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Liefde voor de ander
Medical Credit Fund financiert duurzame gezondheidszorg in Afrika
De economische crisis van nu heeft vóórdelen: ons verlangen

De gezondheidszorg in Afrika is structureel ondergefinancierd.

naar menselijkheid neemt toe, we zetten de mens weer centraal.

Daarom biedt MCF klinieken, artsen, vroedvrouwen, laboratoria

‘Het is niet alleen maar nemen, maar ook geven. Het gaat om

en apothekers betaalbare leningen in combina-

eenheid en verbondenheid, ruimhartig en ruimdenkend zijn,’

tie met financiële- en medisch inhoudelijke

stelt Barack Obama. Die filosofie heeft een positief effect op

assistentie. Daarmee kunnen zij investe-

de manier waarop we nu denken over zorgen voor elkaar, zor-

ren in het vergroten van de kwaliteit en

gen voor de wereld waar armoede heerst, zoals Afrika. Kortom,

capaciteit van hun dienstverlening aan

liefde voor de ander.

patiënten. De leningen worden op zakelijke basis verstrekt door kwaliteitseisen

Afrika is voor westerse investeerders economisch niet buitenge-

te stellen en deze direct te koppelen aan

woon interessant, er heerst honger en corruptie en de bevolkin-

meetbare prestaties. De zorgverlener

gen worden vaak onderdrukt door politieke regimes. Maar wie

wordt financieel beloond wanneer

het continent bezoekt, wordt gegrepen door de vrolijkheid van

bepaalde

de mensen, de liefde en creativiteit die ze hebben. Reden voor

zijn behaald. Duurzame gezond-

Hans van Veggel om zich met een zakenpartner met het Medical

heidszorg in Afrika, daar wordt íéder-

Credit Fund (MCF) te gaan bezighouden (momenteel start een

een letterlijk en figuurlijk beter van.

kwaliteitsdoelstellingen

pilot in Ghana en Tanzania). MCF gaat private zorgverleners financieren en assistentie verlenen, zodat ze duurzaam betere
zorg kunnen leveren. ‘Het gaat hier niet om economie, het gaat
om je gevoel,’ verklaart Van Veggel zijn compassie. ‘Afrika be-

MCF is een initiatief van PharmAccess

staat uit kleuren, geuren en liefde. Daarnaast is het een van de

Foundation.

twee groene longen van deze planeet. Dit gaat om geven aan

samen met het Aids Fonds, De Grote

een ander.’

Onderneming, het Health Insurance

Verder

werkt

het

MCF

Fund en verscheidene internationale
Het uitgangspunt van de organisatie MCF is geënt op het model

organisaties.

van een revolving fund: rentebetalingen en -aflossingen worden

aanvullende financiering nodig aange-

geherinvesteerd, waardoor nieuwe leningen verstrekt kunnen

zien een deel van het programma

worden. Zo werken de ontwikkelingsorganisaties van Bill Gates

gebruikt wordt voor subsidies en lokale

bijvoorbeeld ook. Het zijn geen eenmalige giften, maar struc-

technische ondersteuning.

turele investeringen die rendement vragen. ‘Je houdt van men-

Iets voor u of uw organisatie? Mail voor meer

sen, je wilt voor ze zorgen, dan moet je iets doen waar zij én jij

informatie naar: m.dolfing@pharmaccess.org.

in geloven, en zorgen dat het doorloopt,’ licht Van Veggel toe.
‘Self-fulfilling prophecy.’
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