
Jaarverslag  

Stichting MMM 
Ministerium Medici Missionare 

 

Touching our world sometimes  

only one person at a time…  

 

Wat is Stichting MMM? 
Stichting MMM werd in 1962 opgericht met als doel christenartsen in de derde wereld op te 
leiden op kosten van christenartsen in Nederland. Later verschoof het accent naar het 
ondersteunen van zendingswerkers die op moeilijke plaatsen in ontwikkelingslanden gingen 
werken, bijvoorbeeld in arme streken op het platteland.   

Al vele jaren wordt sindsdien via Stichting MMM financiële 
steun gegeven aan artsen, tandartsen, verpleegkundigen 
en verloskundigen in diverse landen van vooral Afrika en 
Azië. 

Een latere tendens is het gaan steunen van christelijke 
medische werkers in landen waar het vanwege de 
politieke of religieuze situatie onmogelijk is om daar veel 
ruchtbaarheid aan te geven. 

De financiële steun, die Stichting MMM verleent, is afkomstig uit de giften van ruim 60 
donateurs, de bijdrage van CMF Nederland en de rente uit het kapitaal. 

De hoofdzaken betreffende beoordelingscriteria en de gehanteerde procedure vindt u op 
onze website: http://www.stichtingmmm.org 

Stichtingsbestuur 
Het bestuur vergadert twee keer per jaar en bestaat momenteel uit de volgende personen: 

 Henk Schaap, chirurg, voorzitter;       

 Albert Boeyinga, huisarts n.p., penningmeester; 

 Herman ten Hove, huisarts, secretaris; 

 Jan-Arie van Wijngaarden, huisarts, lid. 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
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Comité van Aanbeveling 
De stichting heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit: 

 Dr. Martien Bac, docent Clinical Associates Zuid-Afrika en oud- 
voorzitter van CMF Nederland; 

 Dr. Dirk Jan Bakker, chirurg n.p.;  

 Vinod Shah,  General Secretary van ICMDA; 

 Prof.dr.ir. Henk Jochemsen  

 Dr. Rick Paul, thoraxchirurg en ex-tropenarts; 

 

Ondersteuning door Stichting MMM 
Het afgelopen jaar hebben we opnieuw meerdere aanvragen ontvangen voor nieuwe 
ondersteuningen. We konden één nieuwe aanvraag goedkeuren, de bijdrage aan ICMDA 
Eurasia verdubbelen en enkele uitgezonden werkers opnieuw ondersteunen.  

We zijn dankbaar dat we nog altijd mensen en (christelijke) organisaties kunnen steunen en 
hun missie om gezondheid te brengen aan mensen in nood! Gelukkig blijven ze zich 
geroepen weten om deze zorg te bieden. 

Zo ondersteunen we de familie Knulst die werken in het Green Pastures Hospital in Pokhara, 
Nepal. Arjan zal het ziekenhuis ondersteunen in het onderhoud en beheer van medische 
apparatuur. Corine hoopt haar capaciteiten als fysiotherapeut en gezondheids-
wetenschapper na het settelen in te zetten. 

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw giften voor het komende wereldcongres van ICMDA 
verdubbeld tot het maximum van 10.000 euro. 

In 2018 is de privacywet (AVG) van kracht geworden. Het bestuur heeft de website hiertoe 
aangepast.  
 

Doorgaande ondersteuningen 
Hieronder vermelden we alle werkers en organisaties die rechtstreeks werden ondersteund 
in het jaar 2018. Uitgebreidere beschrijvingen zijn te vinden in de eigen nieuwsbrieven die 
de meeste werkers regelmatig rondsturen; deze zijn aan te vragen bij de werkers zelf. 

De ondersteunde werkers worden per werelddeel en vervolgens alfabetisch genoemd. 
Werkers in gesloten gebieden worden om veiligheidsredenen niet genoemd. 

Eurazië  
Dimitri Lichich is arts en vertegenwoordigt de ICMDA in Rusland en de Centraal Aziatische 
republieken. Hiervoor heeft hij meerder conferenties bijgewoond en geleid. We 
ondersteunen hem in de reiskosten hiervoor, aangezien hij soms wel 3600 km moet reizen. 
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Afrika & Midden-Oosten    
Tabitha Kieviet-van Immerzeel 
werkt als tropenarts in Dakar 
(Senegal) in de kliniek Keru 
Yakaar (Huis van Hoop). Deze 
kliniek wordt met name bezocht 
door de armen die de publieke 
gezondheidszorg niet kunnen 
betalen. Naast het medische werk 
werkt ze aan verbetering van de 
maternale gezondheidszorg en 
traint ze verpleegkundigen. Ze 
zijn uitgezonden door CAMA. 

 

Williane Olweny- den Hartog is uitgezonden als verpleegkundige vanuit het project Light 
to Shine naar Christ’s Hope Kenya in Kisumu (www.christshope.nl). Ze is daar werkzaam in 
een home based care programma. 

Marijn en Noortje Goud werken voor de MAF in Angola. Marijn vliegt daar o.a. voor de 
artsen van de christelijke hulporganisatie CEML (www.ceml.org). Verder ondersteunden we 
een tweetal aanvragen via Interserve voor (para-)medici in gesloten landen in Noord-
Afrika en Centraal-Azië. Zij hopen door hun medisch werk een getuigenis af te leggen van 
Gods zorgen voor de mensen daar. 

Stille hulp 
In diverse, merendeels islamitische landen in het Midden Oosten en Azië, werd het werk 
gesteund van 2 werkers: een (tropen)arts en ergotherapeut en hun families. 

In verband met de politieke situatie in hun werkomgeving kunnen geen nadere bijzonder-
heden worden gegeven. 

Financieel overzicht 2018 
De stichting ontving voor een bedrag van € 4985,-  aan giften. Aan onder-
steuningen werd € 34.075,- uitgegeven (inclusief €10.000 voor het ICMDA 
congres). Aan algemene kosten en bankkosten werd in totaal € 415 betaald.   
 

Het bestuur is dankbaar voor de gulle gevers, en roept 
iedereen die het medische zendingswerk een warm hart toe 
draagt, op om ook mee te doen en te geven. Met uw hulp 
kunnen er meer ondersteuningen plaatsvinden! 

Het volledige overzicht is op aanvraag verkrijgbaar bij de 
secretaris.   

Het bestuur dankt alle gevers heel hartelijk! 

Ondersteuning Stichting MMM 
Voor nieuwe aanvragen is het wenselijk dat men zich 
oriënteert op de door Stichting MMM gehanteerde criteria 

http://www.christshope.nl/
http://www.ceml.org/
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voor toewijzing. Deze criteria vindt men op onze website: www.stichtingmmm.org 

Wie zich als donateur wil opgeven om het werk van Stichting MMM te steunen, kan dat 
eveneens doen bij de secretaris: Herman ten Hove, Coxhoorn 22, 2342 BK Oegstgeest.  Email:  
stichtingmmm@gmail.com  

Omdat stichting MMM door de belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), kunt u giften voor aftrek van de inkomstenbelasting aanmerken. 

Er is ook de mogelijkheid onze stichting testamentair te gedenken. De tenaamstelling luidt: 
Stichting Ministerium Medici Missionare te Amsterdam. De stichting is ingeschreven in het 
stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder dossiernummer 
41198498. 

Door de nieuwe wetgeving is ons banknummer voor donaties gewijzigd in: 

NL24INGB0000450735, t.n.v. Stichting Ministerium Medici Missionare te Numansdorp. 

Indien u de acceptgiro gebruikt, vergeet u dan niet uw naam en adres in te vullen! 

 

Tot slot   
Het is geweldig om te zien dat we zoveel mensen 
kunnen ondersteunen in het medische 
zendingswerk. 

Het is ook voor u mogelijk om Stichting MMM een 
periodieke schenking te doen of op te nemen in 
uw testament.  
Voor vragen kunt u gerust contact met ons 
opnemen. 

We hopen als bestuur dat we zo nog vele medische 
zendingswerkers kunnen ondersteunen! 
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