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Stichting Madamfo, opgericht in 1997, ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van 

gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Madamfo 
Contactadres: 
K. Westra 
Langstraat 9 
4176BC Tuil 
 
www.madamfo.com 
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Statutaire doelstelling 
De stichting Madamfo levert een bijdrage aan de verbetering van gezondheidszorg en 
onderwijsprojecten. Ook wil de stichting begrip kweken voor ontwikkelingssamenwerking en 
bewustwording vergroten. Stichting Madamfo is door de belastingdienst aangemerkt als 
‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’. Schenkingen en donaties aan de stichting zijn 
om deze reden aftrekbaar. Bij de belastingdienst is de stichting Madamfo geregistreerd 
onder fiscaalnummer 806350635. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 
41094326. 
 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving is de toezichthouder van de goededoelensector. Met 
enige trots kunnen we melden dat het CBF in 2016 het CBF keurmerk aan Madamfo heeft 
toegekend.  
 
Stichting Madamfo is in 1997 notarieel opgericht en sindsdien actief in fondswerving en het 
uitvoeren van diverse projecten in Ghana. De bestuursleden doen hun werk zonder daar een 
vergoeding voor te krijgen. Onkosten kunnen op bescheiden schaal gedeclareerd worden, 
echter werkbezoeken aan Ghana vallen hier buiten. In Ghana heeft de stichting sinds 2005 
de officiële status van Non-governmental Organization (NGO). 
 
Bij de selectie van projecten gaat de stichting uit van een aanvraag uit Ghana. Bij de 
uitvoering van de projecten speelt de Ghanese partner een hoofdrol. De projecten dienen te 
passen binnen de door de overheid gestelde regels en beleidskaders. De projecten dienen 
binnen een vooraf gestelde termijn onafhankelijk te zijn van donaties van de stichting. Naast 
materiële steun acht de stichting het essentieel ook aan kennisoverdracht te doen, daar waar 
mogelijk in Ghana, echter indien noodzakelijk in Nederland. De stichting besteedt project-
gelden zo veel mogelijk in Ghana door gebruik te maken van lokale technologie, materialen 
en mankracht. De stichting Madamfo is onafhankelijk en heeft door de inzet van vele 
vrijwilligers nauwelijks overheadkosten.  
Voor meer informatie over de stichting zie onze website www.madamfo.com 
 
 
Bestuur en vrijwilligers 
De stichting Madamfo heeft zowel in Nederland als in Ghana een eigen bestuur. 
Het bestuur in Nederland bestond in 2017 uit de volgende leden: 
Wim Levens, voorzitter 
Karin Westra, secretaris/ penningmeester 
Jan Peters, lid 
Martien Boxelaar, lid 
 
In juni bereikte ons het droevige bericht dat Master Joe Amidu, bestuurslid in Ghana, 
plotseling was overleden. We zijn Joe veel dank verschuldigd. Toen de stichting nog niet 
beschikte over een eigen auto was Joe onze vaste chauffeur. De inzet van vrijwilligers is 
onmisbaar. Zij zorgen onder andere voor websitebeheer en onderhoud en het organiseren 
van exposities. 
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Hoofdpunten in 2017 
 
Samenwerking met Wilde Ganzen 
Met Wilde Ganzen werkt Madamfo al vele jaren samen. Diverse projecten zijn opgezet en 
succesvol afgesloten. In 2017 vond een verdere versterking van de relatie plaats.  
 

 Afronden inrichting Madamfo Hospital: Voor ons ziekenhuis streven we de status van 
opleidingskliniek na. Hieraan zijn vele voorwaarden verbonden. Met de aanschaf van een 
röntgenapparaat voldoet het ziekenhuis aan alle eisen om een certificering aan te vragen. 
Zonder steun van Wilde Ganzen zou dit niet mogelijk zijn geweest.  

 Overleg in Hilversum: 
In oktober bezochten twee bestuursleden op uitnodiging van Wilde Ganzen het kantoor in 
Hilversum. Het gevoerde gesprek heeft een aantal waardevolle suggesties opgeleverd waar 
onze projecten van kunnen profiteren. 

 Deelname workshop: 
De door Wilde Ganzen georganiseerd workshop over diverse aspecten van het opzetten van 
projecten in ontwikkelingslanden heeft nuttige informatie opgeleverd. Naast Madamfo waren  
andere stichtingen aanwezig. De contacten opgedaan tijdens de workshop, kunnen mogelijk 
leiden tot samenwerking met andere stichtingen die actief zijn op het gebied van 
gezondheidszorg. 
 
Communicatie 
Informatie over de voortgang van de projecten komt op de website. De stichting is actief op 
Facebook. Met de nieuwe decaan van de medische faculteit in Cape Coast zijn afspraken 
gemaakt voor verdere samenwerking op het gebied van opleiding van medisch studenten. 
Dr. Atawurah, de projectleider in Ghana en directeur van het Madamfo Hospital, heeft een 
eigen radioprogramma dat veel luisteraars trekt. De stichting heeft diverse presentaties 
gegeven over de projecten. 
 
Bestuursvergaderingen 
Er zijn 4 vergaderingen geweest. Tweemaal bezocht een delegatie van het bestuur de 
projecten.  
 
Fondswerving 
Het was een geslaagd jaar met veel donaties.  

 Wilde Ganzen  

 De Diaconieën in Eersel en Bergeijk hebben het hele jaar actie gevoerd. 

 De aan de stichting gelieerde Galerie Afrika aan de Waal organiseerde twee exposities. 
De opbrengst kwam ten goede aan Madamfo. De verkoop van objecten via internet 
verliep goed. 

 Particuliere giften vormden een belangrijk deel van de inkomsten. 

 Het Lyceum in Elst ondersteunde ons opnieuw en organiseerde een sponsorloop en een 
Kerstmarkt.  

 De Stichting Beheer Vermogen voormalige Weeshuizen Zaltbommel ondersteunde met 
twee donaties. 

 
 
 
Projecten 
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit 
Dit studiefonds is ondergebracht bij de stichting Anansi. Begin 2017 waren er drie scholieren 
op de middelbare school en vijf op beroepsonderwijs/universiteit. Eén student heeft in 
september 2017 zijn studie aan de universiteit van Cape Coast afgerond!  
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Ziekenhuis Takoradi 
Twee Nederlandse medisch technici pleegden onderhoud en installeerden nieuwe 
apparatuur. Frequent overleg met professor Ofei, decaan van de medische faculteit in Cape 
Coast, vond plaats. Tevens bezocht de voorzitter samen met dr. Atawurah de nieuwe rector 
van de universiteit. Dr. Atawurah heeft de samenwerking met de universiteit in Cape Coast 
gecontinueerd. Hij is docent en houdt spreekuur in het academisch ziekenhuis. In januari 
2017 bezocht hij Nederland met aansluitend een bijscholing in Frankrijk. 
 
Basisschool Techimentia 
Het Madamfo studiefonds voor deze school is afgesloten. Zorgen over de kwaliteit van de 
organisatie van de school was de belangrijkste reden hiervoor. 
 
 
Plannen 2018 
Communicatie 
Dringende behoefte bestaat aan ondersteuning bij het onderhouden van de website en het 
ontplooien van activiteiten op social media. Al enkele jaren zoeken we tevergeefs naar een 
kandidaat-lid met dit aandachtsgebied.  
 
Bestuur 
Gezien de toenemende eisen waaraan een stichting moet voldoen is uitbreiding van het 
bestuur wenselijk. Helaas zijn we in 2017 er niet in geslaagd het bestuur uit te breiden. 
 
Fondswerving  
Met Wilde ganzen zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te continueren. Met de 
Rotaryclub in Veldhoven zijn we in gesprek. Galerie Afrika aan de Waal gaat de verkoop via 
internet intensiveren. Het Máxima Medisch Centrum heeft samenwerking toegezegd. Het 
betreft voornamelijk het aanschaffen van medische apparatuur. 
Het Lyceum in Elst heeft besloten ook in 2018 met Madamfo samen te werken. Het ligt in de 
bedoeling naast fondswerving ook een bezoek van scholieren en leraren aan Ghana te 
organiseren. 
 
 
Projecten  
Ziekenhuis Takoradi 
De bouw van het ziekenhuis en de inrichting is afgerond. Verdere uitbreiding is momenteel, 
gezien de forse financiële consequenties, niet mogelijk. Eind 2017 konden we een 
röntgenapparaat aanschaffen. Voor het laboratorium zijn noodzakelijke chemicaliën 
opgestuurd. Hiermee is voldaan aan de vele eisen die verbonden zijn aan het certificaat 
“teaching hospital”. Co- assistenten volgen al stages in het Madamfo Specialist Hospital. Het 
is wenselijk ook andere specialismen toe te laten tot het ziekenhuis. Een kinderarts heeft 
belangstelling getoond. Een kinderafdeling is ingericht. Orthopeden en oogartsen hebben 
weliswaar enige activiteiten ontplooid, echter tot een structurele samenwerking is het nog 
niet gekomen. Met meer specialisten is een betere bezettingsgraad en daarmee een betere 
financiële positie mogelijk.  
 
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit 
Alle scholieren/studenten krijgen tot aan het einde van hun opleiding ondersteuning. Voor 
nieuwe kandidaten zijn momenteel geen financiële middelen. Maar medio 2017 heeft de 
Ghanese regering besloten dat middelbaar onderwijs gratis is voor nieuwe scholieren. Dit 
betekent dat verdere ondersteuning voor deze groep vanaf september 2018 niet meer nodig 
is.  
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Het opstarten van nieuwe projecten is gezien de onzekere vooruitzichten betreffende de 
fondswerving en de kosten van het Madamfo Specialist Hospital niet aan de orde.  
Mede bepalend voor de te realiseren plannen in 2018 is de bestuurssamenstelling. Het 
aantal bestuursleden is nog steeds gering. Gezien de forse tijdsinvestering die bij iedere 
activiteit vereist is moeten we periodiek bezien wat onze mogelijkheden zijn. Kortom keuzes 
zijn onvermijdelijk. Na uitvoerig overleg binnen het bestuur is besloten dat het studiefonds in 
september 2019 ophoudt te bestaan. Alle door ons gesteunde studenten zullen hun opleiding 
dan afsluiten.  
Het Madamfo Specialist Hospital is nu volledig ingericht. In 2018 beschikt het ziekenhuis 
over een röntgenafdeling en een laboratorium. Sterilisatieapparatuur en specialistische 
meetapparatuur zijn aan vervanging toe. We zijn in gesprek met bedrijven om dit in 2018 te 
realiseren. Concentratie op opleiding van medisch en paramedisch personeel zal de 
kernactiviteit in de toekomst zijn.  
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JAARREKENING 2017 

 
 
Saldo 01-01-2017 1.240,57    
Donaties 
 Bedrijven 
 Particulieren 
 Galerie 
 Diaconie Eersel/ Bergeijk 
 Stichting Weeshuis Zaltbommel 
 Christoffelschool Waalre 
 St. onderwijs kinderen in Afrika 
 Wilde Ganzen 
 Lyceum Elst 

 

 
       2.700,00 

9.125,00 
       1.000,00 
       1.388,76    
      5.390,00            

160,00 
700,00 

25.000,00 
5.051,20 

 

 Project Madamfo 
Hospital: 
 Bijscholing 
 Transportkosten 

medische apparatuur  
 Röntgenkamer inrichten 
 Apparatuur 
 Onderhoud/ reparatie 
 Bouwmaterialen 
 Verbouwing 
 Overig 

Bankkosten 
Transportkosten (DPA) 
Kantoorartikelen 
CBF erkenning 
Website 
Overig 

 
      

       2.274,62     
784,25 

 
5.500,00 
7.400,00 
3.423,98 
1.347,84 

10.000,00 
1.716,95 

167,75 
6.923,29 

205,37 
125,00 
145,00 
60,00 

    
Saldo 31-12-2017 

40.075,05 
10.279,91 

 _______________   _______________ 

Totaal  € 50.354,96   € 50.354,96 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


