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Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van Medical Mission International. Het plan omvat een overzicht
van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van fondsen.
Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Het Betuur van Medical Mission International,

Joseph Lam
Voorzitter
Januari 2017
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1.

Inleiding

In dit beleidsplan legt Medical Mission International (‘MMI’) haar beleidsvoornemens
voor de komende jaren neer. Het door MMI in deze periode te voeren beleid is veelal
afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en het aan haar ter
beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal MMI daarop dienen te
anticiperen en haar beleid dienen aan te passen.
Bij het uitzetten van het door MMI te voeren beleid concentreert MMI zich op haar
statutaire doelstellingen:
a) het bieden van medische noodhulp aan de plaatselijke bevolking op lange termijn.
Waar mogelijk ondersteunt MMI de primaire zorg binnen de context van de grotere,
langdurige gezondheidsproblemen van de lokale bevolking;
b) het bieden van de juiste constante hulp, waaronder medische apparatuur en
benodigdheden, medicijnen, vitaminen en andere zaken afgestemd op de behoeft van
de lokale bevolking;
c) het bieden van hoop en bijstand in tijden van wanhoop. Veelal houdt dit in dat er
levensreddende hulp wordt verstrekt aan gemeenschappen die te maken hebben met
rampen of lokale crisissituaties.

2.

Werkzaamheden

Doelstelling
Gezondheid, genezing en het geven van hoop zijn de hoofddoelstellingen van Stichting
Medical Mission International: een doortastende en effectieve benadering van
liefdadigheid die zich inzet voor de verbetering van individuele levens en
gemeenschappen in de eenentwintigste eeuw.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van MMI komen overeen. Met
de werkzaamheden van MMI wordt het algemeen belang gediend. Medical Mission
International is voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in
de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001.
Bestuur
Het bestuur van Medical Mission International bestaat thans uit de heer Joseph Lam,
mevrouw Ruth Kendrick en mevrouw Susan Lam.
Activiteiten
De activiteiten van MMI zijn gericht op het bieden van hulp door plaatselijke charitatieve
instellingen en medische hulpdiensten verder uit te bouwen en te verbeteren.
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Concrete activiteiten die Medical Mission International de komende periode verder wil
uitbreiden c.q. ontplooien zijn:
Mozambique - kliniek
De Sihane-kliniek, die wordt gesteund door Medical Mission International, biedt
kosteloze algemene en gespecialiseerde medische hulpdiensten en kraamzorg vlakbij het
arme en afgelegen gebied van Zavora, een kleine kustplaats in Mozambique.
Door de steun van donateurs van MMI kunnen de maandelijkse operationele kosten van
de kliniek worden betaald. Medical Mission International zendt niet alleen humanitaire
hulppakketten met medische hulpmiddelen voor in de kliniek, maar ook dringend
benodigde medicatie, geneesmiddelen en apparatuur.
MMI heeft ook de bouw van de kraamafdeling van de Sihane-kliniek gefinancierd.
Volgens Johan Claassen, contactpersoon van MMI voor de Sihane-kliniek, heeft de
regering een malaria-epidemie in de buurt van de kliniek vastgesteld.
Claassen vertelt dat er kortgeleden gedurende drie maanden meer dan 1300 patiënten voor
malaria zijn behandeld in de kliniek. “We zijn bezorgd over het extreem hoge aantal
malariagevallen,” zegt Claassen.
Naast behandelingen van ziekten zoals malaria biedt de kliniek ook kraamzorg. Er vinden
zo’n honderd bevallingen per maand plaats en er worden onderzoeken voor en na de
bevalling uitgevoerd. Daarnaast wordt algemene interne geneeskunde, optometrie en
tandheelkunde aangeboden.
Volgens Claassen komen ook brandwonden door koken boven open vuur en
verwondingen door jagen en vissen vaak voor.
De kliniek bevindt zich in een zeer landelijk gebied. De bevolking is arm en de meeste
mensen overleven door te vissen en door kleinschalige landbouw. De
kliniek biedt naar schatting hulp aan 10.000 mensen in de directe omgeving. Maar volgens
Claassen moeten patiënten vaak ver reizen, tot 80 kilometer, om bij de
kliniek te komen. Meestal komen ze te voet, wat vaak meer dan een dag duurt.
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Oogoperaties in Mozambique, Malawi en Botswana
Medical Mission International blijft de levens van mensen die in afgelegen gebieden
wonen ingrijpend veranderen en redden. Tijdens de meest recente missies zijn medische
teams naar meerdere dorpen in Mozambique, Malawi en Botswana gezonden. Met deze
missies worden mensen bereikt die in geïsoleerde, landelijke gebieden wonen en die vaak
geen toegang hebben tot medische zorg. Veel dorpelingen gaan nooit naar een arts of
worden nooit behandeld door factoren als kosten, tekort aan opgeleid medisch personeel
in verarmde landen, gebrek aan geneesmiddelen en beperkt vervoer en beperkte toegang
tot wegen om naar een kliniek te gaan.
De reizende artsen en het medisch personeel behandelen zoveel mogelijk mensen in
maximaal twee weken in elk beoogd gebied. In elk dorp biedt het personeel algemeen
medisch onderzoek, tandheelkundige zorg, medicijnen en behandelingen, vaccinaties en
oogheelkundig onderzoek, inclusief oogverzorging en operaties. Al deze diensten worden
kosteloos aangeboden.
Oogoperaties om oogaandoeningen te behandelen en staaroperaties vormen een belangrijk
onderdeel van de missies. Deze levensveranderende operaties kunnen het zicht herstellen
en geven de levens van veel mensen die niet meer zelfstandig konden functioneren een
positieve draai.
“Wij zijn in staat om veel blinde mensen te helpen om weer te kunnen zien,” vertelt Johan
Claassen, die de medische hulpdiensten in goede banen leidt. “Mensen hebben hun leven
weer onder controle wanneer ze kunnen koken, eten, alleen kunnen lopen, kunnen
verbouwen, kleding kunnen wassen en kunnen werken. Door behandelbare blindheid
daadwerkelijk te behandelen kunnen deze mensen weer zonder hulp van anderen leven.
Zij kunnen een productieve rol spelen in hun familie en gemeenschap.”
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3. Werving van fondsen
De fondsen die voor de activiteiten van MMI noodzakelijk zijn worden voor het overgrote
deel verworven door middel van donaties van individuele donateurs, schenkingen,
erfenissen en legaten.
Om de programma’s en projecten die MMI steunt onder de aandacht te brengen van het
grote publiek, wordt gebruik gemaakt van het zenden van brieven aan (potentiële)
donateurs. In deze brieven wordt een uiteenzetting gegeven over de locale situatie waarin
de kinderen en hun families in het betreffende (meestal) derde wereld land zich bevinden
en wordt aan de (potentiële) donateurs een bijdrage gevraagd voor het project dat door
MMI wordt ondersteund. Dit soort acties worden op basis van regelmaat uitgevoerd.
Daarnaast wordt er regelmatig telefonische fondsenwerving gepleegd. Dit heeft ten doel
bestaande donateurs voor te stellen een machtiging voor periodieke donaties af te geven.
Deze acties worden uitgevoerd om het de donateur gemakkelijker te maken om te
doneren. Tegelijkertijd bespaart dit MMI kosten aangezien zij de betreffende donateurs
minder hoeft aan te schrijven.
Tevens wordt er een directe relatie met de donateurs onderhouden door de medewerker in
het kantoor van MMI. Dit Donor Service Centre is een direct aanspreekpunt voor de
donateurs in geval van vragen, opmerkingen of verstrekking van verdere informatie over
de ondersteunde projecten.
Deze ‘relatiebinding’ heeft ook tot doel een band op te bouwen met de vaste donateurs
waardoor de kans voor het verkrijgen van grotere donaties, schenkingen, erfenissen en
legaten aanzienlijk wordt vergroot.

4. Beheer van fondsen
Aangezien de activiteiten van Medical Mission International zijn ondergebracht in een
stichting en het een ‘not for profit’ doelstelling heeft, worden de geworven fondsen na
aftrek van kosten zo snel mogelijk aangewend. Van enig vermogensbeheer is dan ook
geen sprake. Medical Mission International maakt deel uit van “MMI Mednet’ waarin de
overige Europese fondsenwervende organisaties van Medical Mission International zijn
onder gebracht.
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5. Besteding van fondsen
Het vermogen van MMI wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling
verkregen wordt alsmede door andere baten. Jaarlijks komt het Bestuur bijeen om voor het
nieuwe boekjaar de te ondersteunen projecten te bespreken en goed te keuren.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een bovenmatige onkostenvergoeding voor
hun diensten.
Voor meer gerichte informatie verwijzen wij naar de website van Medical Mission
International www.mmi-nl.org.

6. Lange termijnplanning
MMI is opgericht in 2003 en heeft inmiddels meer dan 40.000 donateurs die de
organisatie regelmatig ondersteunen. Om de vervulling van de doestelling op het huidige
niveau te handhaven of zelfs te verhogen heeft het Bestuur de volgende lange termijn
planning:
 uitbreiding van het aantal donateurs om het totale aantal projecten te vergroten
dat kan worden gefinancierd;
 uitbreiding van het aantal donateurs dat op basis van een machtiging geld
overmaakt aan Stichting Medical Mission International om de kosten voor
fondsenwerving te reduceren;
 het stimuleren van donateurs om Stichting Medical Mission International in
hun testament op te nemen.
De acquisitie van nieuwe donateurs door middel van direct mail zal kritisch worden gevolgd.
Het Bestuur heeft zich verder ten doel gesteld om door middel van nauwkeurige selectie het
aantal te ondersteunen projecten en programma’s zo veel mogelijk op peil te houden. Echter
het behoudt zich het recht voor op onverwachte wereldwijde calamiteiten te reageren en
opdracht te geven tot het verlenen van hulp d.m.v. geld of goederen.
In het algemeen zal de nadruk liggen op hulp aan projecten in Afrika en de Filippijnen, daar
de lokale omstandigheden van mensen hier de meeste aandacht verdient.
Het Bestuur zal regelmatig bijeen komen om de voortgang van bovengenoemde plannen te
volgen en zo nodig bij te stellen.
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7. Rechtsvorm, inschrijving, jaarverslagen en contactgegevens
Medical Mission International is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 34187169. Het fiscaal nummer van de Stichting is 816362762.
Contact met Medical Mission International verloopt via ons Donor Service Centre:
Correspondentieadres Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp
Telefoon 023 – 562 5389
Email: info@mmi-nl.org
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