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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.

Ontwikkelingen binnen het centrum
Waar het gedurende het jaar nogal onrustig was door stakingen van het medisch personeel
van het regionaal ziekenhuis van Sokodé, verliepen de feestdagen en de verkiezingen relatief
rustig.
Het centrum gaat zich in toenemende mate bezig houden met preventieve gezondheidszorg.
Een scholengemeenschap liet haar 300 kinderen onderzoeken en drie banken lieten hun
personeel onderzoeken. In totaal namen de activiteiten in 2018 toe met 11%. De jaarproductie
bedroeg 9129 consultaties, bestaande uit een intakegesprek, controleconsulten, gevolgd door
behandeling.
Er werden 846 patiënten opgenomen gedurende 1416 hele en 311 halve dagen. Er overleden
38 patiënten. Voor het toedienen van zuurstof werd een apparaat aangeschaft.
Er vonden 6400 bloedafnames plaats, waarvan 2300 voor andere gezondheidsinstellingen.
De verzekering vergoedde 1600 bloedafnames.
De specialistische consulten zijn erg afhankelijk van de beschikbaarheid van specialisten uit
Europa, die het medisch team van het centrum ondersteunen. Het aantal specialistische
consulten nam toe met 9%.
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De kosten namen minder snel toe dan de baten en bevordert daardoor de zelffinanciering van
het centrum.
De energiekosten zijn aanzienlijk gedaald dankzij een nieuw contract met de leverancier.
Het personeelsverloop was erg laag.

Nieuwe röntgenkamer
Het nieuwe röntgenapparaat dat  mede door onze donateurs en de Wilde Ganzen kon
worden aangeschaft, is in november 2016 door een Franse vrijwilliger geïnstalleerd.
Tijdens ons werkbezoek in 2017 hebben wij het nieuwe apparaat ingewijd. Tot juni 2018 was
het röntgenapparaat in het regionale ziekenhuis van Sokodé onbruikbaar en bediende ‘ons’
apparaat daardoor een verzorgingsgebied van 600.000 patiënten! Omdat het apparaat in
Sokodé na 2 jaar weer inzetbaar werd, verminderde het aantal röntgenonderzoeken in het
verslagjaar met 29%.
Het centrum maakte 896 echografieën en 487 elektrocardiogrammen.

Het laboratorium
De diagnosekwaliteit van het laboratorium, dat geleid wordt door de arts Cécile Bobillier, is
volgens deskundigen uniek voor Togolese begrippen.
De activiteiten namen met 53% toe. De hoge kwaliteit van het laboratorium speelt in
toenemende mate een grote rol in de regionale gezondheidszorg.

De aanschaf van een cellenteller, een
biochemieapparaat en een verder doorgevoerde
automatisering van gegevens droegen daartoe
ook bij.
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Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking (POS)
De in 1978 opgerichte POS heeft in 2018 haar activiteiten beëindigd waardoor deze
belangrijke financiële ondersteuning voor onze stichting vervalt. In 2018 werd de laatste
betaling ontvangen.

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.
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De maatschappelijk werkster Flora rapporteert ons maandelijks over het fonds.
Om ook in de toekomt aan onze verplichtingen te kunnen voldoen hebben wij een financiële
buffer opgebouwd. Mede door het wegvallen van de financiële ondersteuning door de POS is
dit hoogst noodzakelijk.

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
2018 over de opstelling van het jaarverslag 2017, de inhoud van een nieuwe nieuwsbrief, de
ontwikkelingen binnen het solidariteitsfonds en de inhoud van de website. We
herbenoemden Jack Bergman voor vier jaar in ons bestuur.

Nieuwsbrief en communicatie
Door problemen bij onze provider was onze website MCTogo.org sinds eind 2016
onbereikbaar. Wij hebben in 2018 onze website bij een andere provider ondergebracht en
geactualiseerd.

Financieel
De reguliere bijdragen van donateurs bedroegen in het verslagjaar € 6360. Daarnaast
ontvingen we twee incidentele donaties van in totaal € 1500. Een van deze donaties was
bestemd voor de behandeling van een specifieke patiënt.
In 2018 ontving de stichting € 2 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 gaan
verhogen tot € 8000 per jaar. In 2018 hebben we al een deel van de bijdrage over 2019
betaald, dit bedrag is als vordering opgenomen op de balans.
De balans en het overzicht van de baten en lasten zijn op de volgende pagina opgenomen.
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