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2018: Kerst met 3600 gasten 

 
 

Er gaat geen kerstfeest voorbij zonder dat ik een moment terugdenk aan de viering van het 
kerstfeest in de Shekhinah kliniek. Tussen 1996 en 2000 maakte ik als werker in de kliniek 
zelf een aantal van deze feesten mee. Daarna was ik in 2011 nog een keer te gast. Ergens 
was het vreemd om kerst te vieren bij een temperatuur van 35 graden. Toch kan ik niet 
zeggen dat ik in die jaren kerst in Nederland ooit gemist heb. 
 
Begin dit jaar ontvingen we een enthousiast verslag van Mariama over de viering van 2018. 
Er was opnieuw een groots feest gevierd waarbij niet minder dan 3600 gasten waren 
verwelkomd. Een filmpje – inmiddels te zien op www.basiccareghana.nl – ondersteunt het 
verslag van Mariama. Het raakt me opnieuw diep dat het feest dat overal in deze wereld 
gevierd wordt, ook na het overlijden van dr. David zoveel mensen bij elkaar brengt.  
 
Het kerstfeest in de Shekhinah kliniek werd in 1991 voor de eerste keer gevierd. Dr. David 
nodigde de daklozen in Tamale uit om naar het terrein rond zijn huis te komen om daar 
samen feest te vieren. Feest betekent in Noord Ghana dat je samen muziek maakt, danst en 
niet te vergeten samen eet. Die maaltijd bestaat uit rijst met kip, salade en een softdrink. Bij 
vertrek mogen alle gasten bovendien een kledingstuk uitzoeken.  
 
 

                        
 
 
 
Sommige gasten zijn niet in de gelegenheid om zelf naar het feest te komen, bijvoorbeeld 
omdat ze in de gevangenis zitten. Een delegatie vanuit de kliniek bracht daarom voorafgaand 
aan het feest een bezoek aan de gevangenis en deelde daar 241 maaltijdpakketten uit. 
 
 

http://www.basiccareghana.nl/
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Uiteraard vraagt een feest van een dergelijke omvang om een gedegen voorbereiding. In 
2018 begon Mariama al in augustus aan die voorbereidingen. In de dorpen rond de stad 
wordt rijst rechtstreeks bij boeren ingekocht. Op de plaatselijke markt worden balen 
popcorn, snoepjes, koekjes, tomatenpuree en maggi gekocht. De inkoop van verse 
ingrediënten als uien, kool en okra begint in de loop van de maand december. Vlak voor 
kerst gaan de pannen op het vuur. Dit keer werd daarbij gebruik gemaakt van maar liefst 36 
grote kookpotten. In de nacht van 24 op 25 december werd er doorgewerkt, waarna er bij 
het krieken van de dag een aanvang werd gemaakt met het vullen van de take-away doosjes.  
 
 

                             
                      
 
Intussen is het terrein versierd. Er zijn zitjes gemaakt, er klinkt muziek. Vanaf een uur of 10 
rijden bussen, van de middelbare school die dr. David ooit bezocht, af en aan en begint het 
feest. Over dit bijzondere feest zal ook dit keer nog lang worden nagepraat…  
 
Niet alleen in Ghana overigens. Ik vermoed dat mijn gedachten met kerst 2019 opnieuw naar 
het feest van de ‘mad docter of Tamale’ zullen afdwalen. Helpt het feest in Tamale mij om er 
bij stil te staan hoe de viering van kerst ten diepste bedoeld is? Ik kijk er hoe dan ook naar uit 
om ergens in de komende jaren op 25 december nog eens in Tamale te zijn. 
 
Afke de Jong,  
voorzitter Basic Care Ghana  
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                         2018 volgens Mariama 
 
 

In navolging van dr. David heeft ook Mariama teruggekeken op het afgelopen jaar. 
Hieronder leest u enkele fragmenten uit de brief van Mariama:  
 
“In Gods genade is het jaar 2019 begonnen, waarmee automatisch het jaar 2018 ten einde is 
gekomen. Het jaar 2018 was zeker een van de meest opwindende en veelbelovende jaren, 
ondanks dat we onze geliefde oprichter Dr. David Abdulei Fusani nog altijd missen. 
Inderdaad, het jaar had niet zo succesvol kunnen zijn zonder jullie voortdurende en zekere 
steun, die eigenlijk altijd op tijd komt. Hiervoor willen ikzelf, de vrijwilligers en de 
begunstigden (de armen en daklozen) onze diepste dankbaarheid en waardering uitspreken 
voor jullie allemaal! Bedankt voor de grote steun die we ontvangen van Basic Care Ghana en 
iedereen die onze missie om de allerarmsten te dienen heeft ondersteund. Zonder 
overdrijven en zonder twijfel, Basic Care Ghana is altijd onze grootste donor geweest voor al 
onze werkzaamheden hier in Ghana – en is dat nog altijd.” 
 
 
“Natuurlijk, in 2018 kenden we successen en uitdagingen, maar al met al zijn we blij om jullie 
te laten weten dat we er toch in geslaagd zijn om onze vrienden (de armen en daklozen) blij 
te maken. De grootste uitdaging voor de kliniek dit jaar had te maken met eigenaarschap van 
land en een aantal gebouwen. Sommige tegenstanders van de kliniek en haar nobele 
activiteiten wilden eigenaarschap claimen van delen van de kliniek. Deze situatie drukte 
zwaar op mijzelf en de vrijwillige staf. Maar, God is opnieuw goed geweest voor ons en 
sommige jongeren en begane mensen uit Tamale, tezamen met wat media hebben ons 
bijgestaan en we hebben de zaak gewonnen. Het oordeel is uiteindelijk uitgesproken in het 
paleis van de chief (soort burgemeester) en hij heeft zijn onvoorwaardelijke steun en zegen 
gegeven aan de kliniek.” 
 
 
“ Enkele vrijwilligers en ik zijn door een aantal lokale radio- en televisiezenders geïnterviewd, 
zowel in het Engels als Dagbani, over ons werk in de Shekinah kliniek. Dat waren 
respectievelijk Zaa radio en Sagani TV. Dit werd uitgezonden op de meeste radiozenders, wat 
tot gevolg had dat enkele Ghanezen meer leerden over het werk van de kliniek en sommigen 
hebben op de een of andere manier steun gegeven in geld of natura. De prijzen van voedsel 
zijn flink gestegen in 2018 door de stijging van brandstofprijzen in het land. Het zou daarom 
moeilijk voor ons zijn geweest om dit jaar succesvol te doorstaan als deze extra steun niet 
onze kant op was gekomen.” 
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“In vergelijking met andere jaren maakten we maar drie sterfgevallen mee in de kliniek (een 
van hen was Kofi, een oude dakloze, en twee anderen die vanuit de stad werden gebracht, 
maar het niet haalden). Een aantal lichamen zijn in de stad opgehaald om met waardigheid 
te worden begraven op de begraafplaats van de kliniek, met steun van de politie en een 
groep mannen uit de respectievelijke gebieden. De begrafenisondernemers van Gurugu, 
waar de kliniek ligt, hebben de begrafenissen uitgevoerd.” 
 
“De tweede herdenkingsdag van David vond plaats. We toonden enkele korte video’s van 
hem, in aanwezigheid van familie en geliefden van ver en dichtbij. Het was een 
gedenkwaardige dag. Zoals jullie ondertussen wellicht weten is 2 oktober nu een vrije dag 
ter herinnering aan onze stichter Dr. David Abdulai. In de kliniek en onder vrienden en 
familie staat deze dag nu bekend als oprichtersdag. De nationale krant Daily Guide legde 
deze tweede herdenkingsdag vast, net als de prestaties van mijzelf en mijn staf.” 
 
 

 
 
 
 
“Dit verslag kan niet volledig zijn zonder de erkenning van jullie gebruikelijke snelle respons 
ten aanzien van onze noden, vooral met betrekking tot het voedselprogramma dat onze 
stichter zeer na aan het hart lag. Voor dit zullen we jullie altijd diep dankbaar blijven dat 
jullie onze betrouwbare donor blijven, al tijdens het leven van onze grondlegger tot op 
heden. Een plaatselijk gezegde zegt dat als je met goede mensen wandelt, je op z’n minst 
van de geur van hun goede werken zult genieten, zelfs als je het je niet kunt veroorloven te 
doen wat zij doen. We zijn daarom blij met goede mensen zoals jullie. “ 
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                    Verhalen uit het leven bij Shekhinah 
 
 
 
 
 
 
 
drissu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idrissu 
 
Idrissu heeft Aids. Toen hij naar Shekhinah 
gebracht werd wilde hij niets. Hij bevuilde zich, 
was agressief, deed zijn ogen niet open, sprak 
met niemand en wilde geen medicijnen. Hij 
kwam om te sterven ….. 
 
Door de liefdevolle behandeling in Shekhinah 
veranderde hij. Hij nam zijn medicijnen, knapte 
snel op en is nu zorgzaam voor de andere 
destitutes. In de mangotijd is hij degene die 
mango’s verzamelt om aan de anderen uit te 
delen. 
 

Sule 
 
Sule heeft een verstandelijke beperking. Elke 
vrijdag doet Mariama de ronde langs de 
destitutes, ze krijgen pinda’s, fruit en wat geld. 
Sule weigert het geld, als hij dat geld zou 
aannemen zou dat minder geld voor de 
kinderen van Mariama betekenen. Zij is nu een 
weduwe, hij was een vriend van dr. David. Hij 
vindt dat het zijn verantwoordelijkheid is om 
met de zorg voor de kinderen te helpen. “I 
want to support you”. 
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Ndoo( my man) 
 
Ndoo woonde voorheen bij familie, hij was ‘wild’ 
volgens hen, niet onder controle te houden. Nadat 
hij door een auto aangereden was, brachten ze hem 
naar Shekhinah. Alleen David kon hem behandelen, 
hij was de enige die in zijn buurt mocht komen. 
  
Hij uitte diep respect voor David door iedere keer 
plat op zijn buik te gaan liggen en met zijn handen 
op de grond te slaan. Hetzelfde respect toont hij nu 
voor Mariama. 
 

Sakina 

Sakina is een kettingrookster en ze kan 

soms heel opvliegend zijn, maar meestal 

is ze heel vriendelijk naar iedereen bij 

Shekhinah.  

Haar mooiste eigenschappen zijn haar 

gevoel voor humor en haar vrijgevigheid. 
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             De werkzaamheden in de kliniek in 2018 
 

 

Overzicht van de werkzaamheden in de Shekhinah-kliniek 
 

Jaar Aantal 
poliklinische 
patiënten 

Aantal 
operaties 

2018 12.679 468 

2017 14.265 462 

2016 16.868 394 

2015 24.552 889 

2014 25.511 916 

2013 24.142 723 

2012 25.883 862 

2011 21.418 828 

 
OPD: out patient department (polikliniek) 
In 2018 zijn in totaal 12.679 patiënten gezien op de polikliniek. De consultaties werden 

gedaan door 2 hoofdverpleegkundigen (dhr. Majeed en dhr. Kwame) en de gepensioneerde 

Engelse arts dr. Turner. Er werden met name patiënten gezien met malaria, maagklachten en 

gewrichtsproblemen.  De laatste jaren loopt het aantal behandelde OPD patienten steeds 

verder terug vanwege een tekort aan goede supervisie van de verpleegkundigen op de 

O.P.D. We zijn dan ook samen met Mariama op zoek naar artsen die deze taak op zich 

willen/ kunnen nemen.  

Operaties 
In 2018 werden er in totaal 388 patiënten geopereerd met een lies- of littekenbreuk en 80 

mensen met een lipoom (vetbult). Net als voorgaande jaren is een groot deel van de 

operaties uitgevoerd door dr. Kirby, een Canadese arts die zich al jarenlang inzet voor 

Shekhinah. Dit jaar werd hij vergezeld door een team van 4 Canadese collega-artsen. De 

andere operaties zijn uitgevoerd door chirurgen van het Teaching Hospital in Tamale.  
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                    Het financieel jaaroverzicht 2018 

 

ONTVANGSTEN 2018   (met tussen haakjes de bedragen van 2017) 

Giften 66.315,17 (67.290,64) 

Rente ontvangen 13,17 (56,76) 
 _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___  

totaal ontvangsten 66.328,34 (67.347,40) 

 

UITGAVEN 2018 

Giften in geld Shekhinah 57.000,00 (45.000,00) 

Kleding st. Uhuru4All 4.500,00 (4.500,00) kleding voor personeel kliniek, gemaakt in Ghana 

Transportkosten NL-Ghana 615,79 (879,54) transport & opslag ontvangen kleding 

Bankkosten 212,00  (323,30) 

Kosten jaarverslag 2017 875,54 (578,96)  

Kosten t.b.v. A.V.G. 15,00 (0,00) eenmalige kosten AVG privacy-wetgeving 
 _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___  

totaal uitgaven 63.218,33 (73.081,80) incl. 800 voor vrijwilligerswerk Doris en 

                                                                                                           21.000 voor project auto) 

Totaal saldi op de bankrekeningen per  01-01-2018 56.771,39 

  totaal ontvangsten 2018 66.328,34  

  totaal uitgaven 2018 63.218,33 -/- 

Totaal saldi op de bankrekeningen per   31-12-2018 59.881,40   

 

Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG 

Saldi per  01-01-2018  31-12-2018 

NL92 ABNA 0479 0045 95 1.330,37 10.657,21 

spaarrekening 5673.62.124 55.441,02 49.224,19 

totaal 56.771,39 59.881,40 

 

* 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 2018 

 

In bijgaand overzicht vindt u een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven van de 
stichting   Basic Care Ghana voor 2018. Ter vergelijking zijn de bedragen van 2017 tussen 
haakjes erbij vermeld. 
 
In 2018 steunden we het werk in en vanuit de Shekhinah-kliniek met een bedrag van 57.000 
euro. 
 
De reeds jarenlange samenwerking met het naaiatelier UHURU4ALL in Accra blijft doorgaan. 
Uiteraard omdat Mariama de door hen geleverde kleding van goede kwaliteit vindt, maar 
ook omdat we het belangrijk vinden dat voortijdige schoolverlaters in Ghana hiermee de 
kans krijgen een vak-met-toekomst te leren. Meer informatie over deze beroepsopleiding 
vindt u op https://uhuru4all.org/nl/ of op facebook Stichting-NGO-Uhuru4all.  
 
Met betrekking tot de ANBI-voorwaarden die de belastingdienst stelt de volgende 
opmerkingen: 
* de bestuursleden hebben in 2018 geen reis- of andere onkosten gedeclareerd; 
* de gemaakte kosten (bankkosten, kosten jaarverslag, kosten AVG minus ontvangen rente) 
bedragen ± 1,64% van de ontvangen giften. De transportkosten worden niet meegeteld: dit 
betreft de verzending van enkele pallets met gedoneerde gebruikte kleding, voor 
medewerkers, patiënten en bezoekers van het kerstfeest.  
 
Met grote dank aan alle donateurs die het werk in en vanuit de Shekhinah-kliniek ook in 
2018 hebben gesteund met hun gift, 
 
Bert van der Linde  
penningmeester BCG 
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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. 
Na het overlijden van dr. David in 2016 heeft zijn vrouw Mariama zijn taken met dezelfde 
passie overgenomen.  
 
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: Heemskerkerweg 270, 1945 TL Beverwijk. Tel. 06-20127824/0251295703 
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 
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Nieuwsgierig naar de recente ontwikkelingen 
van Shekhinah? Kijk eens op onze website!  
 
 

Stichting Basic Care Ghana 
Heemskerkerweg 270 , 1945 TL Beverwijk  

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

www.basiccareghana.nl 

 

Extra budget voor Shekhinah; help 
ons kosten te besparen! 
 
Elk jaar besteden wij een vrij groot bedrag 
aan porto-/printkosten van het jaarverslag, 
dit zouden wij graag anders zien. Hoe mooi 
zou het zijn als we het geld dat we normaal 
gesproken aan de porto-/printkosten 
besteden, kunnen doneren aan hen die het 
echt nodig hebben, namelijk de 
allerarmsten in Noord- Ghana?  
 
Om dit te bereiken willen wij voortaan 
graag zoveel mogelijk het jaarverslag 
digitaal verzenden. We verzoeken u dan 
ook om, indien u gebruik maakt van email, 
uw gegevens aan ons door te geven via 
onze website www.basiccareghana.nl. 
 
Namens BCG en Shekhinah alvast hartelijke 
dank! 
 

http://www.basiccareghana.nl/

