Jaarverslag 2009
Beste donateurs,
In 2009 steunde u de Stichting Vrienden Medische Missiezusters met een totaalbedrag van €
260.489. Verder kwam er aan erfenissen, legaten en schenkingen € 73.792 binnen, en de
opbrengsten uit eigen vermogen bedroegen € 162.554. Totaal dus € 496.835: een mooi
resultaat!
Aan steun voor projecten in het buitenland werd € 270.983 uitgetrokken, voor de zorg van de
zusters in Nederland/België € 200.000. Deze zorg wordt voor het grootste deel gedekt door de
bovengenoemde opbrengsten uit vermogen (rente, dividend) dat de Stichting in het verleden
dankzij een aantal erfenissen heeft kunnen opbouwen.
Al met al werd er in 2009 € 82.879 meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Het bestuur
heeft hier doelbewust voor gekozen, mede omdat er in 2007 sprake was van een eenmalig
begrotingsoverschot van ruim € 220.000. Voor de komende jaren wil het bestuur overigens
wel weer dat de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten.

Uitgaven Stichting Vrienden MMZ
I. Steun voor projecten
Ethiopië
- Preventieprogramma om de vrouwensterfte bij bevallingen te
verminderen, in het ziekenhuis van Attat
- Hiv-aids programma in het ziekenhuis van Wolisso
- Woonruimte voor staf van het ziekenhuis van Wolisso
- Steunprogramma voor kwetsbare kinderen, Addis Abeba

€ 270.983

19.840
14.000
12.200
10.000

Oeganda
- Hiv-aids programma in Rubanda

5.500

Pakistan
- Basisgezondheidsprogramma in Lahore

3.640

India
- Preventieproject alcoholisme in Mandar, Noord-India
- Gezondheidszorg voor kwetsbare patiënten, Mandar, Noord-India
- Renovatie en uitbreiding van het zusterhuis in Tamil Nadu, Zuid-India
- Onderhoud en uitbreiding van het MMZ-ziekenhuis in Kerala, Zuid-India
- Vernieuwing en uitbreiding van het zustershuis in Meghalaya, NO-India
- Ommuring en uitbreiding van het vormingshuis in Nagaland, NO-India

12.910
3.230
40.000
20.000
35.000
11.700

Indonesië
- Sociaal-economisch ontwikkelingsprogramma in Wangon, Java

22.160

Filippijnen
- Steun voor het ecologische MMZ-project HEAL

9.170

Venezuela
- Uitbreiding zustershuis i.v.m. groeiend aantal roepingen

9.240

42.393
g) Giften met bestemming
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.

€ 98.731

IV Reservering groot onderhoud kantoorpand MMZ

€ 10.000

TOTAAL

€ 579.714

Qua overheadkosten zit de Stichting Vrienden MMZ ruim onder de 25%-norm van het CBF.
Het officiële jaarverslag is altijd voorzien van een accountantsverklaring. Wilt u meer weten
over het jaarverslag 2009, neem dan contact op met Natascha Catoire,
vriendenmmz@antenna.nl .

