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Voorwoord
Beste sympathisanten, schenkers, medewerkers en
andere vrienden van Memisa, 2017 was een bijzonder jaar
voor onze organisatie. Een bewogen jaar met hoogteen dieptepunten, aangename en moeilijke momenten
zoals dat gaat, voor ieder van ons persoonlijk, en in de
samenwerking met andere organisaties.
Dertig jaar geleden, in 1988, werd Memisa België opgericht,
om Belgische missionarissen te steunen voor initiatieven
van gezondheidszorg in hun missiegebied. In die 30 jaren
is heel wat veranderd in de wereld. Veel missionarissen
zijn teruggekeerd, lokale krachten hebben hun werk
overgenomen. Memisa heeft zich geprofessionaliseerd
en werkt met kwaliteitsprogramma’s, met steun van onder
meer de Belgische overheid, de Europese Unie en de
Wereldbank.
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Veel is veranderd maar we blijven ervan overtuigd dat
het Evangelie ons inspireert om de armsten te helpen,
met wat naastenliefde heet. Onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid bestaat erin te ijveren voor solidariteit
zodat eenieder zijn recht op gezondheidszorg kan
waarmaken. De zorg voor de anderen, de minstbedeelden
in de wereld, de mensen die lijden, is onze missie, en die
blijft nodig op vele plaatsen.
In de Democratische Republiek Congo (DR Congo) lijken
de conflicten, die het land geteisterd hebben tussen 1996
en 2003, opnieuw op te laaien. Gewapende milities vallen
hulpeloze vrouwen en kinderen aan. Miljoenen mensen
moeten zo noodgedwongen vluchten. Sinds december
2017 zijn in Ituri meer dan 200.000 mensen op de vlucht en
zijn verschillende ziekenhuizen gesloten.

Frans Polman
Voorzitter

De medefinanciering met name door overheidsinstanties
stelt steeds zwaardere eisen aan de Organisaties van
de Civiele Maatschappij inzake projectvoorbereiding,
uitvoer en financiële rapportage. Na een zorgvuldige
voorbereiding is in 2017 de structuur van Memisa en van
haar directie aangepast aan de actuele interne en externe
behoeften van de organisatie. In dit proces heeft een van
de pioniers van Memisa ons verlaten. Marti Waals was
een geprezen grondlegger en de succesvolle directeur
in de eerste decennia van Memisa. Over inzet gesproken:
we hebben in 2017 ook de 25 jaar van Greta Desmyter bij
Memisa kunnen gedenken.
Op vrijdag 10 november tegen middernacht is de
verhuizing van Memisa naar de Meeûssquare 19 in
Brussel voltooid. We geraken gewend aan een nieuwe
omgeving met een andere, meer ecologische, manier van
mobiliteit. Een betere bereikbaarheid vergemakkelijkt de
samenwerking. Het netwerk Ziekenhuis voor Ziekenhuis
is ook heel actief geweest, in samenwerking met Artsen
Zonder Vakantie, met onder andere bezoeken aan alle
ziekenhuisdirecties. Memisa heeft trouwens ook een nieuw
kantoor in DR Congo. De beoogde “Hub Santé” ligt goed
gesitueerd centraal in Kinshasa en slaat aan bij andere
organisaties.
Met alle gebeurtenissen in 2017, is de aanvang voor 2018
voorspoedig, al moeten we de zorgelijke politieke en
sociale situatie in de landen waar we werken goed in het
oog blijven houden. Met ieders inzet mogen we hopen op
een goed, vruchtbaar en zinvol jaar 2018.

Frank De Paepe
Algemeen Directeur

Onze
missie

De kwaliteit van de zorg en de toegang
tot de zorg voor iedereen verbeteren,
met speciale aandacht voor de armste en
meest kwetsbare bevolkingsgroepen.
Memisa beoogt samen met organisaties
van het lokaal maatschappelijk middenveld een professionele en duurzame
ondersteuning van de gezondheidszorg.

Strategische
doelstellingen
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De missie van Memisa wordt vertaald
in twee strategische doelstellingen:
enerzijds werken we samen met lokale
gezondheidsstructuren om de kwaliteit
en beschikbaarheid van de zorg te
verbeteren en anderzijds werken we
met lokale gemeenschappen voor meer
solidariteit, het recht op gezondheid en
financiële toegang tot de zorg.

© Memisa

Onze strategie:
het gezondheidssysteem
versterken

 ezondheidscentra
•G

en
ziekenhuizen
worden
gerenoveerd en uitgerust, geneesmiddelen worden
voorzien en het medisch personeel krijgt aangepaste
opleidingen om kwaliteitsvolle zorg te verlenen.

 e
• D

bevolking wordt bewust gemaakt van het recht op
gezondheidszorg en gesensibiliseerd om bij te dragen
aan de gemeenschap. Verschillende manieren van
solidariteit worden geïntroduceerd om de financiële
toegang tot zorg te waarborgen.

 et
•H

ministerie van Volksgezondheid wordt benaderd
met praktijkervaringen en we gaan de dialoog aan om
het gezondheidsbeleid aan te passen aan de behoeften
van de bevolking.

Medische Zorgen
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Transport

Maatschappij

Opleiding

Infrastructuur
In België

Onze samenwerkingsverbanden
De samenwerking op het terrein met eensgezinde
partners verhoogt de doeltreffendheid en efficiëntie
van onze acties.
Ontdek alle samenwerkingsverbanden en partnerschappen
van Memisa op:
www.memisa.be/samenwerkingsverbanden-en-netwerken
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Samen met Memisa levert LUMOS medische en technische expertise en structurele en
operationele ondersteuning in verschillende ziekenhuizen.

"

"

Em. prof. dr. Jan Verhaegen,
Lumos

In DR Congo loopt deze samenwerking in het ziekenhuis St Luc te Kisantu en
in drie demonstratieziekenhuizen (Budjala, Drodro en Mosango).
In Benin vervoegt Artsen Zonder Vakantie ons in deze samenwerking voor
de ziekenhuizen van Boko en Papané. Vrijwilligers voeren regelmatig missies
uit in het kader van de klinische vorming van artsen en paramedici. Deze
samenwerking zorgt voor een belangrijke meerwaarde voor ons: de slagkracht
wordt verhoogd door de matching van financiële middelen en expertises
en de administratieve belasting vermindert doordat Memisa zorgt voor de
praktische regelingen van de missies. Bovendien wordt dankzij de aanwezigheid
van Memisa in Kinshasa het samenwerkingsprogramma permanent opgevolgd en
vergemakkelijkt het de communicatie met de vier lokale ziekenhuizen.

We zijn actief in 8 landen.

België

Mauritanië
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DR Congo
De Democratische Republiek Congo blijft het
belangrijkste land van onze interventie: de nationale
representatie van Memisa in Kinshasa staat in voor het
contact met het ministerie, onze verschillende kantoren
en onze partners. Memisa werkt in 7 provincies en
ondersteunt 25 gezondheidszones, waarin alle elementen
van de versterking van het lokale gezondheidssysteem
worden belicht.

102
003
bevallingen werden

BDOM* Budjala
BAT Bunia

BAT Gemena

BDOM* Bunia

professioneel
begeleid Nationale Representatie
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Action d’espoir

Viva africa DREAM

BDOM* Loja
BDOM* Kisantu

Kinshasa

BAT Kisantu
BDOM* Popokabaka

Ziekenhuis ondersteund door Memisa en AZV

BAT Mosango

Ziekenhuis ondersteund door Memisa en Lumos
Partner van Memisa
BAT: Regionaal Bureau Memisa
Gezondheidszone ondersteund door Memisa
Provincie

* BDOM: Regionaal Bureau partner BDOM (Bureau Diocésain des Œuvres Médicales)

© Memisa

68
projecten

gefinancierd

€ 43 748

aan lokale bijdragen

€steun
422
476
van Memisa

Gemeenschap en
sensibilisering
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Gezondheidszorg gaat niet alleen over medische consultaties.
Er is een rol weggelegd voor de gemeenschap. De ervaring
leert ons dat het mogelijk is om met relatief beperkte
budgetten duurzame en kwaliteitsvolle resultaten te behalen
door de bevolking te mobiliseren. Daarom moedigt Memisa
lokale initiatieven in de dorpen aan. Het kantoor Gemena
in de provincie Zuid-Ubangi stelt een voorbeeld. In Budjala
versterkten vrouwenbewegingen in 2017 de strijd tegen
ondervoeding. In Makengo (zone Bokonzi) leverde Memisa
het materiaal voor de bouw van een gezondheidscentrum,
maar de adobe bakstenen maakten de bewoners zelf. In
Bodango (zone Bominenge) bouwden we samen met de inzet
van vele vrijwilligers ook een nieuwe materniteit.
Memisa is 30 jaar geleden opgericht om Belgische
missionarissen te steunen in DR Congo. Deze missionaire
inspiratie is nog steeds aanwezig in onze activiteiten.
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5 demonstratie-zones
Budjala, Mosango, Drodro,
Katako Kombe en Kisantu

De demonstratiezone krijgt bijkomende
financiering en ondersteuning en
wordt omgebouwd tot trainings- en
inspiratieplek voor de omliggende
gebieden. Deze strategie, die gebaseerd
is op uitwisselingen binnen het eigen
land, werkt als een “olievlek” en is
motiverend voor zowel stagiairs als
stagemeesters.

Opleiding
Een bekwame verpleegkundige, een
ervaren vroedvrouw, een competente
arts... de kwaliteit van de gezondheidszorg hangt ervan af. Praktische vorming vergt voortdurende inspanningen.
Memisa investeert in de organisatie van
professionele stages en praktische
uitwisselingen voor het medisch personeel. Het ziekenhuis in Kisantu, waar
Memisa nauw samenwerkt met Lumos,
heeft een veel hoger technisch niveau
dan de meeste ziekenhuizen in DRC en is
omgevormd tot een opleidingscentrum.
In 2017 ondersteunden we laboratoria,
maakten medische patiëntendossiers op,
voerden herstellingen van het sanitair
uit en organiseerden de spoedgevallendienst.
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DR. FRANÇOIS VAN BUDJALA:
"Deze stage is bijzonder
motiverend. We leren niet alleen
veel nieuwe technieken, maar
leren ook collega’s uit andere
regio’s en verschillende culturen
kennen. Ik ben van plan concrete
veranderingen door te voeren
als ik terugkom in Budjala."

© Memisa

FABRICE, VERPLEGER CS DUNDA:
"Dankzij de renovatie van
het gezondheidscentrum is de
gezondheidszorg verbeterd en zijn we
beter voorbereid op noodsituaties.
Dankzij de geïnstalleerde
zonnepanelen hebben we continue
elektriciteit en kunnen we
‘s nachts zonder risico bevallingen
begeleiden. Hierdoor is de moeder- en
kindersterfte sterk gedaald."

Infrastructuur

110
0

Memisa heeft in 2017 haar steun voor de bouw en renovatie
van gezondheidscentra opgevoerd.
Daarnaast zorgt Memisa voor energievoorziening met
respect voor het milieu door zonnepanelen te installeren in
gezondheidsstructuren in de rurale gebieden. 2 ziekenhuizen
en 4 gezondheidscentra in de provincie Kwilu hebben nu
de nodige elektriciteit. Memisa heeft ook lokaal personeel
opgeleid om deze installaties te onderhouden.
IN DE GEZONDHEIDSZONES MOSANGO EN
YASA BONGA (PROVINCIE KWILU), ONDER
LEIDING VAN HET KANTOOR IN MOSANGO:

10 nieuwe
structuren
5 gerenoveerde
gezondheidscentra
© Memisa

Partners
Nauw samenwerken met lokale actoren
is een operationele en strategische keuze.
De versterking van organisaties van het
maatschappelijke middenveld (lokale ngo’s)
bevordert een diepgaande en duurzame
sociale verankering en transformatie. In de
provincie Ituri, in het oosten van DR Congo
bijvoorbeeld, werkt Memisa al jaren samen met
het ‘Bureau Diocésain des Œuvres Médicales’
(BDOM) in Bunia en met de organisatie Action
d’Espoir in Bukavu.

DOKTER JEANNE CECILE
DIRECTEUR VAN HET
BDOM VAN BUNIA:
"Het partnerschap tussen
het BDOM van Bunia en Memisa
is gebaseerd op wederzijds
respect en op autonomie,
waarbij elkaars expertise en
vaardigheden in een openhartige
dialoog worden gewaardeerd.
Dit stelt ons in staat om samen
naar onze gemeenschappelijke
doelen toe te werken."
© Memisa
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Transport
Een zwangere vrouw die een keizersnede nodig heeft,
een kind dat slachtoffer is van een verkeersongeval... Om
noodtransport voor hen te kunnen verzekeren, transformeert
Memisa terreinwagens, motoren en kano’s in ambulances.
Op het platteland zijn wegen namelijk vaak ontoegankelijk
en moeten de vervoersmiddelen worden aangepast aan het
terrein.

18 762
keer was
noodtransport
nodig
© Memisa

Financiële toegang
Een samenleving zonder sociale zekerheid
is ondenkbaar in onze maatschappij. Maar
in de landen waar Memisa werkt, leeft de
meerderheid van de gezinnen dagelijks in
onzekerheid en weten ze niet of ze zich
de volgende ziektekosten van hun kind
kunnen veroorloven. Daarom steunt Memisa
de oprichting van sociaal rechtvaardige
betaalmechanismen voor de gezondheidszorg.

De mutualiteit van Kisantu bijvoorbeeld
werkt op basis van regelmatige bijdragen
en betaalt de kosten aan het ziekenhuis.
Het Kisantu ziekenhuis past een vast tarief
per dienst toe. Dit tarief omvat alle kosten
tijdens een ziekteperiode en maakt de kosten
voorspelbaar. We werken hiervoor samen met
het BDOM van Kisantu.
© Memisa
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Organisatie en
begeleiding:
Elk systeem heeft behoefte aan
organisatie, structuur en leiderschap. In DR Congo is een managementteam verantwoordelijk voor
het goed functioneren van het ziekenhuis en de gezondheidscentra,
voor de complementariteit tussen
beide en de uitvoering van het gezondheidsbeleid. Memisa ondersteunt de werking van dit strategisch team, dat een sleutelfunctie
heeft in het vertalen van de vraag
naar zorg van de bevolking naar
het centrale niveau, met name het
ministerie van Volksgezondheid
waar het beleid wordt opgesteld.

DOKTER HERVÉ, HOOFDARTS
VAN DE GEZONDHEIDSZONE:
"Ik ben verantwoordelijk
voor een klein multidisciplinair
team. We werken samen in het
ziekenhuis en we superviseren
de gezondheidscentra."

© Memisa

Medisch materiaal
en medicatie:
Basisuitrusting zoals een stethoscoop, een
bloeddrukmeter, naalden of spuiten,... kwaliteitsvolle geneesmiddelen… maar ook meer
geavanceerde apparatuur zoals een radiografietoestel of een medisch laboratorium.
En dat alles aangepast aan de tropische
omgeving en met een regelmatig onderhoud. Dit blijft een probleem in landen met
kwetsbare gezondheidssystemen. Memisa
investeert in duurzame materialen voor de
gezondheidsstructuren en in de levering van
kwaliteitsvolle medicijnen.

© Memisa
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YVES KLUYSKENS, AZ MARIA MIDDELARES GENT EN
VRIJWILLIGER VAN ZIEKENHUIS VOOR ZIEKENHUIS:
“In de gezondheidszone Katako-Kombe geldt een
forfaitair tarief voor consultaties in gezondheidscentra.
Voorlopig is het vastgesteld op 2.000 Congolese frank
(1 euro) en dekt het de raadpleging, de zorg, het
technisch onderzoek en de geneesmiddelen die nodig zijn
voor de behandeling van de patiënt. Van dit bedrag gaat
40% terug naar de apotheek in de gezondheidszone om
nieuwe medicijnen aan te kopen. Dankzij dit systeem en een
goed beheer van de apotheek zijn er geen grote problemen
meer met de beschikbaarheid van geneesmiddelen in onze
gezondheidscentra.”
© Memisa

Congo Brazzaville
Memisa werkt sinds 2011 in Congo
Brazzaville,
waar het Ministerie van Volksgezondheid de keuze heeft
gemaakt om de kwaliteit van de medische diensten
te verbeteren door contracten aan te gaan met de
ziekenhuizen en gezondheidscentra. Samen met
onze lokale partner ‘Azur Développement’ werken we
met 7 ziekenhuizen en 70 gezondheidscentra in de
departementen Pool en Brazzaville (1,9 miljoen inwoners).
Op basis van de afgesproken engagementen begeleiden
we samen de artsen en verpleegkundigen in deze
medische centra en gaan ook actief in gesprek met de
lokale bevolking om hun noden beter te begrijpen en hun
bewust te maken van hun recht op gezondheidszorg.
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We voeren ook andere initiatieven uit, zoals de identificatie
van de allerarmsten en gemeenschapsenquêtes en we
richten steunfondsen op om de allerarmsten toegang tot
zorg te verschaffen en om hun opinie over de zorg te leren
kennen.

© AdobeStock

49prenatale
580
consultaties

Benin
Samenwerking levert betere resultaten op!
Onze interventie in Benin is hiervan het
sprekende voorbeeld:
Memisa werkt er samen met Artsen zonder Vakantie,
Lumos en de Stichting Hubi en Vinciane, en onze lokale
partner AMCES (Association des Œuvres Médicales
Privées Confessionnelles et Sociales au Bénin). We zetten
voornamelijk in op capaciteitsversterking van het medisch
personeel in het hele departement Borgou (1,8 miljoen
inwoners) en specifiek in de ziekenhuizen Saint-Jean de
Dieu in Boko en Saint-Martin in Papané.
We verbeteren de gezondheidsinfrastructuur dankzij
investeringen rond sanering, bouw en renovatie. De
tussenkomst van het solidariteitsfonds zorgt ervoor dat
de kwetsbare groepen van de bevolking toegang hebben
tot de gezondheidzorg. Alle voorgestelde interventies
passen in de plannen van de zones en ziekenhuizen en ze
beantwoorden aan de door hen weerhouden prioritaire
problemen.

1
007
gemeenschapswerkers
opgeleid

© AdobeStock
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Burundi
Burundi blijft een van de armste landen ter
wereld en de politieke spanningen van de
afgelopen jaren hebben de situatie niet
verbeterd.
Samen met het Rode Kruis van Burundi werken we
met lokale mutualiteiten en aan de re-integratie
van de allerarmsten, door het opzetten van inkomstengenererende activiteiten. In 2017 hebben we
onze interventies uitgebreid van 2 naar 4 provincies:
Muyinga, Karusi, Gitega en Muramvya. De gezondheidszorg wordt ook verbeterd door de ondersteuning van
managementteams en door de structuren voor eerstelijnszorg te renoveren en te voorzien van geneesmiddelen en
medische apparatuur. In samenwerking met Artsen Zonder Vakantie werken we ook in Burundi aan capaciteitsversterking van het medisch personeel. De toegang verbeteren tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen en
de vicieuze cirkel van armoede verkleinen, zijn de kern van
onze interventies.
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1
981
kwetsbare personen
zijn autonoom
geworden
© AdobeStock
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Guinee
De ebola-epidemie in West-Afrika en
met name in Guinee ligt nog vers in ons
geheugen.
Deze ramp heeft de noodzaak aan een solide basisgezondheidszorg die schokken kan opvangen, nog eens
extra onderstreept. In 2016 erkende België Guinee als
partnerland en sinds 2017 werkt Memisa er samen met de
lokale ngo ‘Fraternité Médicale Guinée’ (FMG). FMG is
uniek door haar focus op geestelijke gezondheidszorg en
beroepsopleiding van huisartsen, een specialiteit die in
Afrika amper ontwikkeld is. We werken er eveneens samen
met het ITG van Antwerpen, de ngo Viva Africa en Maison
Médicale Maelbeek.
Dankzij de steun van Memisa, heeft FMG het aanbod geestelijke gezondheidszorg kunnen uitbreiden van 5 naar
8 centra. Het personeel kreeg een opleiding in geestelijke
gezondheidszorg in samenwerking met een Belgische
psychiater.
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9
539
consultaties op vlak van
mentale gezondheid

© AdobeStock

Mauritanië
Midden in de woestijn, een weinig bekend
land, met Nouakchott als hoofdstad, dat
een enorme demografische groei heeft
gekend.
Om tegemoet te komen aan de vraag naar
gezondheidsdiensten werkt Memisa al bijna 20 jaar aan
een gezondheidsproject samen met Caritas Mauritanië.
Andere partners zijn het ITG van Antwerpen, Secours
Catholique en sinds kort Enabel.
Onze lokale partner ‘L’Association pour la Promotion de
la Santé Dar Naïm’ (APSDN) coördineert 4 gezondheidsstructuren, een mutualiteit en een solidariteitsfonds in
Dar Naïm, een buitenwijk van de hoofdstad. Ze beheert
ook 11 gezondheidsposten en de mutualiteit in het meer
rurale Bababé. In 2017 erkende de Europese Unie het project voor zijn unieke en innovatieve ervaring en beide
districten waar we actief zijn (Dar Naïm en Bababé), zijn
opgenomen in het Europees Ontwikkelingsprogramma.

18

3bevallingen
041
professioneel begeleid

© Memisa
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India
Memisa staat bekend voor de
ondersteuning van gezondheidsstructuren
en medisch personeel. In India is onze
aanpak helemaal anders.
Het maatschappelijk middenveld is er sterk, vooral de
vrouwenbewegingen. Memisa voert een innovatief en
uniek programma uit: samen met ‘West Bengal Voluntary
Health Association’ (WBVHA) werken we met een netwerk
van 43 lokale ngo’s, gegroepeerd in 5 fora, die zich
mobiliseren om de toegang tot zorg en de kwaliteit
van de zorg te verbeteren. We werken er ook samen met
Asha Kiran Friends.
Een bijzonder succesvol initiatief in 2017 is de oprichting
van “Health Funds” door dorpsvrouwen om de extra
kosten van de gezondheidszorg zoals vervoer en
inkomensverlies te dekken. Het Asha Kiran ziekenhuis
(Kautala) werd geïntegreerd in het programma en geeft ons
de kans om een kwaliteitsvolle gezondheidsstructuur
verder te ontwikkelen.

© Memisa

© AdobeStock

130
Health Funds
gecreëerd
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België
De solidaire ziekenhuizen ondersteunen achtergestelde
gezondheidszones
en
willen
de
toegang
tot
gezondheidszorg verbeteren. Ze hebben een belangrijke
sensibiliserende rol door hun personeel, patiënten en
bezoekers te informeren en te mobiliseren omtrent
de problematiek van moedersterfte en de gebrekkige
toegang tot gezondheidszorg wereldwijd. Sinds 2017
neemt Artsen Zonder Vakantie actief deel aan het
netwerk.

20 Belgische

ziekenhuisgroepen

Partnerschappen
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Fataki

(DR Congo)

Nikki
(Benin)

Pawa

(DR Congo)

Gombe Matadi

(DR Congo)

(DR Congo)

Katako Kombe

Mosango
(DR Congo)

(DR Congo)

(DR Congo)

Ipamu

Bokonzi

Bomininge

Pay Kongila

Muramvya

Budjala

Kasongo Lunda

(DR Congo)

(DR Congo)

Muyinga
(DR Congo)

(DR Congo)

Djuma

(DR Congo)

Drodro

Popokabaka

(Burundi)

(DR Congo)

(DR Congo)

(DR Congo)

Transversale thema’s
Digitalisering

Milieu

Digitale data vervangen meer en meer gegevens op papier
om op deze manier de kwaliteit van de gezondheidsdata,
hun analyse en daaruit voortkomende beslissingen te
verbeteren. Memisa sluit zich met overtuiging aan bij deze
(r)evolutie, ook al blijft dit een uitdaging in een uitgestrekt
en weinig toegankelijk werkterrein als DR Congo. Dit zijn
onze voornaamste acties rond digitalisering:

Memisa hecht veel belang aan de bescherming van het

 igitale gezondheidskaarten maken op basis van
•D
GIS-technologie (Geografisch Informatiesysteem).
 lektronische patiëntendossiers ontwikkelen in het
• E
ziekenhuis van Kisantu.
 lektronische monitoringtools implementeren:
•E
Memisa werkt sinds 2015 met het softwarepakket
“Activity Info”.

Gender
Gendergelijkheid is een belangrijk aandachtspunt bij
elke beslissing of actie die we ondernemen, zowel op
het vlak van gezondheidszorg (vanuit het perspectief
van de patiënt) als organisatorisch (in bestuursorganen,
technische comités, gezondheidspersoneel). Onze
Werkgroep Gender komt regelmatig samen, organiseert
activiteiten en verenigt leden van verschillende afdelingen
van Memisa. We willen bijdragen aan een betere integratie
van gender in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
en zijn daarom vertegenwoordigd op vergaderingen en
acties van verschillende organisaties waaronder 11.11.11.

milieu.
Op projectniveau: via de correcte verwerking van
medisch afval, de installatie van zonnepanelen voor
zonne-energie in plaats van generatoren, aankoop van
lokaal materiaal om internationaal transport te vermijden,
duurzaam beheer en aankoop van aangepast medisch
materiaal en via sensibilisering van lokale partners.
Memisa is CO2 neutral® gecertificeerd.
Op het niveau van de organisatie: Memisa zet zich in
om haar energie- en waterverbruik te verminderen,
stimuleert milieu-initiatieven en is vertegenwoordigd in
denktanks. Ze moedigt het gebruik van milieuvriendelijke
vervoersmiddelen aan.
Memisa is lid van de Klimaatcoalitie en gebruikt de
GRI-methode (Global Reporting Initiative) dat handige
richtlijnen aanreikt op het vlak van duurzame ontwikkeling
en dat een duidelijk zicht geeft op de economische,
ecologische en sociale prestaties.

© Memisa

21

Financieel verslag
10%

2%

Memisa is lid van de Vereniging voor
Ethiek in de Fondsenwerving

13 %
3%

Balans
ACTIVA

72 %

Inkomsten 2017
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Particulieren 		
Legaten 		
Subsidies 		
Ziekenhuizen en partners 		
Andere (fin. opbr., stichtingen, gemeenten)		

5%

2017

2016

555 544,98

485 379,50

Vlottende activa

38 141 973,33

6 313 398,60

Totaal activa

38 697 518,31

6 798 778,10

Vaste activa

PASSIVA

2017

2016

5 396 051,95

5 783 764,05

38 926,38

38 926,38

369 608,38

281 099,63

Overlopende rekeningen

32 892 931,60

694 988,04

Totaal passiva

38 697 518,31

6 798 778,10

Eigen vermorgen
Voorzieningen
Schulden op <1 j.

2%

7%

Resultatenrekening
UITGAVEN
87 %

Bedrijfkosten
Financiële kosten
Totaal kosten

Uitgaven 2017

INKOMSTEN
Bedrijfsopbrengsten

Projecten Memisa
Algemeen beheer
Fondsenwerving
Andere kosten

Financiële opbrengsten
Totaal opbrengsten
Resultaat

2017

2016

10 877 751,84

11 378 099,40

326 175,19

217 807,45

11 203 927,03

11 595 906,85

2017

2016

10 741 059,92

11 006 383,09

75 155,01

144 279,88

10 816 214,93

11 150 662,97

-387 712,10

- 445 243,88

Samenwerkingen
en partnerschappen
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VU: Frans Polman - Maatschappelijke zetel: de Meeûssquare, 19 te 1050 Brussel. - Mei 2018

JAARVERSLAG
2017

BEKIJK ONS JAARVERSLAG
ONLINE OP:
www.memisa.be/jaarverslag
• Volledig financieel rapport
• Organigram Memisa
• Maatschappelijk- en milieurapport
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EUROPESE UNIE

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

