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Mago Care is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Inleiding
De stichting Mago Care is een Nederlandse stichting die is opgericht op 14 januari
2013.
De belangrijkste drijfveer voor het opzetten van de stichting ligt in de persoonlijke
motivatie van de vrijwilligers om met beperkte middelen een groot verschil te maken
in de leefomstandigheden en het toekomstperspectief van de inwoners van het dorpje
Mago. De stichting gelooft in korte lijnen en directe hulp; alle ontvangen middelen en
ondersteuning komen volledig bij de inwoners van Mago terecht, er blijft niets aan de
strijkstok hangen.
Mago Care bestaat uit leden die op geheel vrijwillige basis, vanuit Nederland en in
Kenia, de activiteiten organiseren die nodig zijn om de doelen te realiseren.
Mago is een klein dorpje in Kenia, waar de afgelopen jaren een technische school en
hotelaccommodatie zijn opgezet. Met een goede organisatie, betrokken vrijwilligers en
een gering budget zijn er grote veranderingen teweeg gebracht. Voor veel kinderen
ziet de toekomst er nu een stuk beter uit dan enkele jaren geleden. Gedreven door dit
voorbeeld en de wetenschap dat er dringende behoefte is aan medische zorg en
voedsel heeft een aantal vrijwilligers besloten de stichting Mago Care op te richten.

Missie
Niemand kan de plek waar hij wordt geboren zelf bepalen. Deze plek bepaalt in grote
mate je kans op voldoende voedsel, maar ook je levensverwachting. Voldoende
voedsel en een goede gezondheidszorg zijn in de wereld ongelijk verdeeld. En juist
daar waar het voedsel schaars is en dus de kans op ernstige ziektes het grootst is,
ontbreekt in veel gevallen een eerstelijns gezondheidszorg. Dit is ook in Mago het
geval. De missie van de stichting Mago Care is om meer mensen in Mago een kans te
geven op een betere toekomst. Voedsel en een goede medische voorziening zijn
cruciaal

Doelstellingen
De stichting Mago Care heeft als doel om de bewoners van het dorpje Mago in Kenia
een betere toekomst te bezorgen. Dit wil de stichting bereiken door twee belangrijke
speerpunten te realiseren voor de dorpsbewoners: voldoende voedsel en goede
medische voorzieningen.
200 kinderen dagelijks eten
De voedselhulp richt zich met name op kinderen. Mago Care zorgt ervoor dat de
kinderen op school een maaltijd krijgen. Hiermee krijgen ze de belangrijkste
voedingsstoffen binnen, waardoor ze betere resultaten op school halen, wat weer
belangrijk is voor hun toekomst. Een dagelijkse maaltijd zorgt er uiteraard ook voor
dat kinderen minder vaak ziek worden. Vopr 2013 willen we 200 kinderen dagelijks
een maaltijd garanderen. Voor de jaren 2014 en 2015 is ons streven om dit jaarlijks
met 100 kinderen verhogen.

Medische post vanaf medio 2014
De stichting wil de medische voorzieningen in Mago verbeteren door de bouw van een
medische post in het dorp. Mago Care wil ervoor zorgen dat er een goede huisvesting
komt, met alle noodzakelijke middelen en instrumenten en een gekwalificeerde
medische bezetting. Op deze manier wil de stichting de lokale bevolking de
mogelijkheid geven om tijdig naar een dokter te gaan voor een behandeling of een
doorverwijzing naar een ziekenhuis. Door het gebrek aan deze lokale medische
voorziening sterven er, onnodig, te veel mensen.
Een tweede belangrijke taak van de medische post is het geven van voorlichting. Door
de lokale bevolking op een goede manier te informeren over zaken als een gezonde
levensstijl, het tijdig signaleren en melden van medische problemen, het belang van
de noodzakelijke inentingen etc, moet ervoor zorgen dat de er tijdig de juiste hulp
geboden kan worden en er minder mensen onnodig sterven.

Mago Care werkt zo nauw mogelijk samen met de officiële instanties op het gebied
van de gezondheidszorg : met de vertegenwoordigers van Vihaga County wordt
intensief overleg gepleegd over de opzet en organisatie van Mago Care
Naar Keniaans gebruik wordt er een "Community unit" ingericht, een bestuur van
Mago Care waarin de lokale bevolking is vertegenwoordigd alsmede diverse mensen
uit de medische

Fondsenwerving
De stichting Mago Care is afhankelijk van giften van derden. De stichting benaderd
daartoe particulieren en bedrijven die bereid zijn dit project te ondersteunen.
De stichting kent verschillende vormen van financiële ondersteuning:
 Eenmalige gift
 Geef een kind een jaar lang een maaltijd voor 35 euro
In Mago kost een maaltijd 15 cent per dag. Voor 35 euro krijgt een kind een
jaar lang op school te eten.
 Sponsor
Door minimaal een jaar lang elke maand minimaal 10 euro te schenken ben
je sponsor.
 Word partner
Partner wordt je door voor een periode van minimaal 3 jaar minimaal 100
euro per jaar aan de Stichting Mago Care te schenken.
 Word bedrijfspartner
Bedrijfspartner wordt je door voor een periode van minimaal 3 jaar een
minimaal bedrag te schenken. Er zijn 3 soorten bedrijfspartners:
* brons: minimaal 250 euro per jaar
* zilver: minimaal 500 euro per jaar
* goud: minimaal 1000 euro per jaar.
Daarnaast kijkt de stichting naar mogelijkheden van inzameling van artikelen die de
lokale bevolking van Mago goed kan gebruiken.

Besteding en beheer gelden
De stichting Mago Care heeft een bankrekening op naam van de stichting waarop het
geld binnenkomt. De penningmeester voert een sluitende boekhouding en legt
verantwoording af aan de overige bestuursleden.
De stichting vindt het belangrijk dat alle donaties aan de doelen worden besteed. Er
vinden geen declaraties plaats. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt op de
Keniaanse rekening waar de directeur van de compound rechtstreeks over de gelden
kan beschikken.
De directeur van de compound legt een financiële verantwoording af over de
besteding van de gelden.
De besluitvorming over de verdeling van de gelden tussen de verschillende
doelstellingen vindt plaats binnen het bestuur.
De stichting rapporteert zo open mogelijk over de voortgang van de door haar
ondersteunde projecten via haar website en het jaarverslag en aan iedereen die
contact opneemt met het bestuur van de stichting.

Werkzaamheden en bestuur
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het werven van gelden ten behoeve
van de realisatie van de doelen, besluitvorming over de verdeling en besteding van de
gelden en de coördinatie met de lokale mensen die zorg dragen voor de uitvoering
van de werkzaamheden.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Fred Huurman – voorzitter
Cornelis Klomp – secretaris
Michel van den Berg – penningmeester
Henk de Vos - bestuurslid

Financiële meerjarenplanning
Zie hieronder de begroting voor de jaren 2013 – 2015.

Begroting 2013 - 2015
Kosten
Medische post
Vergunningen
Bouw medische post
Inrichting medische post
Medische instrumenten
Personele bezetting
Medicijnen
Diversen
Totaal medische post
Voedselproject
Maaltijden
Diversen
Totaal voedselproject

Totaal

Totaal

2013

2014

2015

€
€
€
€
€
€

750
40.000
5.000
10.000
18.750
7.500

€
€
€
€
€
€

750
25.000
-

€
€
€
€
€

15.000
5.000
9.500
6.250
2.500

€
€
€
€
€

500
12.500
5.000

€

82.000

€

25.750

€

38.250

€

18.000

€

31.500

€

7.000

€

10.500

€

14.000

€

31.500

€

7.000

€

10.500

€

14.000

€

113.500

€

32.750

€

48.750

€

32.000

