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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
alle mensen die een beroep doen op het Centre Médical ‘La Source’ in Togo en die hun
zorgkosten niet (volledig) kunnen betalen.
Een nieuwe röntgenkamer
Het nieuwe röntgenapparaat dat vorig jaar mede door onze donateurs kon worden
aangeschaft, is in november 2016 door een Franse vrijwilliger geïnstalleerd.
Tijdens ons werkbezoek hebben wij het nieuwe apparaat ingewijd door het opblazen van
honderd ballonnen van de stichting Wilde Ganzen, die het project met € 5000 heeft
ondersteund.
Het Medisch Centrum beschikt over hele moderne diagnostische apparatuur en speelt een
hele belangrijke rol voor een zeer grote regio, in grootte vergelijkbaar met Zuid-Nederland.
Omdat de röntgenapparaten in de twee dichtst bij zijnde ziekenhuizen kapot zijn gegaan
bedient ‘ons’ apparaat nu een verzorgingsgebied van 600.000 patiënten!

De nieuwe röntgenkamer

Het laboratorium
De diagnosekwaliteit van het laboratorium, dat geleid wordt door Cécile Bobillier,
arts/biologe, is, volgens deskundigen uniek voor Togolese begrippen en vergelijkbaar met het
niveau van een goed Nederlands laboratorium.
Dit apparaat voor het laboratorium werd eveneens met een bijdrage
van onze stichting aageschaft!
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Werkbezoek aan het centrum
Tiny Roelofs en Henk Bergman bezochten tussen 27 april en 7 mei 2017 het centrum en
waren onder de indruk van positieve effect van de ingebruikname van het nieuwe
röntgenapparaat.
Wij maakten kennis met de nieuwe directrice Catherine Haber, lid van de leefgemeenschap en
voorheen werkzaam in de ICT. Zij liet zich omscholen tot verpleegkundige omdat ze direct
betrokken wilde zijn bij het verplegen en verzorgen van mensen.
Ook ontmoetten wij een Belgische internist en een hoogleraar cardiologie uit Leuven, die
gedurende een aantal weken de vaste medische staf van het centrum ondersteunen.
Een schriftelijk verslag van dit bezoek is voor belangstellenden beschikbaar.
Het solidariteitsfonds
Ook in dit verslagjaar bleef onze kernfunctie het in stand houden van het solidariteitsfonds.
Onze partners in Togo zijn erg enthousiast over het functioneren van het fonds. Door de
toenemende zorgvraag, de start van de 24-uurs zorg en de ingebruikname van het nieuwe
röntgenapparaat, is de vraag naar financiële ondersteuning door het fonds zodanig
toegenomen dat de jaarlijkse bijdrage van € 8000 nauwelijks toereikend is. De
maatschappelijk werkster Flora rapporteert maandelijks over het fonds.
Avans Hogeschool organiseert ieder jaar een Tour d’Avans en zamelt daarmee geld in voor
goede doelen. Dit jaar was MC Togo een van de drie goede doelen en daarom ontvingen wij €
3500 om ons werk nog beter mogelijk te maken!
In 2017 leende het fonds € …. aan …. patiënten (2016: 550 aan 224 patiënten) en betaalde € ...
aan de zorgkosten van …. Patiënten (2016: 8500 aan 335 patiënten).
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. Onze stichting ontving in
2017 een bijdrage van € 5.387 over onze activiteiten in 2016. Dit bedrag is ongeveer
drieduizend euro hoger dan in voorgaande jaren wegens onze bijdrage aan de aanschaf van
het nieuwe röntgenapparaat. De POS zal in 2018 stoppen met zijn activiteiten, waardoor deze
belangrijke financiële ondersteuning voor onze stichting vervalt. Dat is natuurlijk jammer,
maar wij willen hen toch ook in ons jaarverslag heel erg bedanken voor hun bijdragen in de
afgelopen jaren waardoor we weer veel mensen hebben kunnen helpen en we nu beschikken
over een gezonde financiële basis om in de komende jaren het Medische Centrum te kunnen
blijven ondersteunen!
Ontwikkelingen binnen het centrum
In 2017 werden …. patiënten opgenomen tijdens ….. verpleegdagen tegen 424 patiënten en
1253 verpleegdagen in 2016.
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit Henk Bergman (voorzitter), Tiny Roelofs (penningmeester), Luuk
Nagel (secretaris), Jack Bergman en Jochem Nagel (bestuursleden). Het bestuur vergaderde in
2017 over de opstelling van het jaarverslag 2016, de inhoud van een nieuwe nieuwsbrief, de
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ontwikkelingen binnen het solidariteitsfonds en de inhoud van de website. We
herbenoemden Jack Bergman voor vier jaar in ons bestuur.

Nieuwsbrief en communicatie
Eind 2017 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.

De verpleegafdeling van La Source
Financieel
De reguliere bijdragen van donateurs bedroegen in het verslagjaar € 7953 en ontvingen
daarnaast € 3500 van Avans Hogeschool in verband met een door hen georganiseerde
sponsor-fietstocht.
Onze stichting kreeg hiervan € 3500 !
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In 2016 ontving de stichting € 14 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. In 2016 hadden we al een deel van de bijdrage over 2017
betaald en in 2017 hebben we besloten om de gehele bijdrage voor 2018 al in december
2017 aan het Medische Centrum te betalen. Dat betekent dat dit bedrag als ‘vordering’ is
opgenomen op de balans. Vorig jaar hebben we verzuimd om de in 2016 betaalde bijdrage
voor 2017 op de balans op te nemen en dat is de reden dat de bedragen in de
resultatenrekening afwijken van het jaarlijkse toegezegde bedrag. Verder hebben we in 2017
een extra bijdrage betaald voor de auto die kapot gegaan is en die het Medische Centrum
absoluut nodig heeft voor haar werkzaamheden en hebben we een extra bijdrage gegeven bij
het bezoek van Henk en Tiny aan het Medisch Centrum. De kosten voor de reis en het verblijf
in Togo hebben Henk en Tiny uiteraard zelf betaald.
We hebben intussen een financiële buffer opgebouwd om ervoor te zorgen dat we nog een
aantal jaren aan onze toezegging kunnen voldoen, ook als de bijdragen in enig jaar minder
zouden zijn. In 2018 gaan we na in hoeverre dat we nieuwe projecten kunnen ondersteunen
om ervoor te zorgen dat het Medisch Centrum haar werkzaamheden nog beter kan uitvoeren.
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