Jaarverslag 2008
Beste donateurs,
Ook in 2008 bleef u de Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters trouw steunen economische crisis of niet. Er kwam in totaal voor € 302.506 aan giften binnen, en bovendien
nog voor € 86.672 aan erfenissen, legaten en notariële schenkingen.
Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft er bewust voor gekozen om in 2008 een hoger
bedrag dan dit uit te geven aan steun voor projecten in het buitenland en zorg voor de zusters
in Nederland/België. Hiermee wordt ingeteerd op de reserve die de Vrienden dankzij een
aantal erfenissen in het verleden hebben kunnen opbouwen.
Voor de zorg van de zusters in Nederland/België werd € 200.000 uitgetrokken.
Teruggekomen Nederlandse medische missiezusters krijgen wel een AOW maar geen
pensioen. Bovendien lopen ze vaak, als religieuzen, allerlei toeslagen mis. De Vrienden
willen ervoor zorgen dat de zusters verzekerd zijn van goede zorg en springen daarom waar
nodig bij.
Uitgaven Stichting Vrienden MMZ
I. Steun voor projecten

€ 478.512

a) Ethiopië
- Meerjarig project in het ziekenhuis van Attat om de vrouwensterfte bij bevallingen te
verminderen
19.840
- Steun waarborgfonds met het oog op de toekomst van het
ziekenhuis van Attat
100.000
- Overnachtingsfaciliteiten voor zwangere vrouwen met hoge gezondheidsrisico’s in het ziekenhuis van Wolisso
12.420
- Steun voor noodfonds van het ziekenhuis van Wolisso
10.000
b) Oeganda
- HIV-Aids programma
- Ambulance voor de kliniek van Rubanda

5.500
11.000

c) Ghana
- Accommodatie voor vrouwelijke studenten in Sunyani
- Herstel oprijlaan zustershuis

12.990
5.520

d) Kenia
- Bouw van een huis voor de zusters in hun nieuwe missie in Ang’iya

98.793

e) India
- Bouw van een zustershuis in Assam, N.O.-India
- Basisgezondheidsprogramma in Midden-India
- Preventieproject alcoholisme in Noord-India
- Aanschaf van een bus voor vervoer van leerling-verpleegsters
in Noord-India

75.283
2.000
15.730
13.380

- Aanschaf zonneboiler in het ziekenhuis van Mandar, Noord-India

10.890

f) Internationaal
- Ondersteuning van het Scholarship Fund, bestemd voor
verdere studies van medische missiezusters

15.200

g) Giften met bestemming
69.966
Giften die donateurs zelf bestemmen voor een specifiek project in het buitenland (o.a. in
Malawi, Ethiopië, Peru en Indonesië)
II. Steun voor de zusters in Nederland/België

€ 200.000

III. Kosten kantoor, salarissen, publiciteit, etc.

€ 122.788

TOTAAL

€ 801.300

Het officiële jaarverslag van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters is altijd voorzien
van een accountantsverklaring. Wilt u meer weten over het jaarverslag 2008, neem dan
contact op met Natascha Catoire, vriendenmmz@antenna.nl of tel. 030 2732 503

