober 2016 
 
Beste donateurs van de stichting Medisch Centrum Togo, 
 
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte houden van onze activiteiten bij het 
ondersteunen van Medisch Centrum ‘La Source’ in Togo. Daarnaast willen we jullie ook 
informeren over de ontwikkelingen van onze stichting in Nederland.  
 
Eenmalige actie voor een nieuw röntgenapparaat voor het Medisch Centrum. 
Deze actie heeft op de einddatum van de actie 2 maart 2016 TIENDUIZEND EURO 
opgebracht !  
Bij de fondswerving voor deze actie hebben wij nadrukkelijk gekozen voor persoonlijke 
benadering van vrienden en bekenden, die nog geen vaste donateur van onze stichting zijn. 
Maar ook vele trouwe vaste donateurs hebben bijgedragen, hulde daarvoor! 
De Wilde Ganzen hebben de actie ondersteund met een subsidie van € 5000. Na ontvangst 
van de subsidie van De Wilde Ganzen hebben wij € 15.000 overgemaakt aan het Medisch 
Centrum. Daarna is het nieuwe apparaat in Frankrijk besteld. 
Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om verscheping naar Togo met zo min mogelijk 
kosten, zo spoedig mogelijk, te realiseren. Een bij het centrum zeer betrokken vrijwilliger zal 
daarna naar Togo afreizen en de installatie kosteloos uitvoeren.  
600.000 Mensen in het verzorgingsgebied kunnen dan weer gebruik maken van deze 
levensreddende voorziening. 
 
Samenwerking met De Wilde Ganzen 
Teneinde een breder draagvlak te creëren voor de ondersteuning van de 
investeringsbehoefte van medische apparatuur van La Source, hebben wij in februari 2014 
contact gezocht met De Wilde Ganzen. Dit heeft in maart 2015 geleid tot goedkeuring van 
een door ons en door La Source ingediend project. 
De ondersteuning met promotiemateriaal en de vermelding van ons project op de website 
van De Wilde Ganzen heeft zeker bijgedragen aan het resultaat van onze actie. Jammer 
genoeg ontbrak deze verwijzing op hun vernieuwde versie. In de televisie-uitzending ‘Project 
van de week’ van 30 augustus 2015 hebben De Wilde Ganzen aandacht besteed aan ons 
project. 
Vanaf het begin van de actie hebben wij in onze berichtgeving gewezen op de samenwerking 
met De Wilde Ganzen. Vele donateurs hebben enthousiast gereageerd op die 
samenwerking, die zij kennelijk zien als een extra garantie voor de rechtvaardiging van onze 
actie.  
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Hulp via het solidariteitsfonds 
De kernfunctie van onze stichting blijft bestaan uit het in stand houden van een 
solidariteitsfonds, dat geld leent aan patiënten van het Medisch Centrum die het aan 
financiële middelen ontbreekt om hun noodzakelijke medische zorg te betalen.  
In 2015 betaalde het solidariteitsfonds € 4700 voor de zorg van 150 patiënten en leenden we 
€ 3600 aan 220 patiënten. Flora, de maatschappelijk werkster van het centrum, beheert het 
fonds namens ons. Zij beoordeelt de hulpvragen en doet regelmatig verslag over de wijze 
waarop financiële hulp aan patiënten wordt verleend. Zij verwacht dat na de installatie  
van het nieuwe röntgenapparaat een groter beroep zal worden gedaan op het 
solidariteitsfonds. 
 

 
 
 
Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking (POS) 
De POS is in 1978 opgericht in de gemeente Veldhoven ten behoeve van particuliere 
stichtingen die zich inzetten voor projecten in ontwikkelingslanden. De POS heeft de 
opdracht om de door de gemeente vastgestelde bijdrage te verdelen onder de deelnemers 
aan de projectgroep. Onze stichting is een van die deelnemers en ontving in 2016 een 
bijdrage van € 2175 over onze activiteiten in 2015. De bijdrage over 2016 zal gehalveerd 
worden en zal in 2017 geheel vervallen. 
 
Ontwikkelingen binnen het centrum 
Verpleegkundige Marie Tandonnet en dokter Laëtitia Dory zijn vanaf oktober 2015 
gedurende een jaar als vrijwilliger werkzaam in het centrum. 
Inmiddels werken er in zeven groepen 41 betaalde medewerkers in La Source. 7000 
Patiënten kregen een consult en 700 patiënten werden behandeld voor malaria. Het 
laboratorium onderzocht 4000 bloedafnames waarvan 1500 voorgeschreven buiten het 
Medisch Centrum. Er waren 900 ligdagen en 1500 röntgenonderzoeken. 
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Informatie 
Het beleidsplan van onze stichting en de jaarverslagen kunt u terugvinden op onze website 
www.mctogo.org . Wij willen deze gegevens graag aan u toesturen: een mailtje naar 
info@mctogo.org volstaat. 
 
Bestuur van de stichting 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. Henk Bergman (voorzitter), Luuk Nagel 
(secretaris), Tiny Roelofs (penningmeester) en de leden Jochem Nagel en Jack Bergman. 
 
Tot slot 
Wij zijn zeer dankbaar voor uw geweldige financiële bijdrage en verwelkomen suggesties en 
opbouwende kritiek van harte. Mocht u de nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen dan 
kunt u een e-mail sturen naar info@mctogo.org. Overigens willen wij nog opmerken dat uw 
bijdrage niet gebruikt is voor het versturen van deze nieuwsbrief. 
 

 
 
Kent u iemand die ons initiatief ook zou willen steunen? Aarzel niet en neem contact met 
ons op! 
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