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Jaarverslag MC Togo 2019 
10 april 2021 
 
De stichting Solidariteit Medisch Centrum Puits de Jacob, Derde Wereldlandactiviteiten 
Veldhoven, is op 9 februari 2009 opgericht. De stichting vierde daarom dit jaar haar eerste 
lustrum.  
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. 
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Het solidariteitsfonds 
Ook in dit verslagjaar bleef onze kernfunctie het in stand houden van het solidariteitsfonds. 
Onze partners in Togo zijn nog steeds heel blij met de bijdragen uit het fonds waardoor ze 
mensen kunnen helpen die geen geld hebben, maar wel dringend medische behandeling 
nodig hebben.  
 
 

 
 
De maatschappelijk werkster Flora rapporteert ons regelmatig over het fonds. 
 
 
Uit Togo ontvingen we hier enkele verhalen bij. 
 
Het jaar 2019 werd zoals gewoonlijk gekenmerkt door de steun van het Solidariteitsfonds 
voor zieken zonder financiële middelen. In de eerste vier maanden van 2019 verslechterde de 
gezondheid van Ayenao en Sadia, met herhaalde crises als gevolg van hun ziektebeelden. De 
gezondheidstoestand van Sadia is in april 2019 sterk verslechterd en helaas stierf ze in juni 
2019, waar de verpleging van het Centrum het moeilijk mee had omdat ze haar al zo lang 
hadden verzorgd. 
 
Het Solidariteitsfonds heeft ook kinderen met chronische ziekten geholpen via hun ouders die 
geen middelen hebben en die veel zorg nodig hebben. We noemen het voorbeeld van een 
baby die niet meer at, op tijd werd gediagnosticeerd en die we naar Djougou (in Benin) 
hebben gestuurd om te worden geopereerd en gered. Maar ook die van al die andere 
patiënten die hebben geprofiteerd van de steun van het Solidariteitsfonds voor de kosten van 
analyses, behandeling, bloedzakken en farmaceutische producten. 
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Het laboratorium 
De diagnosekwaliteit van het laboratorium, dat geleid wordt door de arts Cécile Bobillier, is 
volgens deskundigen uniek voor Togolese begrippen.  
 

 
De hoge kwaliteit van het laboratorium speelt in toenemende mate een grote rol in de 
regionale gezondheidszorg. Het laboratorium bleek te voldoen aan de ISO norm en kreeg het 
lab zijn eerste ster van de laboratoriumafdeling van het ministerie van Volksgezondheid. 
 
 
 
Overlijden echtgenoot directrice 
Het leven in het Medisch Centrum veranderde ineens door het plotselinge overlijden van 
Joseph Haber op 25 augustus 2019.  
Hij  werkte ruim vijf jaar als coördinator van het materieel onderhoud in het centrum. 
Joseph slaagde erin om banden met lokale bedrijven te verstevigen, hij ontwikkelde een 
preventief onderhoudsplan om storingen te voorkomen en uitvaltijden te verminderen. De 
installatie van zonnepanelen lag hem na aan het hart. Bij Joseph maakte groene energie deel 
uit van zijn bredere ecologische visie. 
 
Na het overlijden van haar echtgenoot keerde Catherine in december terug naar Frankrijk. 
Zij was van groot belang voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid, de administratie, de 
ontwikkeling van de zorg en de noord-zuid-uitwisseling en betrekkingen met 
overheidsdiensten. Zij ontwikkelde sectormanagers voor de receptie, de verpleging en 
verzorging, de huishoudelijke dienst en het technisch onderhoud. Zij ontwikkelde  
taakfunctieomschrijvingen en voerde het jaarlijkse functioneringsgesprek in.  
Catherine heeft goede relaties opgebouwd met de verschillende lokale besturen, de 
arbeidsinspectie, het Togolese Revenu Agency, het nationale fonds voor sociale zekerheid, het 
ministerie van volksgezondheid en andere instanties. 
 
In december heeft Florent Bouilliez het directeursstokje van haar overgenomen. 
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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 2019 over de opstelling van het jaarverslag 2018, de inhoud van een nieuwe nieuwsbrief, 
de ontwikkelingen binnen het solidariteitsfonds en de inhoud van de website.  
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Financieel 
De reguliere bijdragen van donateurs bedroegen in het verslagjaar € 6805.  
In 2019 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 2019 hebben we al een deel van de bijdrage over 
2020 betaald, dit bedrag is als vordering opgenomen op de balans.  
De balans en het overzicht van de baten en lasten zijn hierbij opgenomen. 
 

 

 


