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Lees voor

SFH Medical Support Group
Steun aan het St. Francis' Hospital in Katete,
Zambia

Dit willen we oplossen
De gezondheidszorg in Zambia loopt erg
achter bij de internationale normen. MSG wil
helpen door de gezondheidszorg in de regio
rondom Katete (Zuid Oost Zambia) te
helpen middels steun aan o.a. het St. Francis'
Hospital in Katete. MSG helpt met name in
financiering infrastructuur.

Dit is waar we trots op zijn
Dankzij onze donateurs kan de MSG een
steentje bijdragen aan de verbetering van
de gezondheidszorg in dit ziekenhuis in de
Oostelijke provincie van Zambia dat door
patiënten uit het hele hand regelmatig
verkozen wordt boven een ziekenhuis van
de staat.
Medewerkers 
0
Vrijwilligers 
7
Sector Internationale hulp en
mensenrechten
Doelgroepen
Internationale hulp en mensenrechten
Actief in

Zambia

Sinds 1 september
2016

Cijfers
2020
Vergelijken met

Dit willen we bereiken
Verbetering van de
gezondheidszorg in Oost
Zambia.
Dit gaven we uit in 2020

€ 120.823

Maatschappelijk doel
98%

Werving
2%

Beheer en administratie
0%

Zo bereiken we ons doel
1. Financiering van renovatie
en nieuwbouw van
gebouwen van het
ziekenhuis
2. Aanvullende financiële of
technische hulp bij
noodsituaties
3. Financiering van
ziekenhuisapparatuur
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk
doel
i

€ 118.076

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld
Donaties en gifte, legaten,
andere fondsen

Dit waren onze inkomsten
in 2020

€ 49.646

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en
fondsen in 2020
i

€ 132.606

Overige reserves
66%

Bestemmingsfondsen
34%

De informatie in dit paspoort is getoetst door het CBF. Alle cijfers komen uit het
jaarverslag 2020

Ga naar de website van het goede doel

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?
Noodhulp Mensenrechten Welvaartsverbetering Gezondheidszorg in
ontwikkelingssamenwerking Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Doe de

DonatieTest

