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Terug- en vooruitblik
Terug- en vooruitblik
“Op 3 januari 2014 hebben we mr. Alhassan Kpanja begraven. Hij was een lepra patiënt uit Togo die, voordat wij hem
ontmoetten tijdens onze regelmatige bezoeken, al jaren in de lepra kolonie in Nkanchinah woonde. Wij namen hem
mee om in de kliniek in Gurugu te wonen, omdat hij vol zweren zat op zijn armen en benen. Er vlogen altijd vliegen
om hem heen. Bij ons waren geen familie en vrienden van hem bekend. Mr. Kpanja was een eenzaam persoon en het
schoolvoorbeeld van de Bijbelse leproos, vol met zweren en uitgestoten door familie en de maatschappij. Hij stond
mij na door zijn conditie en de moedige manier waarop hij die aanvaardde. Ik bewonderde hem en probeerde zoveel
als maar mogelijk was zijn leven draaglijker te maken. Met de hulp van de vrijwilligers probeerden we hem te
verzorgen als hij het vroeg. We wilden dat hij de vrije en onvoorwaardelijke liefde van God kon ervaren terwijl hij zijn
laatste dagen in Shekhinah spendeerde. Hij was de belangrijkste persoon in de kliniek voor mij. Hij leefde nog vijf jaar,
om een leeftijd van boven de 70 te bereiken. Ik was de enige niet-begrafenisondernemer om zijn lichaam naar het
graf te brengen. Het was een voorrecht en een eer voor me.”

Bovenstaande passage is een fragment uit de brief die we begin januari 2015 van dr. David Abdulai ontvingen. We
denken dat deze passage typerend is voor de manier waarop dr. David en zijn mensen in de Shekhinah-klinieken
willen werken: in alle eenvoud maar met onvoorwaardelijke aandacht en zorg voor mensen. Als bestuur van de
stichting Basic Care Ghana voelen we ons geraakt door de inzet van velen in de Shekhinah-klinieken.

Maar we voelen ons niet alleen geraakt door de betrokkenheid van mensen in Ghana, ook de inzet van mensen in
Nederland heeft ons in het voorbije jaar regelmatig versteld doen staan.
In de eerder genoemde brief – die overigens in zijn geheel op onze site is na te lezen – vertelt dr. David ook over
economische ontwikkelingen in Ghana. Door de hoge voedselprijzen in combinatie met de inflatie kwamen het
voedselprogramma en de jaarlijkse viering van het kerstfeest onder druk te staan. We hebben op dat moment als
bestuur gemeend om het volledige tegoed op onze rekening naar Ghana over te moeten maken. We durfden er toen
nauwelijks op te rekenen dat er op korte termijn nieuwe gelden beschikbaar zouden komen om aan onze andere
verplichtingen, zoals de inkoop van medicijnen, te voldoen. Enkele dagen na ons besluit mochten we echter een
grote gift ontvangen vanuit een (burgerlijke) gemeente….

Natuurlijk hopen we onze activiteiten in 2015 op de vertrouwde manier voort te zetten. Daarnaast zijn we bezig met
nieuwe initiatieven om u als lezers en donateurs bij ons werk te betrekken. Een voorbeeld hiervan is het
benefietconcert op zondag 22 maart in Hapert. Op de laatste pagina van dit jaarverslag leest u hier meer over.

We hopen van harte dat u al lezend een goede indruk krijgt van het werk van BCG. Wilt u na het lezen van het
jaarverslag nog meer informatie, dan kunt u dit vinden op onze vernieuwde website www.basiccareghana.nl.

Reacties en vragen zijn altijd van harte welkom.
Namens het bestuur,
Afke de Jong
Voorzitter BCG

Stichting Basic Care Ghana – BCG

Visie en missie BCG
De stichting BCG zet zich in voor mensen in het noorden van Ghana die zo arm zijn dat ze geen toegang hebben tot
basale medische zorg. Voor mensen die verstoten worden door hun eigen familie of dorp. Wij maken het mogelijk
dat deze mensen gratis de medische zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben of een nieuwe plek krijgen waar ze
kunnen leven. Daarnaast is er een voedselprogramma dat dagelijks 150 cliënten voorziet van een warme maaltijd.
Deze cliënten hebben vaak een psychiatrische achtergrond en zwerven door de stad Tamale.
De Stichting is kleinschalig en het bestuur werkt geheel vrijwillig. Op deze manier kunnen we onze donateurs ervan
verzekeren dat er geen geld aan de zo genoemde ‘strijkstok’ blijft hangen.
Onze visie is dat we mensen in Ghana duurzaam kunnen helpen door lokale krachten te benutten en hiermee aan te
sluiten bij hun cultuur, waarden en normen. BCG is gestart vanuit een lokaal initiatief. Er zijn vele goede westerse
initiatieven in Ghana, die weer verdwijnen zodra de drijvende westerse kracht erachter het land verlaat. Wij voeren
deze visie uit door het werk van een bijzondere Ghanese arts te ondersteunen, dr. David Abdulai.
Het werk van dokter David
David Abdulai is een man die geboren werd in een echt arm gezin. Ze hadden thuis weinig en leefden van wat de
kinderen vonden tussen het vuilnis en ophaalden met bedelen. Zijn elf broertjes en zusjes stierven allemaal op jonge
leeftijd en ook zijn vader was jong toen hij aan lepra overleed. Een Ghanese pater regelde dat hij toch kon gaan
studeren en uiteindelijk werd hij arts. Verschillende hoge functies gaven hem weinig voldoening, omdat hij zag dat
de mensen die het hardst hulp nodig hadden deze hulp niet kregen, zoals bedelaars, vluchtelingen of mensen met
psychiatrische problemen. Toen hij 38 jaar was startte hij speciaal voor deze doelgroep een praktijk op, samen met
zijn vrouw die verpleegkundige was. Ze hadden toen eigenlijk niks, niet eens een gebouw. Maar met zijn tweeën
hielpen ze mensen gratis, in de schaduw van een mangoboom in de buurt van de stad Tamale. Het was toen 1989.

Dr. David in gesprek met twee cliënten.
Dit initiatief is, mede door de steun van onze stichting, uitgegroeid tot een ziekenhuis(je) met een operatiekamer,
naast diezelfde mangoboom. De echte armen die geen andere toegang tot medische zorg hebben, worden nog
steeds gratis geholpen. Op het terrein wonen verschillende vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze arme
mensen. De vrijwilligers hebben allemaal hun eigen bijzondere levensverhaal en hun eigen drijfveren waarom ze hier
zijn gaan wonen en werken. Op het terrein wonen ook mensen die door hun dorp zijn verstoten, omdat ze
bijvoorbeeld hiv of een psychiatrische stoornis hebben. Ongeveer 10 km verder naar het Oosten zette dr. David in
het jaar 2000 een tweede ziekenhuis(je) op, om nog meer mensen te kunnen helpen. Dit tweede ziekenhuis(je) is
ook mede door de steun van onze stichting gerealiseerd.

Wat doen wij met uw geld?
Wij ondersteunen het werk en de visie van dr. David. Zijn visie is dat ongeacht ras, huidskleur of geloof iedereen met
respect behandeld moet worden. Iedereen moet de kans krijgen om eten, een plek om te wonen en basale medische
zorg te hebben. Ook de mensen die door de Ghanese maatschappij worden genegeerd en verstoten, zoals mensen
met lepra of een psychiatrische stoornis.
Hieronder staat wat onze stichting voornamelijk doet:
 We bestellen medicijnen en sturen die per boot naar de klinieken van dr. David.
 We bestellen kleding bij een Ghanees naaiatelier, waar mensen zonder beroep of werk opgeleid worden tot
kleermaker. Deze kleding wordt naar dr. David gebracht.
 We zamelen tweedehands kleding in en verzenden die per boot (en bus) naar de klinieken van dr. David (dit
is helaas nog altijd goedkoper dan kleding lokaal te laten maken).
 Zowel de in Ghana gemaakte kleding als de tweedehands kleding wordt door dr. David met kerst aan
patiënten en personeel uitgedeeld.
 We hebben een regeling met DPA, een exportbedrijf dat containers verscheept, dat we spullen met korting
naar Ghana mogen verschepen.
 Dr. David heeft regelingen met de Ghanese regering dat we geen importkosten hoeven te betalen op kleding
en medicijnen.
 We maken geld over naar dr. David dat hij gebruikt om het ziekenhuis draaiende te houden.
Door onze giften en de giften die hij van rijkere mensen uit Ghana ontvangt, is het voor dr. David mogelijk om de
volgende activiteiten uit te voeren:
 Mensen die medische zorg niet kunnen betalen worden in de klinieken van dr. David gratis geholpen.
 Op enkele uren afstand van het ziekenhuis ligt op een afgelegen plek het dorp Nkanchinah. Hier wonen
allemaal mensen die getroffen zijn door lepra (80 mensen). De vrijwilligers ondersteunen hen bij het op orde
houden van hun hutten, kleding, voedsel en medicijnen.
 Door de politie gevonden lichamen van onbekende overleden personen worden opgehaald en krijgen een
waardige begrafenis op de begraafplaats bij het ziekenhuis.
 In 1992 heeft dr. David een voedselprogramma opgezet (Meals on Wheels). Nog steeds krijgen mensen die
het nodig hebben, zoals psychiatrische zwervers, oude weduwen en mensen die bij het ziekenhuis wonen
elke dag een warme maaltijd. Momenteel worden er elke dag 150 maaltijden verstrekt.
 Mensen in de Central Prison krijgen in noodzakelijke gevallen medische hulp of een warme maaltijd vanuit
het voedselprogramma. Dit vanuit de visie dat je mensen niet op kan sluiten en vervolgens geen (basale)
medisch hulp kan geven. Gevangenen zijn in Ghana voor hun (warme) maaltijden afhankelijk van familie en
vrienden.
De bijdrage van de stichting is van essentieel belang voor dr. David om dit werk uit te kunnen voeren.
Zorgverzekering in Ghana
Ghana implementeerde in 2003 als een van de eerste Afrikaanse landen een nationale ziektekostenverzekering.
Helaas is het nog steeds een (politiek) probleem hoe ze hiermee het armste deel van de bevolking kunnen bereiken.
In de meer afgelegen en armere gebieden weten mensen nog te weinig af van zorgverzekeringen om er één af te
kunnen sluiten. Sinds 2014 is bovendien de ziektekostenverzekering in de missie-ziekenhuizen niet meer geldig. Dit
betekent dus extra werk voor de klinieken van Dr. David door een groeiende toeloop van patiënten.
Daarnaast is het in Ghana de verantwoordelijkheid van familieleden om patiënten die in het ziekenhuis liggen eten
en drinken te brengen en te wassen of verschonen. Deze zorg wordt niet door een verpleegkundige gegeven. Helaas
hebben sommige mensen geen familieleden meer die dit kunnen doen of hebben deze familieleden het geld niet om
eten te kopen. Hierdoor kunnen arme mensen regelmatig toch niet in het ziekenhuis terecht.

2014 in vogelvlucht

Behandelingen in de twee klinieken
Jaar

Aantal
Aantal
poliklinische
operaties
patiënten
2014
25.511
916
2013
24.142
723
2012
25.883
862
2011
21.418
828
* Jaarlijks komt de Canadese arts dr. Kirby een aantal
weken werken op de OK. Daarnaast hebben er in 2014 ook
Poolse artsen gewerkt op de OK.

Dr. David aan het werk op de OK.

Steun aan het werk van Dr. David
Contant geld
In 2014 steunde de stichting het werk van Dr. David met een bedrag van 54. 000 euro.
Kleding
In 2014 werden in totaal 15 dozen tweedehands kleding verzonden. Door het naaiatelier in Accra, begeleid door
Mariette Deyen van UHURU4ALL (www.uhuru4all.com) werden kledingstukken vervaardigd en in december naar Dr.
David gestuurd om uit te delen tijdens de kerstmaaltijd. Dit waren 120 broeken voor mannen, 120 shirts voor
mannen , 90 kinderjurken, 75 shirts voor jongens, 75 broeken voor jongens en 63 lange jurken voor vrouwen. BCG
doneerde hiervoor 3500 euro.
Medicijnen
In 2014 zijn geen medicijnen verscheept. De medicijnen van 2013 zijn in januari 2014 aangekomen in de klinieken.
Aangezien we afhankelijk zijn van vervoer per container / DPA en er geen container ging dit jaar is er niets ingekocht.
I.v.m. de houdbaarheidsdatum van de medicatie willen we niet eerder bestellen dan dat we zeker weten dat er een
container gaat. Gelukkig gaat er in maart 2015 een container en daarin zit een grote bestelling medicijnen. Dit ziet u
terug in de verantwoording van 2015.
De Shekhinah-kliniek krijgt een onderscheiding!
Supertrots zijn wij op de award die de Shekhinah-kliniek heeft gekregen van het Ghanese Ministerie voor
Volksgezondheid. De kliniek wordt geroemd vanwege haar toegewijde personeel en haar veilige milieu waarmee zij
goede gezondheidszorg bevordert.
Dit was voor dr. David en het personeel reden voor een klein feestje, zoals u op de foto kunt zien.

Op de website kunt u een uitgebreide (vertaalde) brief van dr. David lezen over zijn ervaringen van 2014. Indien u
geen internet heeft is een telefoontje naar het secretariaat voldoende om een exemplaar per post te ontvangen.

Financieel overzicht 2014
ONTVANGSTEN 2014:
Giften
Rente ontvangen

74.192,39
159,37

waarvan

rente spaarrek. 5673.62.124
rente spaarrek. 6285.08.239

143,49
15,88

_________
,

totaal ontvangsten

74.351,76

UITGAVEN 2014:
Giften aan dr. David

54.000,00

Kleding st. Uhuru4All

3.500,00

Vrijwilligerswerk Doris

1.300,00

Transportkosten Ghana

3.280,48

kleding voor personeel Shekhinah, gemaakt in Ghana

transportkosten van medicijnen en kleding eind 2013

Bankkosten

372,67

waarvan
buitenlandse overboekingen
algemene bankkosten 4790.04.595
algemene bankkosten vervallen rekeningen

169,50
159,23
43,94

Kosten jaarverslag 2013

563,50

waarvan

326,70
236,80

Bestuurskosten

54,61
_________

totaal uitgaven

63.071,26

drukkosten
portokosten

,

Totaal saldi op de bankrekeningen per

01-01-2014
totaal ontvangsten 2014
totaal uitgaven 2014

44.133,97
74.351,76 +
63.071,26 -/-

Totaal saldi op de bankrekeningen per

31-12-2014

55.414,47

____________________,_________

Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG Ghana
Saldi per
NL42 ABNA 0479 0045 95
6236.43.650
6285.08.239
5673.62.124

01-01-2014
38.631,80
3.620,78
1881,39
0,00
___________________

totaal:

44.133,97

31-12-2014
15.379,88
0,00
0,00
40.034,59

algemene bankrekening
(opgeheven)
(opgeheven
(interne spaarrekening)

__________________

55.414,47

* Alle bovenstaande bedragen zijn in €.
Giften kunt u storten op onze bankrekening NL92 ABNA 0479 0045 95 t.n.v. Basic Care Ghana.

Colofon
Bestuursleden
Voorzitter: Afke de Jong, e-mail: afke.dejong@outlook.com
Secretaris: Murielle Bosch, e-mail: murie46@xs4all.nl
Penningmeester: Bert van der Linde, e-mail: verdronkenoord@gmail.com
Website en PR: Linda van Bijleveld, e-mail: lindabijleveld@hotmail.com
Secretariaat: van der Palmstraat 5, 3332 JL Zwijndrecht. Tel. 078-8900447
E-mail: afke.dejong@outlook.com
Website: www.basiccareghana.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven: 41092289
Notaris: mr. M.P.Rieff, Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek. Tel: 0478-631555
e-mail: m.rieff@notariskantoorvierlingsbeek.nl, www.notariskantoorvierlingsbeek.nl
De Stichting Basic Care Ghana is door de Belastingdienst aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling“
(ANBI). Hierdoor is het mogelijk om periodiek te schenken, deze schenking is in het geheel aftrekbaar voor de
Inkomstenbelasting. Notaris Rieff maakt gratis de akte op voor donateurs die hun donatie willen schenken in de vorm
van een Periodieke Gift voor de looptijd van minimaal vijf jaar. Vanaf 2014 is een periodieke schenking ook mogelijk
zonder notariële akte. Voor de belastingdienst is het vereist dat er een onderhandse overeenkomst is opgemaakt,
hiervoor is een standaard contract beschikbaar. Mocht u een onderhandse periodieke schenking voor ten minste
5 jaar aan de stichting Basic Care Ghana overwegen, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden.
Bankrelatie
ABN-AMRO, rekeningnummer NL92 ABNA 0479 0045 95 t.n.v. Stichting Basic Care Ghana
Indien u in het vervolg het jaarverslag digitaal wilt ontvangen, zou u dat dan ons via het e-mailadres
afke.dejong@outlook.com willen laten weten?
Het jaarverslag zal ook op de website www.basiccareghana.nl te zien zijn.

Het bestuur wil graag alle personen en organisaties, die zich hebben ingezet voor de
allerarmsten in Noord-Ghana, hartelijk bedanken en hoopt dat zij ook in de toekomst op uw
steun kan rekenen!

Kerstfeest 2014, kinderen wachten geduldig op hun feestmaaltijd.

Nieuwsgierig naar het uitgebreide verslag van
dr. David Abdulai? Kijk op onze website!

Stichting Basic Care Ghana
Secr: van der Palmstraat 5, 3332 JL Zwijndrecht
e-mail: info@basiccareghana.nl
www.basiccareghana.nl

BEN EFI ETCON CERT
Zonda g 2 2 m a a r t 2 0 1 5
1 4 .0 0 – 1 6 .0 0 uur
Ge m e e nscha pshu is ‘D e n Tr e f’
Ale x a nde r hof 7
5 5 2 7 EH H a pe r t
door : Afr ok oor Cunene,
o.l.v. Boave nt ur a " Bobby" Gouve ia

Te n ba t e v a n: de st ich t ing Ba sic Car e Gh a na
Medische zorg & maaltijden
voor de allerarmsten in Noord Ghana,
zie ook www.basiccareghana.nl

Toe ga ng vr ij , dona t ie bij de u it ga ng
Inlichtingen, Muriëlle Bosch, tel. 06 51327361
Ook voor kinderen is er een leuke activiteit!

