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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. 

 

Een nieuwe röntgenkamer 

De hoogste prioriteit in het investeringsplan van het Medisch Centrum La Source vormde de 

inrichting van een nieuwe röntgenkamer. Het Medisch Centrum beschikt over twee 

röntgenapparaten van respectievelijk 15 en 25 jaar oud. Vervanging van reserveonderdelen 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 waren 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.  

Onze donateurs ondersteunden deze eenmalige actie met € 10.000 en De Wilde Ganzen 

droegen € 5.000 bij. De ontbrekende € 15.000 brachten Franse donateurs bijeen. 

Het apparaat is in november 2016 door een Franse vrijwilliger geïnstalleerd. 
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Het solidariteitsfonds 

Hoewel wij dit jaar vooral aandacht hebben besteed aan onze actie voor éénmalige bijdragen 

aan de aanschaf van het röntgenapparaat, bleef ook in 2016 onze kernfunctie het in stand 

houden van het solidariteitsfonds. 

Dit fonds is letterlijk van levensbelang omdat mensen te lang (moeten) wachten voordat ze 

zich laten onderzoeken en behandelen omdat ze onvoldoende middelen hebben om hun 

noodzakelijke medische zorg te betalen. In 2016 leende het fonds € 550,= aan 224 patiënten 

en betaalde € 8500,= aan de zorgkosten van 355patiënten. 

 

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 ontving in 2016 een bijdrage van € 2175 over onze activiteiten in 

2015. De bijdrage over 2016 zal gehalveerd worden en zal over 2017 geheel vervallen. 

 

Ontwikkelingen binnen het centrum 

Dokter D. Almeida ,maagdarm/specialist, bezocht collega’s van naburige medische centra om 

de activiteiten van het centrum onder de aandacht te brengen. Een nieuw endoscopie 

apparaat werd aangeschaft. 

Ondanks tijdelijke afwezigheid van medici is het aantal consultaties toegenomen tot ongeveer 

5700. 

Dokter Dory, die een jaar als volontair in het centrum heeft gewerkt, is opgevolgd door dokter 

Pardessus, die ook een jaar het medisch team zal versterken. 

13 van de 15 in 2010 geschonken computers moesten worden vervangen. 

Het centrum heeft veel hinder ondervonden van wateroverlast tijdens het regenseizoen en 

instabiliteit van het lichtnet. 

Voor € 1200 werd een nieuw ECG apparaat aangeschaft. 

In 2016 werden 424 patiënten opgenomen tijdens 1253 verpleegdagen tegen 311 patiënten 

en 839 verpleegdagen in 2015. 

De vuilverbrandingsoven is gerenoveerd en  er werd een begin gemaakt met het scheiden van 

afval  

 

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 2015, de inhoud van een nieuwe nieuwsbrief, 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 Luuk Nagel voor vier jaar in ons bestuur. 
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Nieuwsbrief en communicatie 

Eind 2016 brachten wij onze derde nieuwsbrief uit. Wij plaatsen deze nieuwsbrief op onze 

website www.mctogo.org, Door problemen bij onze provider is de site eind 2016 

onbereikbaar geworden. We stellen alles in het werk om de website bij een nieuwe provider 

onder te brengen en om de inhoud te actualiseren. 

 

 
 

 

 
 

Financieel 

Dit jaar is de actie voor het nieuwe röntgenapparaat afgerond. We hebben in 2006 € 15.000 

ontvangen van De Wilde Ganzen en dat bedrag hebben we doorbetaald aan het Medisch 

Centrum. Bedragen die wij voor de actie van onze donateurs ontvangen hebben, zijn in 

overleg met De Wilde Ganzen aan hen betaald, zodat zij konden vaststellen dat wij ons 

aandeel in de gift van De Wilde Ganzen geleverd hebben. 

 

De reguliere bijdragen van donateurs bedroegen in het verslagjaar € 7.235. In 2016 ontving 

de stichting € 56 rente over het deel van het geld dat op een spaarrekening stond. 

Eind 2016 hebben we besloten om de jaarlijkse bijdrage aan het Medisch Centrum te 

verhogen tot € 8000 per jaar. We hebben dat bedrag in 2016 aan Het Medisch Centrum 

betaald. Daarnaast hebben we al € 4000 betaald als voorschot op de bijdrage 2017. Eind 2016 

resteert derhalve een toegezegde bijdrage over 2017 van € 4000.  

  

 

Op de volgende pagina treft u het financieel overzicht aan. 

 

file:///C:/Users/jhamberg/Dropbox/allerlei/01%20Togo/www.mctogo.org
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