Jaarverslag 2018
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

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 projectgelden 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 2018 uit de volgende leden:
Wim Levens, voorzitter
Karin Westra, secretaris/ penningmeester
Jan Peters, lid
Martien Boxelaar, lid
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Hoofdpunten in 2018
Samenwerking met Wilde Ganzen
Madamfo werkt al vele jaren samen met Wilde Ganzen. In 2018 zijn nieuwe projecten
besproken. Realisatie vindt, indien de financiën het toelaten, pas in 2019 plaats.
Communicatie
Informatie over de voortgang van de projecten komt op de website. De stichting is actief op
Facebook. De stichting heeft diverse presentaties gegeven over de projecten en donoren zijn
op de hoogte gehouden over de voortgang van de projecten.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 4x vergaderd. Een delegatie van het bestuur heeft gedurende het jaar 3
bezoeken gebracht aan de projecten.
Fondswerving
De stichting kijkt terug op een geslaagde fondswerving. Met name bedanken we:
 Het Lyceum in Elst
 Stichting Beheer Vermogen voormalige Weeshuizen Zaltbommel
 Rotary Heerlen
 Urotex Medical te Rhenen
 Vele particulieren, waaronder een anonieme gift van 8.000€ ter ondersteuning van onze
onderwijsprojecten
 De aan de stichting gelieerde Galerie Afrika aan de Waal organiseerde twee exposities.
De opbrengst kwam ten goede aan Madamfo. De verkoop van etnografische objecten
via internet verliep goed.

Projecten
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit
Dit studiefonds is ondergebracht bij de stichting Anansi. In 2018 ondersteunde Madamfo drie
middelbare scholieren en vier studenten op HBO/universiteitsniveau. Drie studenten hebben
in september 2018 hun studie afgerond! Voor het middelbaar onderwijs in Ghana is
inmiddels geen schoolgeld meer vereist. Ondersteuning van nieuwe middelbare scholieren is
vanaf 2019 niet meer noodzakelijk.
Eén student en drie scholieren zijn in 2018 aan hun laatste studie/ schooljaar begonnen.
Ziekenhuis Takoradi
Twee Nederlandse medisch technici pleegden onderhoud en installeerden nieuwe
apparatuur. De firma Urotex Medical installeerde nieuwe diagnostische apparatuur en
verzorgde een bijscholing betreffende het gebruik. Dr. Atawurah heeft de samenwerking met
de universiteit in Cape Coast gecontinueerd. Hij is docent en houdt spreekuur in het
academisch ziekenhuis. Het Madamfo hospital streeft nog steeds een intensieve
samenwerking na met de medische faculteit in Cape Coast. Enkele gesprekken met de
leiding van de faculteit hebben echter nog niet tot resultaat geleid.

Plannen 2019
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.
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Bestuur
Gezien de toenemende eisen waaraan een stichting moet voldoen is uitbreiding van het
bestuur wenselijk. Helaas zijn we in 2018 er niet in geslaagd het bestuur uit te breiden.
Fondswerving
Met Wilde ganzen zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te continueren. Galerie
Afrika aan de Waal gaat de verkoop (via internet) intensiveren. Het Lyceum in Elst heeft
besloten ook in 2019 met Madamfo samen te werken. Het ligt in de bedoeling naast
fondswerving ook een bezoek van scholieren en leraren aan Ghana te organiseren.
Een anonieme donor heeft een forse jaarlijkse donatie toegezegd.

Projecten
Ziekenhuis Takoradi
De bouw van het ziekenhuis en de inrichting is afgerond. Eind 2017 konden we een
röntgenapparaat aanschaffen. Helaas is dit t.g.v. technische problemen nog niet in gebruik
genomen. De defecte sterilisatie apparatuur is vervangen. Onderhoud van de aanwezige
apparatuur blijft een punt van zorg. Bekwame medisch technici zijn niet aanwezig in Ghana.
Het is wenselijk ook andere specialismen toe te laten tot het ziekenhuis. Uitbreiding van het
aantal specialisten is een ander doel. In de nabije toekomst is een opknapbeurt (o.a. verven
van de buitenmuren) van het ziekenhuis noodzakelijk. Met de nieuwe decaan van de
medische faculteit in Cape Coast zijn gesprekken gevoerd over mogelijke uitbreiding van
samenwerking op het gebied van opleiding van medisch studenten.
Helaas is het ziekenhuis niet geslaagd in het aantrekken van een kinderarts. De bouw van
een onderkomen voor ouders is daarmee niet zinvol meer.
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit
Alle scholieren/studenten krijgen tot aan het einde van hun opleiding ondersteuning. 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 opportuun is.
Ondanks het besluit van vorig jaar om het opleidingsfonds op te heffen is door een anonieme
donor toch de mogelijkheid aanwezig gedurende vijf jaar opleidingsactiviteiten te
ondersteunen.
Toekomst:
Mede bepalend voor de te realiseren plannen in 2019 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.
- Het studiefonds maakt een bescheiden doorstart. Het bestuur heeft besloten een
medisch technicus bij te scholen met name om onderhoud van de
ziekenhuisapparatuur en kleine reparaties zelfstandig te kunnen uitvoeren.
Tevens zal een verpleegkundige een stage in Nederland krijgen om zich te kunnen
specialiseren in urologische onderzoeken.
- Uitbreiding van de apotheek van het ziekenhuis is dringend gewenst.
- Een opknapbeurt (o.a. verfbeurs buitenzijde) van het ziekenhuis staat voor 2019
gepland.
- Dr. Atawurah zullen we ondersteunen bij congresbezoek om zijn noodzakelijke
accreditatie te behalen.
- In Butre is onze hulp gevraagd bij renovatie van de lagere school. Door sponsoracties
van het Lyceum Elst is dit mogelijk.
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Saldo 01-01-2018
Donaties
 Particulieren
 Diaconie Eersel/ Bergeijk
 Stichtingen
 Lyceum Elst
 Bedrijven
 Rotary
 Galerie

10.279,91
10.509,70
240,00
1.250,00
9.437,12
920,00
1.500,00
700,00

24.556.82

34.836,73

Project Madamfo
Hospital:
 Materiaal kinderafdeling
 Transport
röntgenapparaat
 Apparatuur/ instructie
 Röntgenapparaat
Bankkosten
Transportkosten (DPA)
Kantoorartikelen
CBF erkenning
Website
Representatiekosten
Reservering representatie
kosten
Studiefonds Anansi
Foutieve overboeking
Bijscholingen
Congres dr Atawura
Overig

148,01
4.000,00
1.950,00
1.500,00
175,55
4.699,72
255,26
274,00
145,00
1.120,00
686,00
188,00
700,00
1.660,77
1.810,31
189,46

Totaal

19.502,08

Saldo 31-12-2018

15.334,65

34.836,73
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