Jaarverslag 2019
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. Het
CBF heeft in 2016 het CBF keurmerk aan Madamfo 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: 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 2019 uit de volgende leden:
Wim Levens, voorzitter
Karin Westra, secretaris/ penningmeester
Jan Peters, lid
Martien Boxelaar, lid
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Hoofdpunten in 2019
Samenwerking met Wilde Ganzen
Madamfo werkt al vele jaren samen met Wilde Ganzen. Hun financiële steun is van groot
belang bij het uitvoeren van onze projecten. Dit jaar waren dat de renovatie- herbouw van de
lagere school in Butre en het opzetten van een apotheek bij het Madamfo ziekenhuis.
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. Via de open deur dagen van de
galerie Afrika aan de Waal vindt contact plaats met (potentiële) sponsoren en lichten we
onze activiteiten toe.
De bestaande folder van de stichting hebben we vervangen door een informatiekaart. Aan
drukkerij Rieuwers Grafisch te Tiel een woord van dank voor de gratis service.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 3x vergaderd. Een delegatie van het bestuur heeft gedurende het jaar twee
bezoeken gebracht aan de projecten.
Fondswerving
De stichting kijkt terug op een geslaagde fondswerving. In het bijzonder bedanken we:
 Het Lyceum in Elst
 Stichting Beheer Vermogen voormalige Weeshuizen Zaltbommel
 Vele particulieren, waaronder een anonieme gift van 8.000€ ter ondersteuning van onze
onderwijsprojecten
 Stichting SoliCare te Heerlen (ziekenhuis Zuyderland)
 Diverse bedrijven die instrumentarium met forse korting ter beschikking stelden
 De aan de stichting gelieerde Galerie Afrika aan de Waal organiseerde een expositie.
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 Education. Vijf studenten op
HBO/universiteitsniveau ontvingen een studiebeurs.
We ontvingen via een anonieme gift vier laptops voor onze studenten.
De lagere school in Butre
De door een tropische storm ernstig beschadigde en deels ingestorte school is volledig
gerenoveerd. Tevens zijn toiletten, een douche, een watertank en een keuken gebouwd. Dit
was mogelijk door grote inzet van scholieren en docenten van het Lyceum Elst, die via
diverse acties een substantieel bedrag ophaalden. Medefinanciering van Wilde Ganzen
zorgde voor een sluitende begroting. Opening van de school vindt plaats in februari 2020.
Ziekenhuis Takoradi
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. Het
laatste gesprek met het hoofd van de afdeling chirurgische specialismen was veelbelovend.
We wachten verdere acties van de medische faculteit af. Het traject van voorbereiding heeft,
wat onze stichting betreft, nu voldoende aandacht gekregen.
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Een begin is gemaakt met wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geleid tot een publicatie en
een presentatie bij jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.
Dr. Atawurah bezocht op kosten van de stichting een congres in Barcelona.
Geschikte kandidaten voor verpleegkundige of technische opleidingen konden we helaas
niet vinden.
Twee Nederlandse medisch technici pleegden onderhoud en installeerden nieuwe
apparatuur. De röntgenapparatuur functioneert nog niet naar behoren. Een Philips technicus
heeft een deel van het probleem weten op te lossen. Verdere actie volgt z.s.m. Ook de
laboratoriumapparatuur laat te wensen over. Reparatie heeft mogelijk forse financiële
consequenties. Mogelijk biedt leasen van apparatuur een betere oplossing.
Door toename van het aantal verstrekte medicijnen was de apotheek te klein geworden. Ook
was er in de regio Takoradi geen 7x 24u apotheekvoorziening aanwezig. Redenen genoeg
om een nieuwe, grotere apotheek in te richten buiten het ziekenhuisgebouw. Dit hebben we
kunnen realiseren door een donatie van de stichting SoliCare (ziekenhuis Zuyderland).
Het ziekenhuis werd getroffen door een tropische storm, een modderstroom richtte forse
schade aan. Een grote schoonmaakoperatie was noodzakelijk. Gelukkig trad geen schade
op aan medisch instrumentarium. De generator bleek helaas wel ernstig beschadigd, maar
reparatie was wel mogelijk.
Plannen 2020
Communicatie
De website van de stichting is verouderd. Een student zal een nieuwe site ontwerpen. Omdat
dit een afstudeerproject betreft zijn de kosten voor de stichting nihil.
Bestuur
Gezien de toenemende eisen waaraan een stichting moet voldoen is uitbreiding van het
bestuur wenselijk. Helaas zijn we in 2019 er opnieuw niet in geslaagd het bestuur uit te
breiden. Dit ondanks enkele veelbelovende gesprekken met kandidaat bestuursleden.
Fondswerving
De financiering van projecten vormt een steeds grotere uitdaging. Bedrijven zijn steeds
minder tot een donatie bereid. Aangescherpte regelgeving speelt hier mede een rol bij.
Wilde Ganzen heeft aangegeven dat projecten in Ghana in de nabije toekomst niet meer te
financieren. De florerende economie in Ghana is de belangrijkste reden tot dit besluit.
Particuliere giften vormen nog steeds een belangrijke inkomstenbron, echter ook hier is
sprake van een zekere erosie. Meer inspanningen, met bijbehorend tijdsbeslag, zijn
noodzakelijk voor een steeds kleiner bedrag.
Projecten
Ziekenhuis Takoradi
De röntgenafdeling en het laboratorium vormen nog steeds een probleem. In 2020 zullen de
noodzakelijke reparaties plaats vinden. Mogelijk dat de oplossing deels mogelijk is door
leasen van apparatuur. Enkele scopen zijn aan vervanging toe.
Een grote onderhoudsbeurt van het ziekenhuisgebouw staat voor 2020 gepland.
Nieuwe researchtrajecten zijn mogelijk. Samenwerking met o.a. Nederlandse universiteiten
is hierbij noodzakelijk.
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Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit
In 2020 ondersteunt de stichting weer een aantal studenten. We zijn hierbij afhankelijk van
het aantal donateurs.
Toekomst:
Het bestuur van de stichting ziet de volgende problemen die zich aandienen:
1. Nieuwe jongere bestuursleden zijn niet te vinden.
2. De administratieve verplichtingen nemen steeds meer toe (Wilde Ganzen, Anbi,
verslaglegging, fiscus, etc.).
3. Fondswerving vergt steeds meer tijd. Wilde Ganzen stopt mogelijk de
medefinanciering.
4. De vorderingen in de samenwerking met de medische faculteit verlopen stroef.
5. Verantwoordelijkheden worden in m.n. in het Madamfo Hospital onvoldoende
opgepakt.
Dit heeft tot het besluit geleid niet meer aan nieuwe projecten te beginnen. Het onderhoud
van het ziekenhuis en nieuwe noodzakelijke apparatuur zullen door de stichting gefinancierd
worden. Initiatieven om de financiële basis van het ziekenhuis te versterken zijn dringend
gewenst. Te denken valt aan ondersteuning door bedrijfsleven in Ghana en
researchprojecten in samenwerking met Nederlandse universiteiten, waarbij mogelijk
researchgelden ter beschikking komen. De eerste stappen op dit gebied zijn gezet.
Het studiefonds blijft afhankelijk van particuliere giften. Indien deze opdrogen leidt dit tot
opheffen van het fonds.
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JAARREKENING 2019

Saldo 01-01-2019
Donaties
 Particulieren
 Stichtingen
 Lyceum Elst
 Bedrijven
 Galerie

15.334,65
9.662,75
4.004,70
5.242,59
3.995,70
1.000,00

Projecten
Madamfo Hospital:
 Apparatuur
 Kosten Röntgenapparaat
 Stormschade
 Apotheek
 Overig
 Congres dr. Atawurah
Studiefonds
School Butre

6.420,1.200,2.250,5.333,33
230,99
1.892,50
1.050,10.879,33

Bankkosten
Transportkosten
Kantoorartikelen
CBF erkenning
Website
Representatiekosten
Attenties sponsoren
Overig
23.905,74

246,360,80
121,64
259,39,65
401,80
527,93
150,-

Totaal

31.362,97

Saldo 31-12-2019

7.877,42

39.240,39

39.240,39

Direct naar Ghanese projecten (school Butre, apotheek Madamfo hospital) overgemaakt
door Wilde ganzen: 8.106 euro
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BALANS PER 31-12-2019

Activa
Liquide middelen:
Saldo Rabobank

7.877

Totaal

7.877

Passiva
Reserves:
Algemene reserve*

3.877

Bestemmingsreserve**

4.000

Totaal

7.877

*
**

algemene reserve i.v.m. onvoorziene uitgaven Madamfo Hospital (bv. reparatie defecte apparatuur)
bestemmingsreserve voor studiekosten vier leerlingen
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