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          2015, een ongewoon jaar… 

 
 

“Al met al is 2015 het meest ongewone jaar geweest sinds we begonnen in 1991. We zijn nog nooit zo 

dicht bij de dood geweest, met de mogelijke dood voor mijn hele familie. Daarnaast hebben we nog 

nooit zo veel donaties ontvangen als in 2015. We zijn God dankbaar, en daarmee alle mensen die zich 

door zijn Goddelijke Wijsheid hebben laten leiden. Hier vallen in het bijzonder alle leden en donateurs 

van BCG onder. 

Daarnaast hebben we een gift van duizenden kilo’s rijst van de douane gekregen. De douane die 

jarenlang heel formeel en moeilijk gedaan heeft over het krijgen van spullen uit het buitenland en 

nu…. ” 

Met deze woorden besluit dr. David Abdulai zijn terugblik op 2015. In zijn terugblik – die in vertaling 

in zijn geheel op onze website valt terug te lezen – vertelt David op persoonlijke wijze over 

bijzondere momenten in 2015.  

Tijdens een verblijf van drie weken in de zomer van 2015 op het terrein van de kliniek in Gurugu 

mocht ik ook persoonlijk een aantal van die bijzondere momenten meemaken. Zo maakte ik de 

aankomst mee van de gewonde, mentaal beperkte jongeman die David in zijn terugblik noemt. Het 

was niet of nauwelijks mogelijk om met de betreffende man te communiceren. Toch vond hij binnen 

de kortste keren zijn plek in Gurugu.  

Tijdens mijn verblijf heb ik ook mee kunnen helpen om een grote hoeveelheid door BCG verzonden 

medicijnen (ter waarde van ruim 30.000 euro) uit te pakken en in de apotheek te plaatsen. De 

container waarin de medicijnen zaten was rechtstreeks en zonder problemen naar Tamale 

getransporteerd. Het was fijn om heel concreet te zien hoe deze middelen op de plaats van 

bestemming waren aangekomen en hoe er meteen gebruik van gemaakt kon worden. 

Naast dergelijke 'bijzondere' momenten werd ik opnieuw geraakt door de gewone dagelijkse gang 

van zaken op het terrein. De manier waarop mensen met allerlei beperkingen in Gurugu & Wamale 

met elkaar samenleven, is in een stad als Tamale nauwelijks voorstelbaar.  

Ook andere bestuursleden bezochten de klinieken geheel op eigen kosten gedurende het jaar. In dit 
jaarverslag leest u over onze indrukken en ziet u de nodige beelden.  
 
Een voorbeeld van een 'bijzonder' moment in Nederland, was het benefietconcert op zondag 22 

maart 2015. Een groot aantal donateurs had de moeite genomen om naar Hapert te komen. Er werd 

volop genoten van de muziek van Afrokoor ‘Cunene’. Daarnaast maakten de aanwezigen gebruik van 

de mogelijkheid om zich bij te laten praten over ontwikkelingen in Ghana en Nederland. 

We hopen van harte dat u in dit jaarverslag een goede indruk krijgt van het werk van BCG. Wilt u na 

het lezen van het jaarverslag nog meer informatie, kijk dan op onze website www.basiccareghana.nl.  

Reacties en vragen zijn altijd van harte welkom.  
 
Namens het bestuur, 
Afke de Jong, voorzitter BCG 
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                  2015 in vogelvlucht: feiten en cijfers  
   

 

Behandelingen in de twee klinieken  
 

Jaar Aantal 
poliklinische 
patiënten 

Aantal 
operaties 

2015 24.552 889 

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. In 2015 deed hij 25% van                                  Dr. David aan het werk op de OPD 

alle operaties, vooral liesbreuken. 

  

Steun aan het werk van Dr. David 
 

Contant geld  

In 2015 steunde de stichting het werk van Dr. David met een bedrag van 44.000 euro.  
 

Kleding 

In 2015 werden in totaal 33 dozen tweedehands kleding verzonden. Door het naaiatelier in Accra, 

begeleid door Mariette Deyen van UHURU4ALL (www.uhuru4all.com) werden weer 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, 100 kinderjurken, 75 shirts voor jongens, 

75 broeken voor jongens en 60 lange jurken voor vrouwen. BCG doneerde hiervoor 4500 euro. 

Medicijnen 

In 2015 zijn er gelukkig weer medicijnen verscheept. Dit jaar, dankzij een extra donatie, voor een 
groot bedrag van 33.000 euro. Ook brachten we dit jaar een speciaal antidecubitus matras naar 
Ghana voor George, een man met een dwarslaesie. 
 
 

         
Patiёnten aan het wachten op de OPD                        Overzicht van een deel van de bestelde medicatie                                                                                   
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             Impressie van het bezoek aan dr. David    
 

In 2015 brachten naast Afke de Jong, onze voorzitter, ook 2 andere bestuursleden een bezoek aan de 
Shekhinah kliniek. Hieronder beschrijven zij hoe ze het bezoek ervaren hebben.  
 
Bezoek Murielle Bosch, februari 2015 
In februari 2015 ben ik een week naar Ghana geweest, het was ruim 3 jaar geleden. 19 jaar geleden 
kwam ik er voor de eerste keer. Zoals iedere keer, werd ik weer geïnspireerd door wat Shekhinah 
doet en op welke manier. Bij de voedselronde waren nieuwe gezichten en een aantal zag ik niet, zij 
waren overleden of verder getrokken. Ook heb ik een dag de operaties meegemaakt, vooral 
liesbreuken, soms erg grote. Voor iedere operatie bidt dr. David om ondersteuning van God.  
 
Verder ben ik meegegaan op de dagelijkse ronde van dr. David langs 
de patiënten, zij liggen in de hutten die door de omliggende dorpen 
zijn gebouwd en onderhouden worden. Tijdens de ronde is er tijd en 
aandacht voor iedereen. George, verlamd door een ongeluk, heb ik 
iedere dag bezocht. Hij is nu precies 10 jaar in Shekhinah en is echt 
een rustpunt. 
 
 
Bezoek Linda van Bijleveld, oktober 2015 
In oktober 2015 was het dan eindelijk zover: ik ging op bezoek bij dr. David in de kliniek. Hoewel ik 
me al enkele jaren inzet als bestuurslid van BCG had ik dr. David nog nooit ontmoet. Het was een 
ontmoeting om nooit te vergeten, zo eentje waar je maanden later nog steeds met veel bewondering 
aan terugdenkt. Ik kan het denk ik het beste omschrijven door je mee te nemen naar een moment op 
mijn dag bij dr. David dat mij zeer geraakt heeft… 

We liepen onze ronde in de Shekhinah kliniek en kwamen langs de huisjes van de chronische 
patiënten die al maanden/jaren in de kliniek verblijven. Allen zijn verstoten door hun familie, 
lichamelijk en vaak ook geestelijk gehandicapt met daarbij ook nog de nodige psychiatrische 
problemen. Dr. David en het personeel zorgen ervoor dat ze voorzien worden van eten en drinken, 
maar vooral van een nodige dosis liefde en aandacht. Zo mooi om te zien dat ze stuk voor stuk een 
grote glimlach op hun gezicht krijgen als Dr. David even een praatje met ze maakt. Door ze te zien als 
volwaardig medemens en te kijken naar hun kracht in plaats van naar hun klachten, geeft dr. David 
hen een stukje eigenwaarde terug! Hoe vreemd hun gedrag soms ook lijkt voor de buitenwereld, in 
de Shekhinah kliniek mogen ze zijn zoals ze zijn. Of zoals Dr. David zelf zegt: “Accept them the way 
they are and give them the love and attention they need.” 

Mijn bezoek aan Shekhinah heeft ervoor gezorgd dat ik me de komende jaren als bestuurslid van BCG 
met nog meer enthousiasme en passie ga inzetten! 
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                                 Het financieel jaaroverzicht 2015 

 

ONTVANGSTEN 2015   (met tussen haakjes de bedragen van 2014) 

Giften 82.447,66 (74.192,39) 

Rente ontvangen 217,17 (159,37) 
 _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___  

totaal ontvangsten 82.664,83 (74.351,76) 

 

UITGAVEN 2015 

Giften in geld dr. David 44.000,00 (54.000,00) 

Medicijnen & matras Shekhinah 32.598,50 (0,00) verzonden vanuit Nederland 

Kleding st. Uhuru4All 4.500,00 (3.500,00) kleding voor personeel kliniek 

Vrijwilligerswerk Doris 1.175,00 (1.300,00) 

Transportkosten NL-Ghana 5.616,77 (3.280,48) transport en opslag medicijnen en kleding 

Bankkosten 336,60  (372,67) 

Kosten jaarverslag 2014 554,40 (563,50)  

Diverse drukkosten 278,30 (0,00, wel 54,61 bestuurskosten in 2014)                    
  ter ondersteuning van enkele wervingsacties 
 _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___  

Totaal uitgaven 89.059,57 (63.071,26) 

 

Totaal saldi op de bankrekeningen per  01-01-2015 55.414,47 

  totaal ontvangsten 2015 82.664,83 + 

  totaal uitgaven 2015 89.059,57 -/- 

Totaal saldi op de bankrekeningen per   31-12-2015 49.019,73   

 

Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG 

Saldi per  01-01-2015  31-12-2015 

NL92 ABNA 0479 0045 95 15.379,88 1.517,97 

spaarrekening 5673.62.124 40.034,59 47.501,76 

Totaal 55.414,47 49.019,73 

 

* Alle bovenstaande bedragen zijn in € 
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                               Financiële verantwoording 2015 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               
 
In bijgaand overzicht vindt u een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven van de stichting Basic 
Care Ghana voor 2015. Ter vergelijking zijn de bedragen van 2014 tussen haakjes erbij vermeld. 
Wat hierbij positief opvalt, is dat de ontvangsten behoorlijk zijn gestegen!  
Dit is enerzijds te danken aan de opbrengst van het benefietconcert op 22 maart in Hapert maar ook 
hebben een aantal van onze vaste donateurs hun bijdrage verhoogd. 
Hierdoor hebben wij vorig jaar fors meer medicijnen en aanverwante medische goederen kunnen 
inkopen en verschepen naar de kliniek in Tamale. Dit verklaart ook het hogere bedrag aan 
transportkosten voor 2015. Deze medicijnen kunnen we zeer voordelig in het groot inkopen via een 
organisatie waar tal van toonaangevende internationale hulporganisaties hun inkoop bundelen.  
Op deze wijze kunnen we voor in verhouding weinig geld veel medicatie doneren aan de Shekhinah 
kliniek. 
 

Met betrekking tot de ANBI-voorwaarden die de belastingdienst stelt de volgende opmerkingen: 
* De bestuursleden hebben in 2015 geen reis- of andere persoonlijke onkosten gedeclareerd; 
* De gemaakte kosten (bankkosten, kosten jaarverslag, diverse drukkosten minus ontvangen rente) 
bedragen ± 1,15% van de ontvangen giften. De transportkosten tellen we hierbij niet mee omdat we 
hierdoor de medicijnen veel goedkoper kunnen inkopen en we anders voor hetzelfde geld veel 
minder medicijnen zouden kunnen doneren.  
 

Met dank aan alle donateurs die het werk van dr. David in 2015 hebben gesteund met hun gift, 

 
Bert van der Linde  
Penningmeester BCG 
 

Giften kunt u storten op onze bankrekening NL92 ABNA 0479 0045 95 t.n.v. Basic Care Ghana 
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                                  Colofon 

 

Missie en visie 
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 leveren een bijdrage aan gratis medische zorg of een nieuwe plek om te kunnen 
leven.  
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. Wij voeren deze visie uit door het werk 
van een bijzondere Ghanese arts te ondersteunen, dr. David Abdulai.  
 
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: Kombos 101, 3941 KK Doorn. Tel. 06-20127824 
E-mail: afke.dejong@outlook.com 
Website: www.basiccareghana.nl 
Facebook: www.facebook.com/basiccareghana 
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. 
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Nieuwsgierig naar het uitgebreide verslag van  
dr. David Abdulai? Kijk op onze website!  
 
 

Stichting Basic Care Ghana 
Secr: Kombos 101, 3941 KK Doorn  

Tel. 06-20127824 
e-mail: afke.dejong@outlook.com 

www.basiccareghana.nl 

 

Een nieuwe auto voor het ‘Meals on Wheels’ 

project! 

 

Sinds 1992 brengt dr. David samen met zijn 
vrijwilligers 365 dagen per jaar een warme 
maaltijd naar zij die op straat leven, vaak 
verstoten door hun familie. In goed overleg 
met dr. David heeft het bestuur van BCG het 
plan opgevat om naast de gewone donaties in 
2 jaar te sparen voor een nieuwe auto voor dit 
voedselprogramma. Een plaatselijke ZWO 
commissie heeft het project al geadopteerd 
tijdens de vastenactie in de kerk. Voelt u zich 
door ons plan aangesproken en wilt u 
overwegen om mee te doen? Neem dan 
vrijblijvend contact op. Meer informatie over 
dit project vindt u ook op: 
www.basiccareghana.nl.  

 

 


