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Doelstelling 

De Stichting Friends of Minga Hospital heeft tot doel:  het ondersteunen van de 
gezondheidszorg in de oost provincie van Zambia, met name gericht op het Minga Mission 
Hospital  en voorts op hetgeen een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

Middelen 

Materiële middelen voor uitvoering van de doelstelling worden verkregen door inkomsten 
uit giften en donaties. 

Mensen 

Bestuursleden van de Stichting Friends of Minga hebben allen affiniteit met Minga 
Hospital. Bestuursleden ontvangen geen vacatie geld of reisonkosten vergoedingen. Er zijn 
alleen vergaderkosten. 

Activiteiten 

Verantwoording afleggen over de besteding van giften en fondsen. 

Onderhouden van contacten met Minga Hospital om relevante voorstellen voor 
steunprojecten te helpen formuleren en eventueel te financieren. En daarnaast de 
financiële verantwoording van giften, voortgang van projecten te volgen en rapportage te 
ondersteunen. 

Contacten met (oud)-tropen artsen, verpleegkundigen en overige  disciplines uit 
Nederland, die over de jaren op enigerlei wijze bijgedragen hebben aan (de ontwikkeling 
van) Minga Hospital.  

Bestellen en versturen van medicijnen en medische hulpmiddelen. 

Projecten financieren en volgen. Projecten zijn vast omschreven bestedingen binnen een 
bepaalde tijdsduur als steun voor Minga Hospital, bijvoorbeeld aanschaf vervoermiddel, 
instrumentarium, uitbreiding of verbeteringen van ziekenhuisgebouwen, nieuwe 
stafwoningen, nutsvoorzieningen of infrastructuur. 



Steun verlenen aan de (medische) opleiding van lokale mensen, die een bijdrage kunnen 
leveren aan het werk en de ontwikkeling van Minga Hospital. 

Financieel beleid 

De financiële administratie wordt op deugdelijke en transparante wijze gevoerd en 
eenmaal per jaar gecontroleerd. Er wordt voor ieder jaar een begroting gemaakt van de 
inkomsten en uitgaven. 

Beleidsplan 2019 

In 2018 is na verzoek van de Matron van Minga Hospital de bouw van een nieuw OK 
complex besproken. Friends of Minga zijn, mede ondersteund door de Stichting St Francis’ 
Hospital Medical Support Group (MSG) en mogelijk gesteund door “Wilde Ganzen” bereid 
dit project finanicieel te ondersteunen. In 2019 verwachten we verdere ontwikkelingen 
van dit project.  

Friends of Minga draagt bij aan de opleiding van een lokale arts.  Voor deze opleiding is 
een apart bedrag gereserveerd. 

Beleidsplan 2020 

Indien de realisatie van de bouwplannen voor het OK complex in 2019 geen aanvang 
hebben genomen zal in samenwerking met MSG een andere bestemming worden gezocht 
voor het daarvoor bestemde bedrag. 


