
 
 
 

 
 
 
 

              JAARVERSLAG 2012 
STICHTING BASIC CARE GHANA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 Stichting  Basic  Care  
 Ghana 

                   Secr.: Flierenhofstraat  49     6681 BW   Bemmel   tel  0481   462372     e-mail: info@basiccareghana.nl  
                   www.basiccareghana.nl 

 Kamer van Koophandel Brabant: nr. 41092289 
 Eindhoven 

        NL92ABNA0 47.90.04.595    
        NL42ABNA0 62.36.43.650    



 2

Feiten over Ghana 
Ghana, officieel de Republiek Ghana, is een land aan de westkust van Afrika. Sinds 2012 is John Dramani 
Mahama de democratisch gekozen president. Het grenst westelijk aan Ivoorkust, noordelijk aan Burkina 
Faso, en oostelijk aan Togo. 
Hoofdstad: Accra 
Aantal inwoners: 24,6 miljoen (2012) 
Oppervlakte: 240.000 km  (6,5 keer Nederland) 
Gemiddelde levensverwachting (2011): 61 jaar (in Nederland: 81 
jaar) 
Kindersterfte: 49 per 1000 (in Nederland 5 per 1000) 
Klimaat 
Het klimaat van Ghana is tropisch. Het noordelijke deel van 
Ghana heeft een woestijn klimaat, met dagtemperaturen van 
boven de 40 graden. Het zuiden heeft een tropisch klimaat met 
dagtemperaturen tot 30 graden. Vooral de kustgebieden hebben 
een hoge luchtvochtigheid. Van november tot en met januari is 
de warmste periode. De belangrijkste seizoensfactor waar je 
rekening mee moet houden is de regentijd. Deze duurt van april tot en met september, met de piek in mei en 
juni. De laatste jaren is dit patroon door klimaatsverandering steeds grilliger geworden. 
Bevolking 
Ghana kent meer dan honderd etnische groepen, elk met hun eigen cultuur en vaak ook een eigen taal. 
Traditionele gezagsdragers, chiefs, (dorpshoofden) bepalen in grote mate de gang van zaken in de dorpen. 
Godsdienst speelt een grote rol in het leven van de Ghanees. Meer dan zestig procent is christelijk. Vijftien 
procent is islamitisch, met name woonachtig in het noorden. De rest van de bevolking hangt  een van de 
traditionele animistische godsdiensten aan. 
Economie 
Ghana is rijk aan grondstoffen en grote delen van het land zijn vruchtbaar. De landbouw, met name cacao, 
levert een belangrijke bijdrage aan de exportinkomsten. Het land produceert ook  goud.  
De afgelopen jaren is de Ghanese economie sterk gegroeid. Zelfs tijdens de mondiale economische crisis 
van 2009 realiseerde het land een bbp-groei van 4 procent. In 2011 groeide het bbp met maar liefst 13,6 
procent volgens schattingen van de Economist Intelligence Unit (EIU). De oorzaak hiervan is het op gang 
komen van de olieproductie. Dit uitzonderlijk hoge groeipercentage is daarom waarschijnlijk maar 
eenmalig. Voor 2012 en 2013 verwacht de EIU een bbp-groei van respectievelijk  
7 en 7,7 procent. 
Toch blijft de economische positie zorgwekkend. De buitenlandse schulden zijn hoog en de nationale munt 
is zwak. Landbouw is en blijft de voornaamste economische sector.  
Gezondheid 
Veel ziekten ontstaan door slechte hygiënische omstandigheden en armoede. Meer dan een derde van de 
bevolking heeft geen toegang tot schoon drinkwater en tweederde beschikt niet over latrines en dergelijke.  
Veel mensen zijn HIV- besmet of lijden aan Aids. Ook TBC is een veel voorkomende infectieziekte. 
Slechts een kwart van de bevolking heeft toegang tot goede gezondheidszorg.  
In 2008 is een ziektekostenverzekering ingesteld, opdat iedereen gebruik zou kunnen maken van de 
bestaande  structuren van de gezondheidszorg. De premie voor deze verzekering is  in de orde van 10 Euro. 
Voor Nederlandse begrippen een laag bedrag maar voor de allerarmsten van Ghana een kapitaal, dat zij 
onmogelijk kunnen betalen  
Onderwijs 
In principe is er in Ghana gratis, verplicht basisonderwijs voor iedereen. Alle kinderen worden geacht, na 
eventueel twee jaar in een kleuterschool, zes jaar Basis Onderwijs te volgen. Helaas is er weinig tot geen 
controle op naleving van de leerplicht. Veel kinderen haken vroegtijdig af omdat ze moeten bijspringen om 
inkomen te vergaren of omdat er geen geld is voor schooluniformen of boeken. Op veel plaatsen, vooral ook 
in het noorden, is het onderwijs slecht georganiseerd.  
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STICHTING    BASIC   CARE    GHANA 
 
HEt jaar 2012 in vogelvlucht 
De financiële crisis is in Noord -Ghana vele malen harder aangekomen dan in 
Nederland. De voedselprijzen zijn huizenhoog gestegen, schoolgelden zijn met 
300% omhoog gegaan en de kosten van het werk van dr David is door gestegen 
prijzen van benzine en voor onderhoud van auto’s en gebouwen zijn nauwelijks 
nog op te brengen. Vooral de allerarmsten zijn zonder steun niet meer in staat 
een menswaardig leven te leiden. Gelukkig is dr. David een optimistisch mens, die 
beslist niet bij de pakken neer gaat zitten, maar die  alles in het werk stelt om de 
allerarmsten zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. 
Dr. David wordt in Ghana, maar ook wereldwijd, geprezen voor het werk dat hij 
samen met een dertigtal vrijwilligers verricht. 
Zo werd hem in het begin van 2012  de Martin Luther King Award Junior 2012 prijs 
toegekend door de Amerikaanse Ambassade. Aan deze eretitel was een bedrag 
van 5000,- Am. dollars verbonden. 
Later in het jaar werd hij speciaal gefeliciteerd door de Ghanese Bisschoppen 
Conferentie voor zijn diensten aan de allerarmsten, terwijl het televisiestation 
“T.V.Africa” hem een ereprijs verleende in een speciaal voor zijn werk 
uitgezonden programma. Bekijk de film over het werk van dr. David op: 
http://www.youtube.com/watch?v=6opHLxSGTUI 
 
Geschiedenis  
De volgende passages worden in elk volgend jaarverslag herhaald. Wij vinden 
deze informatie belangrijk omdat  er uit blijkt hoe zeer dr. David en zijn vrijwilligers 
al jaren zo gemotiveerd zijn om hun leven in dienst te stellen van de allerarmsten. 
Donateurs die al langer een jaarverslag ontvangen kennen deze tekst wel maar 
het is  belangrijk  dat ook nieuwe donateurs  hiervan kennis kunnen nemen: 
De Stichting Basic Care Ghana werd  in 1992 door Marga Verhoeven opgericht 
onder de naam Shekhinah Kliniek. Oorspronkelijk had de Stichting tot doel het 
werk van dr. David en zijn toenmalige vrouw Doris in financieel en materieel 
opzicht te steunen. Omdat ons na verloop van tijd ook andere dringende 
hulpvragen bereikten, besloot het bestuur de statuten te wijzigen om ook aan 
deze hulpvragen tegemoet te kunnen komen.  Ook de naam van de Stichting 
werd gewijzigd in Stichting Basic Care Ghana, (BCG) zodat de veranderde 
doelstellingen ook in de naam beter tot hun recht zouden komen. In de statuten 
staan de doelstellingen als volgt omschreven: “het verlenen van financiële en 
materiële steun aan instellingen en particuliere initiatieven in Afrika, die beogen  
hulp te bieden aan mensen  die niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van 
bestaande hulpverleningsfaciliteiten.” Kort samengevat betekent dit dat de 
Stichting hulp wil bieden aan de allerarmsten. Tot op heden is die hulp beperkt 
gebleven tot hulp aan de allerarmsten in Ghana en in het bijzonder aan het werk 
van de Ghanese dokter David Abdulai in de stad Tamale, in het noorden van 
Ghana, hoewel ook andere hulpvragen uit de regio vaak door de Stichting 
werden gehonoreerd. 
Het is echter begrijpelijk dat door de financiële crisis de besteding van de 
donaties steeds  meer gericht zijn op het werk van dr. David.  
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 Dr. David in gesprek met een zwerver. 

De Stichting Basic Care Ghana is door de Belastingdienst erkend als een 
“Algemeen Nut Beogende Instelling”( Anbi ), wat betekent dat donaties aan de 
Stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.  
 
 
Hoe het allemaal begon 
Dr. David Abdulai werd omstreeks 1951 in een zeer arm gezin in Tamale geboren. 
Hij had elf broers en zusters die allen door  ziekten en ondervoeding op jeugdige 

leeftijd overleden. Ook zijn vader, die aan lepra leed, 
stierf op jonge leeftijd. In zijn kinderjaren waren er 
lange perioden waarin  dr. David zich met bedelen in 
leven moest zien te houden en de vuilnisbelten moest 
afzoeken naar iets eetbaars voor zijn ouders en voor 
zichzelf. De Ghanese pater, Father Alfred Bayo,  stelde 
hem in de   gelegenheid naar school te gaan en hij 
werd uiteindelijk arts, na lange jaren van hard    
werken onder armoedige omstandigheden. Ook de  
religieuze zuster Jane heeft daarbij een belangrijke rol 
gespeeld. Na zijn afstuderen  specialiseerde hij zich 
gedurende twee jaren in de chirurgie in Zambia, 

ontving aanvullende scholing in Engeland en werkte daarna enkele jaren in het 
ziekenhuis van Damongo, in het noordwesten van Ghana. Door zijn opvallende 
capaciteiten werd hij daarna benoemd tot hoofd van de medische dienst van 
de noordelijke provincies. Dit werk gaf hem echter weinig voldoening omdat hij 
ervoer, dat degenen die de hulp het hardst nodig hadden, de allerarmsten, de 
bedelaars, de psychiatrische patiënten, de daklozen en de vluchtelingen, van 
alle medische en sociale hulp verstoken bleven. 
Daarom begon dr. David in 1989, samen met zijn toenmalige vrouw Doris, die 
verpleegkundige is, letterlijk onder een mangoboom, in Gurugu, een klein dorpje 
net buiten de stad Tamale, zijn praktijk voor deze bevolkingsgroep, waar iedereen 
die arm was gratis werd geholpen. 
De Schotse Witte Pater, Father Herbert Herrity, heeft hen van het begin af aan  
gesteund bij de verwezenlijking van al hun idealen, met goede raad, 
aanmoediging en ook in materieel opzicht. Uiteindelijk is dit eenvoudige begin 
onder de mangoboom, uitgegroeid tot de Shekhinah kliniek in Gurugu even 
buiten Tamale. Jaren later, in 2000, werd er een 
tweede kliniek gebouwd in Wamale, ongeveer 
10 km oostelijk  van  Tamale. 
Dr. David, Doris en de vele vrijwilligers zetten 
zich belangeloos in voor de allerzwaksten in 
hun samenleving, daarbij gesteund door 
vrienden in binnen- en buitenland. De inwoners 
van Tamale vonden de ommekeer in het leven 
van dr. David en Doris zo zonderling, dat hij al 
snel de bijnaam van de "mad doctor" 
verwierf, een naam die hij met trots heeft 
aanvaard, als teken dat hij de "mad people" 
uit de stad als zijn gelijken beschouwt. 
Zijn vrouw Doris deelde zijn roeping en samen besloten zij hun verdere leven te 
wijden aan de zorg voor de verschoppelingen in hun samenleving.  

                  dr. David   
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Dr. David en zijn vrouw Doris zijn  in 2007 gescheiden. Doris woont nu in Accra en 
doet daar  vrijwilligerswerk bij lepra patiënten. 
De huidige vrouw van dr. David, Mariama, is een grote steun voor het werk op 
organisatorisch gebied. 
 
 
Het werk van dr. David en de vrijwilligers      
 
-   Arme mensen worden gratis geholpen in de twee klinieken, die door dr. David  zijn  
    gebouwd. 
-   In het ‘destitute-home’ worden  ontheemden uit Ghana,  Nigeria en 
    Burkino Faso  en  HIV/AIDS patiënten gratis gehuisvest.              
-  Het Voedsel Programma (Meals on Wheels):   Sinds 1992 wordt dagelijks aan zo’n 
    95 psychiatrische zwervers en oude weduwen  in de stad Tamale  een warme  
    maaltijd verstrekt, als ook aan de vrijwilligers en de  ontheemden die bij de Gurugu 
    kliniek wonen!  In totaal 150 maaltijden per dag. (54750 warme maaltijden per 
    jaar. In al die jaren is er geen dag overgeslagen !)      
-   Voedselhulp wordt verleend aan 25  gevangenen in de Central Prison.  
    In uitzonderlijke gevallen wordt ook medische hulp verleend. 
-  Hulp wordt geboden aan de politie om gevonden lichamen van onbekende 
    overleden personen op te halen en hen een waardige begrafenis te geven op de  
    begraafplaats bij het ziekenhuis in Gurugu.   
-   Het huisvesten, voeden en kleden van diegenen  die dat op eigen kracht niet 
    kunnen volbrengen. 
-   Sinds 2006 worden de inwoners van  het lepradorp Nkanchinah ( 85 mensen) 
    van huisvesting, voedsel, kleding en medicijnen voorzien en een klein geldbedrag. 
-   Het verlenen van noodhulp bij calamiteiten zoals overstromingen en  grote 
    droogte waardoor de oogsten geheel of gedeeltelijk mislukken. 
 
Maar vooral ook het tonen van respect en medeleven voor al diegenen die 
door de Ghanese maatschappij volkomen worden genegeerd. 
Iedereen die hulp nodig heeft en geen mogelijkheden heeft van de 
gangbare hulpverleningsinstanties gebruik te maken, zal zo  goed mogelijk 
worden geholpen,  ongeacht ras, huidskleur of geloof. 
 
 
De Twee klinieken van dr. David 
De twee klinieken van dr. David voorzien nog meer dan vroeger in een dringende 
behoefte. 
Waar de allerarmsten officieel ook in het staatsziekenhuis terecht kunnen voor hun 
klachten, (als zij met hulp van dr. David of anderen verzekerd zijn), worden er 
talrijke barrières voor hen opgeworpen. Nu de financiële crisis ook Noord-Ghana 
hard treft heeft hiermee ook de corruptie een grote vlucht genomen. Een arme 
patiënt kan geen hulp kopen van de verpleegkundigen in het ziekenhuis om hem 
water te brengen om te drinken. Hem in bed te wassen of te verschonen, etc. Zijn 
maaltijden zijn de verantwoordelijkheid van zijn familie, die maar al te vaak 
volledig afhaakt omdat ook zij geen geld hebben. 
Het aantal behandelingen in de twee klinieken samen, worden weergegeven in 
de tabel hieronder. 
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 Veel kinderen worden verzorgd en  
  opgevoed door hun grootmoeder. 

 
Dokter David zelf aan het woord. 
( een korte samenvatting van het uitgebreide verslag van dr. David )  
Enige tijd geleden werd ons door een chief een stuk landbouwgrond geschonken 
waarop we in 2009 al eens rijst verbouwd hebben. Na de oogst bleek dat het niet 
rendabel was zelf rijst te verbouwen en dat het goedkoper was rijst op de markt te 
kopen. Nu is de situatie drastisch veranderd, omdat de prijs op de markt niet meer 
op te brengen is. We hebben van donaties een tractor en een ploeg kunnen 
kopen. We waren van plan de rijst in maart te planten, nadat mij was toegezegd 
5000,- Am. dollars te ontvangen van de Amerikaanse Ambassade. Helaas is van 
dit bedrag tot nu toe maar een klein gedeelte 
ontvangen, waardoor de rijstplant niet op tijd 
kon beginnen. 
Om het land waar rijst verbouwd gaat worden 
te beschermen tegen diefstal van de oogst, 
moet er een grote omheining om heen ge-
bouwd worden. Deze zal ook “landjepik” van 
aangrenzende landeigenaren tegen moeten 
gaan. 
Het voedselprogramma is redelijk goed ver-
lopen. Wij zijn er in geslaagd elke dag een 
goede maaltijd aan de zwervers in de stad te 
geven. Maar de porties maïs die we maan-
delijks gaven aan 89 oudere, alleenstaande 
vrouwen en aan 25 weduwen, die geen steun 
van hun familie krijgen, konden we twee 
maanden niet meer bekostigen. Zij kregen toen 
wel een kleine som geld.  
Voor het vieren van het Kerstfeest kregen we van lokale burgers (iemand 
doneerde zelfs een enorme stier) een bijdrage in geld zodat op deze 
gelegenheid meer dan 3000 arme mensen van een goede warme maaltijd 

 
Jaar 
 

Aantal 
Polikl. 
Patiënten 

Aantal  
operaties 

 
2012 

 
25883 

 
862* 

 

 
2011 

 
21418 

 
828 

 
2010 

 
36186 

 
685 

 
 
 

 
*In de maand november werd dr. David 
bijgestaan door een Canadese chirurg en 
twee Poolse chirurgen, die samen  439 
operaties uitvoerden! ! De Canadese chirurg 
dr. Kirby, komt al vele jaren twee maal per jaar 
drie weken operaties uitvoeren. 

 

 

        Dr.David (rechts) aan het werk in de 
        operatiekamer 
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konden worden voorzien met een flesje frisdrank en versnaperingen. Een 
feestmaal dat onze gasten maar éénmaal per jaar konden nuttigen. Na de  
viering wisten 800 kinderen die voor de poort stonden te dringen om binnen te 
komen, de poort te forceren waardoor een  mensenmassa naar binnen rolde. 
Gelukkig waren er geen gewonden. 
Voor het Kerstfeest in het lepradorp doneerden we een zak rijst en geld om vlees 
te kopen. De Kerstviering werd daar georganiseerd door de locale pastoor uit het 
naburige dorp Kpandai. 
Toen Ghana in 2012 olie ging produceren en de hoogste economische groei ter 
wereld van 14% vertoonde, werd het land tot een ‘Modaal-Inkomen Land’ 
verklaard. Met als resultaat dat veel donororganisaties het land verlieten. 
Tengevolge daarvan werd de Nationale Zorgverzekering duurder. Dat maakte 
aansluiting bij de zorgverzekering nóg moeilijker voor de allerarmsten. 
Corruptie in de medische sector is flink gestegen. De allerarmsten die wél een 
verzekering hebben, (die door ons wordt betaald) worden slecht behandeld en 
moeten voor elke dienst (wasbeurt, bed verschonen etc) van het verplegend 
personeel extra betalen, waar ze niet toe in staat zijn. Voor de patiënt een 
hopeloze situatie.    
In 2013 zal de Nationale Lepra Dag in het lepradorp Nkanchinah gehouden 
worden. De Nationale Lepra Commissie heeft mij gevraagd om de pers te woord 
te staan. Geen enkele andere groep dan ons team heeft enige interesse in het 
welzijn van (ex) lepramensen. 
Enige tijd geleden werd een vrouw, Vivian, bij ons binnen gebracht om bij ons in 
vrede te sterven. Zij kwam uit Accra waar zij verstoten was door haar familie 
omdat zij HIV had. Vel over been. Zij was zo zwak dat ze niet rechtop kon zitten in 
bed. Zij werd behandeld met anti-HIV medicatie en kreeg bij ons een zo goed 
mogelijke behandeling. Na verloop van tijd begonnen haar krachten langzaam 
terug te keren. Zij werd van een wrak die zij was toen zij bij ons kwam wonen, tot 
een mooie  “African lady”. 
De Universiteit voor Ontwikkelings Studies in Tamale  brengt hun medische studen-
ten naar ons toe omdat wij de enige plaats zijn in Noord-Ghana waar een redelijk 
groot aantal psychiatrische patiënten wonen of worden behandeld, en waar 
studenten kennis kunnen opdoen over de behandeling van HIV- patiënten en de 
menselijke bejegening van patiënten. 
  
SteUN AAN HET WERK VAN DR.DAVID 
In 2012 steunde de Stichting het werk van dr. David met een bedrag van  
€ 25.000,- aan contant geld.  
 
Kleding 
In 2012 werden in totaal 67 dozen tweedehands kleding verzonden naar dr. 
David. 
Door het naaiatelier in Accra onder leiding van Marietta Deijen werden 734 
kledingstukken vervaardigd  voor de allerarmsten in Tamale en afgeleverd bij dr. 
David. 
 
MEDICIJNEN 
Voor de twee klinieken van dr. David in Tamale werd in 2012 voor € 23901,18 aan 
medicijnen ingekocht bij IDA in Amsterdam en via onze agent DPA naar Ghana 
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verscheept. Deze zending was verpakt in 68 dozen en had een  inhoud van 4,2 
ku. meter. 
Gelukkig hoeft dr. David voor de invoer van medicijnen en (tweedehandse) 
goederen geen invoerrechten te betalen. 
 
Steun aan andere kleine projecten 
 
Aan de Stichting Uhuru4all werd € 3000,- gegeven om kleding voor de doelgroep 
van dr. David te maken in het naaiatelier in Accra.  Hiermee probeert de stichting 
werkgelegenheid in Ghana te stimuleren. 
Zie ook www.uhuru4all.com (Uhuru betekent vrijheid) 
 
Veel donateurs willen anoniem blijven en daarom worden slechts bij uitzondering namen van 
personen of organisaties in onze jaarverslagen vermeld 
 
De Stichting Basic Care Ghana is door de Belastingdienst aangemerkt als een  
“Algemeen Nut Beogende Instelling “(ANBI) Giften aan de Stichting zijn daardoor 
aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting 
De mogelijkheden van een Periodieke Schenking, die in het geheel aftrekbaar is voor 
de Inkomstenbelasting, staat beschreven in het Colofon. 
 
 
 
 
 
 
Ontvangsten 
Giften                                                                                                                                                             + €  68144,96 
Rente Bank                                                                                                                                                               209,84 
 ------------,--+  
                                                                                                                                 Totaal ontvangsten     +  €  68.354.80 
Uitgaven 
Overgemaakt naar dr. David (Shekhinah)                                                                                                - €  25.000,00 
Inkoop medicijnen bij IDA                                                                                                                                 23.901,18                 
Kosten vervoer medicijnen  + kleding via DPA naar Tamale                                                                       3.745,73                       
Levensonderhoud van Doris Abdulai ( ex van dr. David)                                                                  1.225,00  
Opdracht vervaardigen kleding door naaiatelier in Ghana (www.uhuru4all.nl)                                          3.000,00 
Drukkosten Jaarverslag 2011                                               310,20 
Portokosten                              200.00 
Onkostenvergoeding                                                                                                                                               112,00                                                 
Kosten bank                                          413,92 
Secretariaatskosten                                                                                                                                                   32,35                                      
Kosten Kamer van Koophandel                                                                                                                               24,08 
                                                                                                                                                                                 ------,--+    

            Totaal  uitgaven  - € 57.964,46 
 
 
 
 
 
N.B. 
Het hoge positieve eindsaldo op 31-12-2012 wordt veroorzaakt doordat enkele grote sponsors hun bijdrage vlak voor 
het einde van het jaar overmaakten. 

 
 

TOTAAL IN KAS op 1/1/2012                                                                   + € 41294,79                                 

FINANCIEEL OVERZICHT 2012 
                                     STICHTING  BASIC  CARE  GHANA                                              
 

  TOTAAL IN KAS op 31/12/2012                                                             + €   51.685,13 
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Colofon 
Bestuursleden 

Voorzitter: Afke de Jong, e-mail: avannierop@hotmail.com 

Secretaris : Jan Rijsdijk, e-mail: jgrijsdijk@versatel.nl 

Penningmeester : Murielle Bosch, e-mail: murie46@xs4all.nl 

Bestuurslid zonder titel : Mieke Rijsdijk, e-mail: miekerijsdijk1@yahoo.com 

Bestuurslid zonder titel: Stefanie van Boekel, e-mail: Stefanievanboekel@hotmail.com  

Secretariaat: Flierenhofstraat 49, 6681 BW Bemmel, tel 0481 462372,  

e-mail: info@basiccareghana.nl   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  

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. Een dergelijke donatie is in zijn geheel aftrekbaar, (zonder 
toepassing van een drempel), voor de Inkomstenbelasting !!! 

Bankrelaties:  
ABN-AMRO, in Bemmel, rekeningnummer NL92ABNA0 47.90.04.595* t.n.v. de Stichting Basic Care 
Ghana te Bemmel. 

ABN-AMRO, in Hapert, rekeningnummer NL42ABNA0 62.36.43.650* t.n.v. de Stichting Basic Care 
Ghana te Sambeek.  

*Na 1 febr. 2014 zijn IBAN-nummers verplicht. 

Het bestuur wil graag alle personen en organisaties, die zich op een of 
andere wijze hebben ingezet voor de allerarmsten in Noord-Ghana, 
hartelijk bedanken en hoopt dat zij ook in de toekomst op uw steun 
mogen rekenen   
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bezoekers met een lichamelijke beperking wachten geduldig op 

wat komen gaat op het door dr.David georganiseerde Kerstfeest. 
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                   Traditionele woningbouw in Noord-Ghana. Het kleine bouwsel op de voorgrond is  
                    bedoeld voor de opslag van de oogst. 
 
Indien u in het vervolg het jaarverslag digitaal wilt ontvangen, zou u dat dan 
ons via het e-mailadres info@basiccareghana.nl willen laten weten? 
Het jaarverslag zal ook op de website www.basiccareghana.nl te zien zijn,  in 
kleur. Kijk voor een film over het werk van dr. David op: 
http://www.youtube.com/watch?v=6opHLxSGTUI 
 
maart 2013  

  Een moeder komt met haar zieke kind naar de kliniek. 
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                         Bekijk de film over dr.David’s werk op: 

                                                                         
http://www.youtube.com/watch?v=6opHLxSGTUI  
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