
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

 

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. 
 
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: 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 2021 uit de volgende leden: 
Wim Levens, voorzitter 
Karin Westra, secretaris/ penningmeester 
Jan Peters, lid 
Martien Boxelaar, lid 
 
 
  

http://www.madamfo.com/
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Hoofdpunten in 2021 
 
Algemene opmerking: 
Het jaarverslag 2021 is, gezien de Covid-19pandemie, net als in 2020 beperkt. Ook in 2021 
zijn nauwelijks sponsorevenementen, presentaties of expositie(s) in de galerie 
georganiseerd. Twee bestuursleden bezochten in december 2020 de verschillende projecten 
in Ghana.  
 
Samenwerking met Wilde Ganzen 
Voor 2021 niet van toepassing.  
 
Communicatie 
Informatie over de voortgang van de projecten komt op de website.  
 
Bestuursvergaderingen 
De bestuursleden hadden geregeld telefonisch contact. In juli en september is er een 
reguliere vergadering geweest. 
 
Fondswerving 
Ondanks de beperkingen wat betreft fondswerving heeft de stichting toch voldoende giften 
mogen ontvangen om lopende kosten te kunnen financieren.  
Lyceum Elst organiseerde toch nog enkele kleine fondswervingsactiviteiten. 
 
Projecten 
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit 
Dit studiefonds is ondergebracht bij de stichting Anansi Education. Zes studenten op 
HBO/universiteitsniveau ontvingen een studiebeurs. Tijdens het bezoek aan Ghana zijn met 
vier studenten gesprekken gevoerd. Twee studenten hebben enige ondersteuning in de vorm 
van bijles nodig. De stichting zal deze bekostigen. 
 
De lagere school in Butre 
Met de directeur van de school, de heer Sunday, heeft de voorzitter van de stichting een 
gesprek geacht. De school is goed onderhouden. Een verfbeurt is noodzakelijk. De 
omheining van de speelplaats is door een storm ernstig beschadigd. De stichting stelt zich 
garant voor de opknapbeurt van de school en herstel van de muur. 
 
Ziekenhuis Takoradi 
Dr. Atawurah heeft opnieuw de samenwerking met de universiteit in Cape Coast 
gecontinueerd. Hij is docent en houdt spreekuur in het academisch ziekenhuis.  
De apotheek functioneert naar behoren en zorgt voor bescheiden inkomsten. 
Een bloedafnamepost voor de laboratoria is opgezet. Evenals in 2021 constateren we helaas 
dat patiënten het ziekenhuis mijden. De angst voor Covid en werkloosheid met verlies van 
inkomen zijn de belangrijkste redenen. Gezien de beperkte activiteiten in de patiëntenzorg 
heeft vervanging van de laboratoriumapparatuur vooralsnog geen prioriteit. 
 
Dr. Atawurah heeft ons geïnformeerd de zorg in het ziekenhuis uit te willen breiden met een 
cardiologie-unit. Dr. Conrad Decker, cardioloog, heeft met het Madamfo ziekenhuis contact 
opgenomen met de vraag of een samenwerking mogelijk is. De locatie waar hij nu zijn 
praktijk heeft moet hij op korte termijn verlaten. In twee gesprekken met dr. Decker en dr. 
Atawurah is geïnventariseerd welke acties en investeringen noodzakelijk zijn. Deze zijn op 
financieel gebied aanzienlijk aangezien het ziekenhuis alle cardiologische apparatuur dient 
aan te schaffen. Toch is toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken. 
 
De problemen met röntgenapparatuur (opslag van beelden) zijn helaas nog niet opgelost. 
We hopen dat de röntgentechnicus in 2022 deze kan oplossen.  
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Plannen 2022 
 
Communicatie 
Gezien de talrijke problemen, met name op financieel gebied, zijn gesprekken over de nabije 
toekomst noodzakelijk.  
 
 
Fondswerving  
Activiteiten zijn in 2022 gelukkig weer mogelijk. De aan de stichting gelieerde galerie is 
gerenoveerd. Nieuwe exposities zijn gepland. 
Lyceum Elst organiseert hoogstwaarschijnlijk in de loop van het jaar weer een actie. 
 
 
Projecten  
 
School Butre: 
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 
 
 
Ziekenhuis Takoradi 
Reparatie van de röntgenapparatuur is hopelijk nu wel te realiseren. 
Indien mogelijk start maken met cardiologische zorgverlening.  
Eventueel zullen we dr. Atawurah uitnodigen voor een congresbezoek aan Nederland.  
 
 
Studiefonds voor scholieren middelbare school en studenten beroepsonderwijs/universiteit 
Uitbreiding van het aantal studenten is eventueel weer mogelijk als de inkomsten van de 
stichting weer een positief beeld laten zien. 
 
 
Toekomst: 
Problemen zoals geschetst in voorgaande jaren blijven actueel. Nieuwe bestuursleden zijn 
niet beschikbaar en fondswerving verloopt moeizaam.  
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JAARREKENING 2021 

 
 
Saldo 01-01-2021 11.177,19    
Donaties 
 Particulieren 
 Stichtingen 

 
 

 
8.380,00 
4.500,00 

 

 Projecten: 
Studiefonds 
 
 
Transportkosten  
Attenties sponsoren 
Kantoorartikelen 
Bankkosten 

                         
            2.225,00 
                
 
   438,11 
               245,58 
                 13,97 
   278,30 

       12.880,00 
 
 

 Totaal 
 
Saldo 31-12-2021                         

            3.200,66 
           
          20.856,23                            

     
         

   24.057,19           24.057,19 
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BALANS PER 31-12-21 

 

Activa 

Liquide middelen: 

Saldo Rabobank       20.856,23                                                        

Totaal         20.856,23                                                    

 

Passiva 

Reserves: 

Algemene reserve*        2.856,23 

Bestemmingsreserve**     18.000,00 

 

Totaal         20.856,23                                                    

 

 

* algemene reserve i.v.m. onvoorziene uitgaven Madamfo Hospital (bv. reparatie defecte apparatuur)  

**  bestemmingsreserve voor studiekosten zes studenten/ opzetten cardiologieafdeling 

 

 


