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De stichting Madamfo heeft als doelstelling het ondersteunen van het Madamfo Specialist 

Hospital in Takoradi Ghana en het verstrekken van studiebeurzen aan scholieren en 

studenten, die een scholing/ studie zelf niet kunnen bekostigen. 

A. Madamfo Specialist Hospital 
1. Structuur: Het ziekenhuis is een zelfstandig behandelinstituut. Dit is een voordeel wat betreft de 

besturingssystematiek die plat is georganiseerd en overzichtelijk is gezien de kleinschaligheid. Nadeel 

is de kwetsbaarheid van de organisatie. Om een stevigere fundering te leggen onder de 

bestaanszekerheid van de kliniek is het creëren van een groter netwerk waarin het ziekenhuis 

functioneert noodzakelijk. Om dit te bereiken zijn gesprekken met de faculteit medicijnen in Cape 

Coast en het bijbehorende academisch ziekenhuis afgerond. Een partnerschap is tot stand gekomen. 

Concreet houdt dit in dat de medische staf van het ziekenhuis deels ook actief is in het academisch 

centrum met als groot voordeel dat kennis en kunde gedeeld kunnen worden. Verdere verdieping van 

deze samenwerking is wenselijk. 

Realisatie: 2020- 2025 

 

2. Financiën: De inkomsten van het ziekenhuis bestaan uitsluitend uit de vergoeding voor behandelingen. 

Deels betalen de patiënten zelf, deels vergoed de ziektekostenverzekeraar deze. Dit is een erg smalle 

basis voor het financieel gezond maken van het ziekenhuis. Zeker nu gebleken is dat de 

ziekenkostenverzekering nauwelijks functioneert. Donaties van de stichting Madamfo kunnen nog niet 

gemist worden en financiële middelen om apparatuur te vervangen zijn nauwelijks beschikbaar. Om 

meer inkomsten te genereren is een toename van het aantal specialismen in het ziekenhuis 

noodzakelijk. Om uitgaven aan instrumentarium te vermijden zijn plannen ontwikkeld om 

voorzieningen van het ziekenhuis (bijvoorbeeld de operatiekamer, het laboratorium en de 

röntgenafdeling) beschikbaar te stellen voor artsen uit de omgeving. Met een cardioloog zijn 

afspraken gemaakt om een cardiologische unit op te zetten. Met overige specialisten zijn nog geen 

concrete afspraken gemaakt. Zoals al in eerder beleidsplannen is aangegeven is dit wel noodzakelijk 

om een steviger fundament onder de organisatie te leggen. 

Realisatie: 2020- 2025 

 

 

3. Personeel: Aan goed opgeleid ziekenhuispersoneel is een groot gebrek in Ghana. Voortdurend zullen 

we gemotiveerde kandidaten de mogelijkheid bieden hun kennis te vergroten. Opleiding is deels 

mogelijk in de eigen kliniek, deels zal deze elders in het land moeten plaatsvinden. Hulp vanuit 

Nederland, m.n. op medisch technisch gebied blijft vooralsnog noodzakelijk. 

Realisatie: continu proces. 

 

4. Apparatuur: Medische apparatuur, ook gebruikt, is kostbaar. Goed onderhoud verlengt de levensduur, 

echter ook hier zijn deskundigen voor nodig. Het bestuur van de stichting Madamfo heeft plannen 

ontwikkeld om een kandidaat met technische basiskennis bij te scholen in Nederland. Onlangs is de 
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röntgenunit in gebruik genomen met hulp van technici uit Nederland. Het laboratorium is een bron 

van zorg. Vernieuwing van de apparatuur is noodzakelijk. 

Realisatie: 2020- 2022 

 

5. Gebouwen: De grootte van het ziekenhuis voldoet momenteel om het aanbod aan patiënten te 

kunnen verwerken. Een onderhoudsbeurt is onlangs afgerond. De komst van nieuwe specialismen 

vergt kleine aanpassingen.  

Realisatie: continu proces. 

 

B. Studiefonds 

 
Madamfo ondersteunt leerlingen die het basisonderwijs volgen, scholieren op de middelbare school 

en studenten in het vervolgonderwijs. Financiering vindt plaats uit donaties van particulieren die zich 

in de regel voor een aantal jaren aan een leerling of scholier verbinden. Uitbreiding van het aantal 

leerlingen/ scholieren is nu niet aan de orde. Een nieuwe scholier is welkom indien een andere 

scholier zijn diploma heeft behaald. Het verstrekken van studiebeurzen vindt plaats in samenwerking 

met de stichting Anansi Educational in Ghana. Deze samenwerking voldoet al vele jaren aan de 

verwachtingen. Continuering is gewenst en wordt nagestreefd. 

Realisatie: continu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


