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Vijfentwintig jaar Shekhinah-kliniek,
afscheid van Dr. David

In januari 2016 schreef dr. David in zijn jaarlijkse nieuwsbrief dat hij – bij een verkeersongeluk in
2015 – nog nooit zo dicht bij de dood was geweest. Wie had toen kunnen vermoeden dat een
agressieve vorm van schildklier-keelkanker hem fataal zou worden in 2016. Op 2 oktober 2016 stierf
David in alle rust en vrede, in het bijzijn van zijn vrouw Mariama en met een glimlach op zijn gezicht.
Twee dagen later is dr. David op zijn eigen verzoek op traditionele wijze begraven, ondanks het feit
dat er sprake was van een staatsbegrafenis, inclusief 21 saluutschoten. David wilde niet dat er voor
hem meer geld dan nodig was zou worden uitgegeven. Het geld kon immers beter gebruikt worden
voor de armen die hem zo lief waren. Vrijwel de hele stad was voor zijn begrafenis uitgelopen.
Een ruim 8 km lange stoet begeleidde hem van de kerk naar zijn laatste rustplaats op het terrein van
de kliniek in Gurugu.
Het gemis is groot. David’s inspiratie, lach, humor en inzet voor de armen worden elke dag gemist.
Toch gaat het werk in Tamale zoveel mogelijk gewoon door. In de maanden van zijn ziekte is de
dagelijkse leiding over het werk overgedragen aan zijn vrouw Mariama. Mariama doet haar werk
geheel in de lijn van dr. David. Ze wordt bijgestaan door vrijwilligers, haar familie en een lokaal
bestuur. Dit bestuur vormt een soort meedenktank voor Mariama. Omdat haar positie als
leidinggevende vrouw niet altijd gemakkelijk is, ervaart ze deze steun als heel belangrijk.
Ons bestuurslid Murielle is in augustus en december ter ondersteuning – als altijd op eigen kosten –
in de Shekhinah-kliniek geweest. De verhalen en indrukken van Murielle bevestigen dat het werk
geheel in de geest van dr. David doorgaat.
Het voedselprogramma verstrekt dagelijks 150 maaltijden. De keuken is verplaatst naar de kliniek in
Gurugu, zodat ook vaste bewoners mee kunnen helpen met koken. Op uitdrukkelijk verzoek van dr.
David is er ook op de dag van zijn begrafenis gekookt en zijn er maaltijden verstrekt. Zo is in het ruim
25-jarig bestaan van het voedselprogramma letterlijk nog nooit een dag overgeslagen!
In 2015 hebben we als bestuur van BCG het plan opgevat om naast de gewone donaties te sparen
voor een nieuwe auto voor het voedselprogramma. Dagelijks rijdt deze auto, bouwjaar 2005, 80 km
over slechte wegen. In 2016 hebben we ruim de helft van het bedrag dat nodig is voor een nieuwe
auto al mogen ontvangen. We hebben dermate veel vertrouwen dat u ons wilt helpen om in 2017
ook de andere helft van het benodigde bedrag bij elkaar te brengen, dat de nieuwe auto nu al
aangeschaft wordt.
Ook het medisch werk in de kliniek is in 2016 zoveel mogelijk doorgegaan. Minimaal 2 dagen per
week worden operaties uitgevoerd door dr. Alhassan, een Ghanese arts die 2 ochtenden per week
belangeloos opereert. Ook dr. Kirby uit Canada was weer in Tamale. Evenals voorgaande jaren was
hij 8 weken in de kliniek om operaties uit te voeren.
Verpleegkundigen Kwame en Majeed doen de dagelijkse consulten. Voor hun ondersteuning is nog
wel een arts nodig. Ook daarin is het vertrouwen dat dit goed komt.
We hopen dat u in dit jaarverslag een goede indruk krijgt van het werk van BCG. Wilt u na het lezen
van het jaarverslag meer informatie, kijk op onze website www. basiccareghana.nl.
Reacties en vragen zijn van harte welkom.
Namens het bestuur, Afke de Jong, voorzitter BCG
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Words of hope…..
Stay away from anger…..It hurts, it hurts only you. If you are right, then there is no need to
get angry, and if you are wrong, then you don’t have any right to get angry.

Patience with family is love,
Patience with others is respect,
Patience with self is confidence,
Patience with god is faith.
Never think hard about the past, it brings tears…
Don’t think more about the future, it brings fear…
Live this moment with a smile, it brings cheers.
Every test in our life makes us bitter or better,
Every problem that comes, comes to make us or break us,
The choice is ours whether we become victims or victorious.
Beautiful things are not always good, but good things are always beautiful.
Do you know why God created gaps between our fingers?
So that, someone who is special to you comes and fills those gaps by holding hands forever.
Happiness keeps you sweet…..but being sweet brings happiness.

In memoriam of dr. David Abdulai
* Deze words of hope hangen ook in de Shekinah-kliniek
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Introductie Mariama en een verhaal uit Shekhinah….
Mariama, David’s vrouw
Mariama Alhassan Dokurugu, weduwe van dr. david is nu de inspirator en op dit moment
verantwoordelijke voor het werk in Shekhinah-klinieken.
Mariama is geboren op 4 februari 1979 en is nu 38 jaar.
Ze is geboren in Tamale, in hetzelfde gebied waar dr. David jaren gewoond heeft, Choggu.
Armoede bepaalde dat Mariama pas op 14-jarige leeftijd naar de basisschool gegaan is. Mariama
heeft, door tomaten te verkopen op de markt en in de gegoede wijken van Tamale, zelf het
schoolgeld bij elkaar gesprokkeld. Haar familie vond het onzin dat Mariama met 14 jaar nog naar de
basisschool ging; de huwbare leeftijd was er toch bijna? De basisschool heeft zij zeer vlot en snel
doorlopen evenals de middelbare school.
Later is Mariama geholpen met het schoolgeld door een Amerikaanse vrouw. In deze schooljaren
heeft zij voor haar boeken ook geprofiteerd van het Education Fund Support, dat een aantal jaren via
de Shekhinah-kliniek heeft gelopen. In die tijd heeft Mariama als vrijwilliger ook gewerkt in de kliniek,
waardoor zij het werk in de Shekhinah-klinieken van binnenuit kent.
Daarna is ze naar de universiteit voor Ontwikkelingstudies in Wa gegaan, waar zij Planning en
Landelijke Ontwikkeling gestudeerd heeft (Social Studies). In 2010 is ze afgestudeerd.
Mariama en David hebben 4 kinderen. Mariama is belijdend moslima, maar staat zeer open voor de
dialoog. Het is mooi om te zien dat Kerst, maar ook het einde van de Ramadan, even uitbundig wordt
gevierd in dit gezin, met alle werkers en geliefden.
Mariama gaat geheel in de geest van dr. David aan de slag met steun van vrienden, familie en BCG
zoals zij zelf schrijft. Wij hebben er alle vertrouwen in!
Op onze website vindt u de jaarlijkse brief vanuit Ghana, dit jaar geschreven door Mariama.
Hierin kunt u nog meer lezen over Mariama en haar werk in de Shekhinah-klinieken.
Een verhaal uit Shekhinah; ‘El Ham’ oftewel inspiratie
El Ham, de naam betekent ‘inspiratie’, is nu ruim 4 jaar. Twee jaar geleden werd ze aangetroffen bij
haar grootvader in het kippenhok, verwaarloosd, ondervoed, ze maakte geen contact. Haar vader
was verdwenen, haar moeder was psychiatrisch patiënt en niet in staat voor haar te zorgen.
De Sociale Dienst heeft haar naar de Shekhinah-kliniek gebracht. Ze is in huis genomen door
Augustina, een van de vrijwilligsters die bij het voedselprogramma werkt en ook zorgt voor de
destitutes die op het terrein wonen. Ze is nu een vrolijk, eigenwijs, mollig meisje. Binnenkort moet ze
naar school. Mariama wil dat ze of door de Sociale Dienst bij iemand geplaatst wordt, of officieel,
met handtekeningen, door Shekhinah geadopteerd wordt. Het liefste het laatste. El Ham is ook
iemand die, liefdevol opgevangen, haar plaatsje heeft gevonden in Shekhinah.

El Ham

Mariama
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Het financieel jaaroverzicht 2016
ONTVANGSTEN 2016
Giften
Rente ontvangen

(met tussen haakjes de bedragen van 2015)
82.069,40
112,50

(82.447,66) waarvan 11.153,30 voor de auto-actie
(217,17)

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___

82.181,90

(82.664,83)

Giften in geld dr. David

40.000,00

(44.000,00)

Medicijnen Shekhinah

18.765,36

(32.598,50) verzonden vanuit Nederland

Kleding st. Uhuru4All

4.500,00

totaal ontvangsten

UITGAVEN 2016

Vrijwilligerswerk Doris
Transportkosten NL-Ghana

800,00
3.719,78

(4.500,00) kleding voor personeel kliniek, gemaakt in Ghana
(1.175,00)
(5.616,77) transport & opslag medicijnen en goederen

Bankkosten

306,60

(336,60)

Kosten jaarverslag 2015

604,10

(554,40)

Diverse drukkosten

0,00

(278,30) ter ondersteuning van enkele wervingsacties

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___

totaal uitgaven

68.695,84

Totaal saldi op de bankrekeningen per

Totaal saldi op de bankrekeningen per

(89.059,57)

01-01-2016

49.019,73

totaal ontvangsten 2016

82.181,90 +

totaal uitgaven 2016

68.695,84 -/-

31-12-2016

62.505,79

Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG

01-01-2016

31-12-2016

1.517,97

25.396,53

spaarrekening 5673.62.124

47.501,76

37.109,26

totaal

49.019,73

62.505,79

Saldi per
NL92 ABNA 0479 0045 95

* Alle bovenstaande bedragen zijn in €
Giften kunt u storten op onze bankrekening NL92 ABNA 0479 0045 95 t.n.v. Basic Care Ghana
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Financiële verantwoording 2016 +
overzicht van de werkzaamheden in de kliniek
Financiële verantwoording
In bijgaand overzicht vindt u een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven van de stichting Basic
Care Ghana voor 2016. Ter vergelijking zijn de bedragen van 2015 tussen haakjes erbij vermeld.
Konden we vorig jaar melden dat de giften in 2015 fors waren gestegen (o.a. als gevolg van een
benefietconcert), dit jaar is het bedrag aan giften ongeveer gelijk aan 2015. We hebben een aantal
speciale giften ontvangen voor in totaal € 11.153,30 t.b.v. de aanschaf van een nieuwe pickup-auto
voor o.a. het Meals on Wheels-project. Ook in 2017 hopen we nog een soortgelijk bedrag aan giften
voor deze auto te mogen ontvangen.
In 2016 steunde de stichting het werk van dr. David met een bedrag van 40.000 euro.
Het bedrag aan medicijnen is in 2016 aanzienlijk lager dan in 2015. Vanwege nieuwe internationale
regelgeving kan BCG geen medicijnen meer inkopen en versturen naar de kliniek in Tamale.
Medicijnen worden nu door Shekhinah zelf bij een groothandel in Ghana ingekocht.
Daarnaast werd en er in totaal 18 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 Shekhinah gestuurd om uit te delen
tijdens de kerstmaaltijd. Dit waren 60 lange jurken voor vrouwen, 120 broeken voor mannen, 120
shirts voor mannen, 100 kinderjurken, 75 shirts voor jongens en 75 broeken voor jongens.
BCG doneerde hiervoor 4500 euro.
Met betrekking tot de ANBI-voorwaarden die de belastingdienst stelt de volgende opmerkingen:
* de bestuursleden hebben in 2016 geen reis- of andere persoonlijke onkosten gedeclareerd bij BCG;
* de gemaakte kosten (bankkosten, kosten jaarverslag, diverse drukkosten minus ontvangen rente)
bedragen ± 0,97% van de ontvangen giften. De transportkosten tellen we hierbij niet mee omdat we
begin 2016 nog eenmaal medicijnen in bulk konden inkopen en we anders voor hetzelfde geld veel
minder medicijnen zouden kunnen doneren.
Met dank aan alle donateurs die het werk in en vanuit de Shekhinah-kliniek in 2016 hebben gesteund
met hun gift,
Bert van der Linde , penningmeester BCG
Overzicht van de werkzaamheden in de Shekhinah- klinieken
Jaar

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Aantal
poliklinisch
e patiënten
16.868
24.552
25.511
24.142
25.883
21.418

Aantal
operaties
394
889
916
723
862
828

* Jaarlijks komt de Canadese arts dr. Kirby een aantal weken werken op de OK. In 2016 deed hij 35% van alle
operaties, vooral liesbreuken. Ook heeft de Ghanese dr. Alhassan in november en december 2016 een
aantal operaties uitgevoerd.
** Vanwege ziekte en later het overlijden van dr. David is het totaal aantal operaties en poliklinische patiënten
in 2016 een stuk lager t.o.v. vorige jaren. Hij heeft de laatste maanden in 2016 niet meer kunnen werken.
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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 het secretariaat of
onze penningmeester, Bert van der Linde.
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 ons dat dan 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
Shekhinah van 2016? 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 hen die op straat leven, vaak
verstoten door hun familie. Vorig jaar
informeerden wij u al over ons voornemen om
een nieuwe auto voor het ‘Meals on wheels’
project te gaan aanschaffen. Inmiddels hebben
we meer dan de helft van het benodigde geld
binnen en besloten om de auto te kopen. We
vertrouwen erop dat ook het resterende
bedrag zal worden voldaan. 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.
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