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Mago Care Mago 

Mago Care heeft zich in 2016 verder ontwikkeld; het verzorgingsgebied strekt zich inmiddels 

uit over een gebied tot ruim 16 kilometer rond Mago.  Naast de eerste lijns medische zorg 

werden een aantal “clinics” gestart zoals diabetes, hoge bloeddruk, 

zwangerschapsbegeleiding, consultatiebureau voor kinderen tot 5 jaar en HIV Aids voor 

zowel volwassenen als kinderen. Deze clinics zijn bijzonder succesvol en ze worden door veel 

patiënten bezocht. 

De tandarts praktijk is nog steeds bijzonder in trek; patiënten komen uit een zeer wijde 

omgeving. 

In de laatste maanden van 2016 was het extra druk door een staking van zowel artsen als 

verpleegkundigen in overheidsziekenhuizen. De Mago Care staf heeft met volle inzet de 

extra patiënten kunnen helpen. In totaal zijn in 2016 bijna 19.000 patiënten behandeld. 

Tenslotte zijn er in 2016 drie bevallingen geweest. 

De toezegging van Vihiga County in 2014 om Mago Care van medicijnen en geneesmiddelen 

te voorzien is, ondanks herhaald aandringen, nog steeds niets gerealiseerd. 

 

Bestuur Stichting Mago Care 

Het bestuur heeft in 2016 twee maal vergaderd. Belangrijkste agendapunten waren de gang 

van zaken in de hulppost in Mago, de lokale financiële situatie en de financiële gang van 

zaken binnen de stichting. In 2016 is tot het bestuur toegetreden de heer Maurice van Dijk 

van Van Dijks Groothandel / Campenaer Koffie  in Kampen. 

Mede door de  bijdragen van onze sponsors hebben we Mago Care voldoende financieel 

kunnen ondersteunen;  de opgebouwde reserve blijft op het niveau van  één jaar financiële 

ondersteuning van Mago Care. 

Tenslotte 

De Stichting Mago Care is een kleine stichting, maar door persoonlijke betrokkenheid van 

het bestuur, de bijdragen van onze sponsors en vooral de inzet va de medische staf in Mago 

levert Mago Care een wezenlijke bijdrage aan de gezondheidszorg in en rond Mago. Wij 

spreken dan ook onze grote dank uit naar onze sponsors en medewerkers in Mago 

 

Namens het bestuur,        Limmen, mei 2017 

 

Fred M Huurman ,  

voorzitter 


