
1 
 

Jaarverslag 2020 

Stichting Basic Care Ghana 

 

 

 

 

 

 
 

www.basiccareghana.nl 
 

Rekeningnummer: NL92 ABNA 0479 0045 95 

K.v.K.: 41092289 te Eindhoven 

ANBI-erkend  -  RSIN: 806 633 712  



2 
 

     Shekhinah in tijden van corona 
 

 
Op 1 maart 2021 ontving president Nana Akufo-Addo als eerste inwoner van Ghana een 
COVID 19 vaccinatie. Het was een belangrijk moment in de strijd tegen corona in Ghana. 
In de eerste plaats was het bijzonder dat Ghana als eerste land ter wereld vaccins ontving 
in het kader van het Covax programma. Dit programma is bedoeld voor landen die zelf 
niet in staat zijn om vaccins aan te schaffen. Anders dan veel westerse landen, die soms  
al vaccins besteld hebben om de eigen bevolking tot 5 keer toe te kunnen vaccineren, 
staat het vaccinatieprogramma in landen als Ghana in de kinderschoenen.  
De eerste zending betrof 600.000 vaccins, op een bevolking van 30 miljoen. 
In tweede instantie was de vaccinatie van de president bedoeld om zijn landgenoten te 
laten zien dat de vaccins veilig zijn. In Ghana bestaat het nodige wantrouwen tegen het 
vaccin, als een nieuwe uitvinding van het westen om invloed uit te oefenen in Afrika.  
De president verklaarde daarom dat het vaccin je DNA niet zal veranderen, geen 
volgapparaat in je lichaam plaatst en dat het mannen en vrouwen ook niet onvruchtbaar 
maakt.  
De situatie rond het virus in Ghana is in feite nog steeds erg onoverzichtelijk en onzeker. 
De officiële besmettingscijfers vallen in vergelijking met de westerse wereld mee.  
Het aantal geregistreerde besmettingen bedraagt 86.500, het aantal sterfgevallen staat 
op 647 (8 maart 2021). Het openbare leven is met de nodige beperkingen min of meer 
doorgegaan. Wel zijn de scholen een heel jaar gesloten geweest. Wat de bevolking 
misschien wel het meest parten heeft gespeeld, is de hoge voedselprijzen. Die zijn niet 
alleen veroorzaakt door corona maar ook door de overstromingen in september.  
Veel boeren in het noorden van Ghana hebben hun oogst verloren zien gaan. 
Shekhinah heeft dan ook een pittig jaar achter de rug. U leest er meer over in het 
jaarverslag dat Mariama schreef. Ondanks de moeilijkheden die zij zeker niet verbloemt, 
zijn er veel lichtpunten te noemen. Het voedselprogramma heeft veel meer mensen 
kunnen helpen dan voor mogelijk was gehouden. Ondanks alle beperkingen is er in de 
dagen rond kerst opnieuw een groots feest gevierd. Het is met name bijzonder om te 
lezen hoe de werkers van Shekhinah zich gedragen hebben gevoeld door de steun die zij 
van veel mensen hebben ontvangen op momenten dat de nood het hoogst was. Hierin is 
iets voelbaar van de ‘spirit’ waarin Dr. David Abdulai altijd geleefd en gewerkt heeft.  
Als bestuur van Basic Care Ghana in Nederland willen we allen die in Noord Ghana in deze 
geest willen werken graag blijven ondersteunen.  
Daarbij hopen wij ook in 2021 weer op uw medewerking, in welke vorm dan ook. 
 
Afke de Jong,  
voorzitter Basic Care Ghana  
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      Mariama over 2020    
 

 

Beste vrienden van BCG, 
 

Naast onze warme groeten en liefde zenden we jullie ook nog graag onze beste wensen 
voor 2021. We zeggen graag gedag tegen het zeer moeilijke jaar 2020. Het is onze hoop 
en ons gebed dat dit een beter jaar zal worden voor ons allemaal, dat we veilig en gezond 
blijven in deze ongekende tijden voor de hele wereld. Ghana heeft in sommige opzichten 
geluk gehad, waar het corona betreft, hoewel we elke dag nieuwe besmettingen en 
overlijdens registreren – voornamelijk in het zuiden (Kumasi, Accra). 
Het jaar 2020 was zeker ook ongebruikelijk, omdat de nationale verkiezingen hier ons 
bijna in een burgeroorlog hebben gestort. Zoals de zaken er momenteel voor staan, staan 
de twee grootste politieke partijen tegenover elkaar in de rechtszaal (de zittende NPP en 
de NDC uit de oppositie). De NDC-aanhangers beweren dat er gefraudeerd is bij de 
verkiezingen. Op dit moment zijn er hoorzittingen in het hooggerechtshof en zijn de 
spanningen nog altijd groot. Men blijft met de beschuldigende vinger naar elkaar wijzen. 
Bid alstublieft voor ons dat er hier geen oorlog ontstaat zoals in andere delen van Afrika 
en de wereld het geval is. 

 

Ondanks alles hebben we toch ons jaarlijkse kerstfeest 
gevierd. We hebben wel zaken moeten aanpassen vanwege 
de geldende coronamaatregelen en omdat we geen water bij 
het huis hadden om te koken en af te wassen. Daarom 
hebben we de voorbereidingen voor het feest bij de 
Shekhinah-kliniek in Gurugu gedaan. De mensen zijn dit keer 
niet bij ons langs geweest, maar wij bij hen. We hebben de 
gedoneerde kleren in de ene auto verzameld, de zoetigheden 
in een andere en de warme maaltijd in weer een andere auto 
en zijn daarmee rondgegaan. We zijn onder andere bij het 
Tamale Revalidatiecentrum, de gevangenis en zij die op 
straat leven geweest.  

 

Om eerlijk te zijn, de organisatie van dit kerstfeest was een van de lastigste ooit, omdat er 
zoveel verschillende locaties waren. Het transport van zaken was niet makkelijk. Maar de 
voedselprijzen zijn ook sterk gestegen en voedsel is bovendien ook nog eens moeilijk te 
verkrijgen. Toen we bijvoorbeeld eindelijk popcorn konden kopen, was dat tegen 
exorbitant hoge prijzen, waardoor we genoodzaakt waren om veel minder te kopen dan 
we eigenlijk nodig hadden. Dat we zoveel moesten betalen voor kleine zaken, brak mijn 
hart en vrat energie. Ik heb veel slapeloze nachten gehad uit bezorgdheid dat we niet voor 
alle armen zouden kunnen zorgen. Paradoxaal genoeg was dit wel een van de meest 
efficiënte en goed georganiseerde feesten die ik al heb meegemaakt.  
 

God heeft ons engelen in de gedaanten van mensen gezonden. Katholieke broeders van 
de Sagnarigu Gemeenschap kwamen ons helpen, wat een grote opluchting was voor mij. 
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Zij hebben een aantal taken van mij kunnen overnemen. Bijvoorbeeld 
op het gebied van supervisie en monitoring, dat voorheen alleen aan mij en 

enkele gelijkgestemden was voorbehouden, hebben de broeders veel zaken 
overgenomen en dat bracht voor mij wat ontspanning. 
 

Vermeldenswaardig is ook dat we getuige zijn geweest van enkele hartverwarmende 
omstandigheden die ons hebben aangemoedigd en gesterkt in onze overtuiging om te 
blijven doorgaan. Het zijn geen grote dingen, maar ik wil ze graag met jullie delen. 
Bijvoorbeeld: tegen kerst werd ik bezorgd omdat we nog behoorlijk wat voedsel tekort 
kwamen. God was zo goed voor ons, dat hij enkele goede mensen stuurde die precies die 
ontbrekende items doneerden. Het bijzondere eraan was dat drie individuen 
onafhankelijk van elkaar gedroomd hadden dat dr. David hen aanspoorde om mij te 
helpen bij de organisatie van het feest. Een van hen woont in Accra en droomde dit zelfs 
twee keer. Na het de eerste keer genegeerd te hebben, nam hij de tweede droom serieus. 

Hij belde me op, 
zeggende dat mijn 
‘stoute’ overleden 
echtgenoot hem 
opgedragen had om 
mij te helpen, dus hij 
wilde nu weten wat hij 
kon doen. Ik vertelde 
hem vlug dat we niet 
genoeg kip konden 
kopen en hij vroeg 
hoeveel we nog nodig 

hadden. Die hoeveelheid stuurde hij naar ons op.  
Zo gebeurden er heel wat ongebruikelijke, maar opmerkelijke 
dingen. Het gaf mij rust, omdat ik voelde dat God blij met ons 
was en David nog altijd in onze harten is.  
 

De dag na kerst hebben we nog een keer gekookt, omdat we 
nog altijd de druk op onze hulp voor voedsel en kleding 
voelden – gelukkig hadden we nog over. 
 

Het jaar is bijzonder zwaar geweest voor de huishoudens, 
omdat de oogst grotendeels mislukt is. In het Noorden is er 
een zware overstroming geweest, waardoor velen dakloos zijn 
geworden.  
Ook de Shekhinah-kliniek is getroffen, maar niet ernstig en dus 
hadden we de situatie onder controle. We konden zandzakken 
maken om verdere erosie te voorkomen. We zijn dankbaar dat 
jullie ons konden helpen om de betonnen muren rond de 
kliniek af te maken.   
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We hebben ook net als in 2019 wat groenten kunnen verbouwen.  

De opbrengst was redelijk. We hebben twintig zakken maïs en tien zakken rijst 
kunnen oogsten. Ook hebben we tomaten, rode pepers en ‘Ayoyo’ (groene groente voor 
in de soep) kunnen verbouwen. 
 

Zoals ik hierboven al aangaf, bracht 2020 vele uitdagingen met zich mee, maar dit 
weerhield ons er niet van om onze diensten aan de armen voort te zetten. Zelfs niet op de 
dag dat er een complete lockdown was in Tamale om met rook de straten te reinigen. We 
zijn die dag zelfs twee keer de straat opgegaan en ik was blij dat we toch konden helpen, 
zeker omdat niemand anders dat deed. We hebben zelfs wat noorderlingen die in Accra 
werkten geholpen toen ze waren gestrand. Zij waren gedwongen om terug te keren naar 
het noorden, omdat het in Accra gevaarlijker was vanwege corona. Het Noorden heeft het 
tot nu toe beter gedaan dan het zuiden.  
Het werk van de kliniek hebben we wel een tijdje opgeschort, maar het 
voedselprogramma is altijd doorgegaan. Dat hadden we niet kunnen doen zonder jullie 
hulp. De voorbije jaren zijn jullie een vaste rots en ruggengraat geweest voor de 
Shekhinah-kliniek. Daarom willen we jullie nogmaals vertellen dat we oprecht diepgeraakt 
zijn door jullie standvastigheid en steun. We zijn jullie zeer dankbaar. Moge God jullie 
blijven zegenen en jullie veilig houden, vooral in de huidige omstandigheden.  
 

Elk verhaal heeft ook een keerzijde. Naast alles wat we hebben bereikt, stonden we ook 
voor uitdagingen. Zoals elk jaar zijn we ook weer leden van onze gemeenschap – 
vrijwilliger of hulpbehoevende – verloren.  
Dit jaar overleden Mr. Eric, chauffeur van het voedselprogramma, dr. Bill Turner, onze 
Brits-Ghanese arts-vrijwilliger en Langa, de oudste Hiv-positieve man.  
 

Het afgelopen jaar hebben we door corona niet 
veel mensen kunnen behandelen in de kliniek. 
Desondanks zijn er wel operaties en consultaties 
gedaan door Mr. Majeed (foto), Mr. Kwame en 
enkele bezoekende artsen. 
 

Goede vrienden, jullie zullen blij zijn om te horen 
dat in maart, als God het wil, er een artsenkoppel 
in Shekhinah komt wonen om ons tussendoor te 
helpen. Zij werken voor het ministerie van Gezondheid, maar willen ons graag helpen. Ze 
zijn beiden Ghanees en jong. Dit doet me denken aan het gezegde in het Dagbani: “Als 
God je been breekt, zal hij je leren te hinken.” En: “Het is God die de vliegen verjaagt van 
de rug van een dier zonder staart.” 
Majeeds gezondheid gaat achteruit en ook Kwame, die met pensioen is gegaan voor het 
ministerie, wordt snel ouder. Hij kan niet meer al het werk verzetten dat hij vroeger deed. 
Ik begon daarom te vrezen dat we het kliniek-gedeelte misschien moesten gaan opgeven. 
Maar als ik kijk wat er nu gebeurt, dan is het Gods wil dat we doorgaan.   
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We willen jullie graag ook informeren dat Shekhinah in maart dit jaar 
30 jaar bestaat. De festiviteiten stellen we uit tot een nader te bepalen 

datum. We bidden dat in de komende maanden het beter zal gaan, zodat 
sommigen onder jullie dit met ons mee kunnen komen vieren. Maar we gaan ervan uit dat 
zij die niet lijfelijk aanwezig zullen zijn, dat wel in gedachten zijn. Het doet ons wel verdriet 
dat we dit feest moeten vieren zonder onze geliefde oprichter, vriend, vader en partner 
Dr. David. Hij zal zoals altijd van boven op ons neerkijken.  
Mijn beste vrienden, sta me toe mijn verslag hier te beëindigen, maar voor ik dat doe, wil 
ik heel graag nogmaals benadrukken hoe belangrijk jullie voor ons zijn. Het gezegde luidt: 
“Als je praat over hete dingen, wordt vuur nooit genoemd.” Hoewel we ook van andere 
groepen en individuen steun krijgen, is jullie constante hulp onze belangrijkste bron van 
steun. We blijven jullie daarvoor dankbaar. Moge de goede Heer jullie blijven zegenen en 
jullie veilig en vredig houden! Nogmaals Gelukkig Nieuwjaar! 
 
Hoogachtend, 
 

Mariama en David ‘in gedachten’  
 
 

 
Mariama met haar kinderen 

Nasara, Wi-nimi, Titi en Nadia 
 

Dr. David is in oktober 2016 overleden, sindsdien heeft 
Mariama de leiding over Shekhinah, over de clinic en het 
voedselprogramma. Een intensieve baan, zeker als vrouw 
in een cultureel Patriarchale setting. 
Er wordt vaak niet bij stil gestaan dat Mariama ook de 
zorg voor hun 4 kinderen heeft, 3 dochters en een zoon, 
nog heel jong in 2016. Nu zijn ze 12, 10, 8 en 6 jaar. 
Dit corona-jaar waren de scholen van maart 2020 t/m 
januari 2021 gesloten. Alleen de leerlingen met toegang 
tot internet en YouTube konden online lesopdrachten 
krijgen, vaak tegen betaling. 
Dat betekent dat de meeste Ghanese kinderen bijna een 
jaar leerachterstand hebben. De kinderen van David en 
Mariama hebben het geluk via een charitatieve beurs op 
een goede school te zitten.  
Deze foto is dit jaar gemaakt tijdens een culturele 
Dagomba feestdag.  
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De staf met vrijwilligers in Shekhinah  
 

 

Bovenstaande foto is gemaakt in 2017.  
Inmiddels is de groep vrijwilligers wat kleiner geworden. 
Dr. Turner (vooraan in het midden) is een Engels-Ghanese arts, de oom van een 
studiegenoot van David. Toen David terminaal ziek was, bood hij aan op de polikliniek op 
Shekhinah te komen werken. Hij was toen 82 jaar.  
Hij heeft dit, afgewisseld met een paar maanden bij zijn familie in Engeland, gedaan, tot 
de Corona uitbrak. Hij is in december overleden. 
 

Dr. Alhassan (vooraan 2e van rechts) is een jonge Ghanese arts die al voor David ziek werd, 
2x per week, vóór zijn reguliere werk in het ziekenhuis, met David op Shekhinah 
opereerde. Hij is dit blijven doen toen David niet meer kon werken en na zijn overlijden. 
De laatste jaren heeft hij in Accra de chirurgie specialisatie gedaan en, steeds als hij in 
Tamale bij zijn gezin was, op Shekhinah geopereerd. Hij is nu terug in Tamale en hij komt 
wanneer het mogelijk is. 
 

Mr Eric (staande rechts achter Dr. Turner) was ongeveer 7 jaar vrijwilliger bij Shekhinah. 
Hij is degene die, zeker de laatste jaren, op de farm werkte en een deel van de week als 
chauffeur de voedselronde reed. Hij is in augustus overleden.  
Hij laat een zoon van 23 en een dochter van 17 jaar achter. 
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De kleding van Uhuru4all  
 

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.  
Op de linker foto zijn de leerlingen van de NGO Uhuru4all druk aan het werk aan de 
kleding voor het kerstfeest in Tamale. Vorig jaar zijn 466 stuks dames-, heren- en 
kinderkleding gemaakt van verschillende stoffen en in verschillende modellen.  

De opdracht van Basic Care Ghana voor het maken van dames-, heren- en kinderkleding, 
maakt het mede mogelijk dat de leerlingen worden opgeleid tot allround kleermakers. 
Ieder jaar doen 4 à 5 leerlingen examen bij het Nationaal Vakopleidingen Instituut.  
Tot op heden zijn ieder jaar alle examenkandidaten geslaagd en glansrijk door hun 
examen gekomen.  
Meer informatie over deze beroepsopleiding vindt u op https://uhuru4all.org/nl/ of op 
facebook Stichting-NGO-Uhuru4all.  
 

 
Nieuwsgierig naar de recente ontwikkelingen rondom Shekhinah?  
Kijk eens op onze website  
 www.basiccareghana.nl 
of op facebook:  
 www.facebook.com/basiccareghana 
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                          De werkzaamheden in de kliniek in 2020 
 
 
 

Overzicht van de werkzaamheden in de Shekhinah-kliniek 
 

jaar aantal 
poliklinische 
patiënten 

aantal 
operaties 

2020   5.909 107 

2019 13.132 624 

2018 12.679 468 

2017 14.265 462 

2016 16.868 394 

2015 24.552 889 

2014 25.511 916 

2013 24.142 723 

 
 
 
Zoals u zal opvallen uit de cijfers van 2020 heeft corona een enorme impact gehad op het 
medische werk in de kliniek. Regelmatig was de kliniek een periode dicht en er kwamen 
weinig artsen operen. 

De polikliniek O.P.D:  
Out Patient Department 
   
  

De staf in de beschermende 
pakken in verband met Corona.  
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Het financieel jaaroverzicht 2020 
 

ONTVANGSTEN 2020   (met tussen haakjes de bedragen van 2019) 

Giften 63.026,46 (53.060,70) 

Rente ontvangen 2,49 (9,13) 
 _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___  

totaal ontvangsten 63.028,95 (53.069,83) 

 

UITGAVEN 2020 

Giften in geld Shekhinah 75.000,00 (40.000,00) 

Kleding st. Uhuru4All 5.250,00 (5.000,00) kleding voor Shekhinah-kliniek, gemaakt in Ghana 

Transportkosten NL-Ghana 81,56 (970,07) transport & opslag ontvangen kleding 

Bankkosten 253,90  (201,50) 

Kosten jaarverslag 2019 331,89 (484,80) 
 _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___  

totaal uitgaven 80.917,35 (46.656,37 

 
 
 

Totaal saldi op de bankrekeningen per 01-01-2020 66.294,86 

 totaal ontvangsten 2020 63.028,95  

 totaal uitgaven 2020 80.917,35 -/- 

Totaal saldi op de bankrekeningen per  31-12-2020 48.406,46   

 

 
Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG 

Saldi per 01-01-2020  31-12-2020 

NL92 ABNA 0479 0045 95 571,54 36.780,65 

spaarrekening 5673.62.124 65.723,32 11.625,81 

totaal 66.294,86 48.406,46 

 

* Alle bovenstaande bedragen zijn in € 

Giften kunt u storten op bankrekening NL92 ABNA 0479 0045 95 t.n.v. Basic Care Ghana 
en zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar bij uw belasting-aangifte. 
 

Het RSIN nummer van Basic Care Ghana is 806 633 712. 
Dit nummer is te gebruiken bij uw belastingaangifte. 
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Financiële verantwoording 2020 
 

In bijgaand overzicht vindt u een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven van de 
stichting Basic Care Ghana voor 2020. Ter vergelijking zijn de bedragen van 2019 tussen 
haakjes erbij vermeld. 
 

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van corona - in Ghana was dat uiteraard niet 
anders. Hierover hebt u al meer kunnen lezen in dit jaarverslag. 
De dagelijkse maaltijdenvoorziening voor daklozen, vluchtelingen en (psychiatrische) 
patiënten is in het afgelopen jaar fors toegenomen. Tot overmaat van ramp waren er in  
het najaar ook nog behoorlijke prijsstijgingen van voedsel  als gevolg van slechte oogsten 
door stormen en overstromingen. Op de website hebben we hierover ook een aantal 
video's gezet. Reden om extra geld over te maken om dit belangrijke werk van  
Dr. David toch vooral door te kunnen laten gaan. 
Het bedrag waarmee we het werk van Shekhinah steunden in 2020 van € 75.000,00 tegen 
€ 40.000,00 in 2019 is wat vertekend omdat de BCG-donatie voor het eerste kwartaal in 
2021 al eind december 2020 van onze rekening werd afgeschreven. 
Gelukkig ontvingen we in 2020 ook extra giften! En daarbij denk ik aan de uitspraak die in 
Ghana veel te horen is: 'The Lord will provide'. 
 

Met betrekking tot de ANBI-voorwaarden die de belastingdienst stelt de volgende 
opmerkingen: 
* de bestuursleden hebben in 2020 geen reis- of andere onkosten gedeclareerd; 
* de gemaakte kosten (bankkosten, kosten jaarverslag minus ontvangen rente) bedragen 
± 0,93% van de ontvangen giften. De transportkosten worden niet meegeteld: dit betreft 
de verzending van gedoneerde gebruikte kleding, voor medewerkers, patiënten en 
vluchtelingen en kunnen worden beschouwd als een gift-in-natura voor Shekhinah.  
 

Met grote dank aan alle donateurs die het werk in en vanuit de Shekhinah-kliniek ook in 
2020 hebben gesteund met hun gift, 
 

Bert van der Linde  
penningmeester BCG 

 
Extra budget voor Shekhinah; help ons kosten te besparen! 
 

Elk jaar besteden wij een vrij groot bedrag aan porto-/printkosten van het jaarverslag. 
Hoe mooi zou het zijn als we het geld dat we normaal gesproken aan de porto & print-
kosten besteden, kunnen doneren aan hen die het echt nodig hebben, namelijk de 
allerarmsten in Noord- Ghana?  
 

Om dit te bereiken willen wij 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!  
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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 
Promotie: Mariëtte Deijen, e-mail: mariettedeijen@gmail.com 
 

Secretariaat: Heemskerkerweg 270, 1945 TL  Beverwijk 
Telefoon 06 - 2012 7824 / 0251 - 295 703 
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 tenminste 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 

RSIN-nummer (belastingaangifte) 806 633 712 


