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Voorwoord
De naam Shekhinah is in heel Noord Ghana een vertrouwd begrip. Heel veel mensen
kennen wel iemand die ooit een beroep heeft gedaan op de ‘mad docter’ in Tamale,
anderen – zeker armen – hebben dat zelf wel gedaan. In de straten van Tamale is de
auto van het voedselprogramma een vertrouwde verschijning. Iedere middag stopt deze
auto rond het zelfde tijdstip op vaste plaatsen in de stad om bedelaars en psychiatrische
patiënten van een maaltijd te voorzien. En wie Shekhinah niet uit eigen ervaring kent,
kent de kliniek wel via de media. Tijdens zijn leven kreeg dr. David meerdere blijken van
erkenning die de aandacht van de nationale kranten en televisie trokken.
Het afgelopen jaar was zijn weduwe Mariama een graag geziene gast in met name
plaatselijke radioprogramma’s. Kortom, het heeft Shekhinah nooit ontbroken aan
(naams)bekendheid, zeker niet bij mensen die buiten de boot van de reguliere
hulpverlening en gezondheidszorg vallen.
Het afgelopen jaar viel op dat opvallend veel (welgestelde) Ghanezen hun morele steun
voor Shekhinah in daden omzetten. De viering van het dertigjarig bestaan van de kliniek
werd in de hele stad meegevierd. Vele honderden mensen liepen mee in de feestelijke
optocht vanaf Hilltop over Kumbungu Road naar het terrein van de kliniek Gurugu.
Bij de bouw van een muur rond het terrein van de voormalige kliniek in Wamale – een
bijzonder kostbaar project – kwam het overgrote deel van financiële bijdragen van
Ghanese donoren.
De viering van het kerstfeest met traditioneel enkele duizenden armste van de armste
gasten leek bij gebrek aan financiële middelen aanvankelijk in afgeslankte vorm door te
moeten gaan. Dankzij een aantal royale last-minute bijdragen van mensen uit de directe
omgeving van de kliniek kon het feest toch op de gebruikelijke feestelijke manier
gevierd worden.
Daarnaast zit er een stijgende lijn in het aantal Ghanese artsen dat in hun vrije tijd
belangeloos meewerkt aan met name operaties in de kliniek in Gurugu.
Als bestuur van BCG zijn we heel blij met deze ontwikkeling. We wisten natuurlijk al heel
lang hoe onmisbaar Shekhinah is voor kwetsbare mensen in Noord Ghana.
Dat het werk nu ook in toenemende mate gesteund wordt door Ghanezen, zowel
moreel als praktisch, helpt enorm.
Dit betekent niet dat meer structurele steun van buitenlandse donoren als BCG minder
nodig zou zijn. Deze vormt de basis voor de dagelijkse gang van zaken in de kliniek.
We hopen daarom dat ook u in Nederland zich in 2022 met Shekhinah verbonden wilt
blijven voelen.
Afke de Jong
voorzitter Basic Care Ghana
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Mariama over 2021
Beste vrienden van BCG,
Wij van de Shekhinah familie wensen jullie vrede en liefde. Met dank aan onze almachtige
Heer hebben wij van 2021 een succesvol jaar kunnen maken, alle dank gaat uit naar Hem
dat Hij ons zover gebracht heeft. Natuurlijk was 2021 een fantastisch jaar, ondanks
dezelfde, zo niet zwaardere, tegenslagen dan voorgaande jaren. Zowel interne als externe
uitdagingen kwamen aan bod, maar met de hulp van de constante aanwezigheid van onze
Heer kunnen wij het werk van en de nagedachtenis aan dr. David doorzetten.
Dr. David handelde uit naastenliefde en bood daarom zijn diensten aan de allerarmsten.
Tot aan zijn dood heeft hij een pad voor de toekomst voor ons uitgezet.
2021 was zonder te overdrijven een jaar waarin God Zijn invloed heeft laten zien, zowel
op een positieve als negatieve manier. We zijn zoveel momenten vol chaos doorgegaan
die slecht hadden kunnen aflopen. Zonder Zijn aanwezigheid en het aanhoudende geloof
in Hem door het Shekhinah team, vooral door Mariama. Zij moest standvastig en resoluut
zijn en moeilijke beslissingen maken om de normen en waarden van Shekhinah hoog te
houden. De belangrijkste casus was dat de kliniek van Wamale, de tweede kliniek op
Yendi road, beschermd
moest worden. Langs de
ingang van de kliniek
werden kiosken en
metalen containers gezet
voor handel. Uiteindelijk
kwamen er voldoende
donaties binnen om een
hek rondom het land van
Wamale te kunnen
zetten. Het was
hartverwarmend om te
zien dat ook mensen die
niet de middelen hadden
om fysiek iets te
doneren, wel hun tijd gaven om te helpen met de fundering leggen of te sjouwen. Dit was
zeer zwaar werk en uiteindelijk heeft Mariama ook de hulp van het leger ingeschakeld.
Wederom zijn de prijzen in Ghana gaan stijgen, vooral door de constante, bijna
wekelijkse, verhoging van de brandstofprijzen. Dit heeft de activiteiten van de kliniek
veelvuldig belemmerd, maar met de hulp van God door individuen en bevriende
organisaties zoals BCG, zou Shekhinah haar activiteiten niet door kunnen zetten.
De huidige situatie met Covid-19 was ook een invloedrijke belemmering, maar wederom
met onder andere jullie hulp kunnen wij doorzetten.
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Dit jaar zou zonder twijfel veel moeilijker geweest
zijn zonder jullie steun en adequate handelen
wanneer mogelijk. We willen jullie hiervoor vanuit
het diepst van ons hart bedanken, want met jullie
support kunnen wij dit werk blijven doen en een
verschil maken voor de allerarmsten.
Hoewel we moeilijke tijden kenden, zijn wel enkele
stukken van de kliniek gerenoveerd en opnieuw
geverfd. Dit onder andere met hulp van de Tamale
afdeling van CRS Ghana, die ook stukken van de
verblijven voor de thuislozen hebben geverfd. Dit
deden zij om het 30-jarig jubileum van de kliniek en
het 5-jarig jubileum van het overlijden van dr. David
te herdenken. Er hebben enkele
jubileumfestiviteiten plaatsgevonden, maar
daarvoor al zijn Mariama en enkele vrijwilligers
geïnterviewd door lokale en nationale televisie en
radio. De interviews hielpen ook voor aandacht in
de vorm van donaties en andere hulp voor de kliniek.
Voor andere jubileumfestiviteiten was veel
aandacht en toeloop. Dit was allemaal erg
succesvol, fijn en vredevol. Veel van de lokale
bewegingsgroepen en jeugdgroepen deden
mee, onder andere bij een
gezondheidswandeling vanaf Gurugu naar de
Choggu rotonde en weer terug. Dit was een
uniek evenement, bij terugkomst hebben we
een afbeelding van dr. David bij de ingang van
de kliniek onthuld. Hiermee zullen we ons
David ook in de toekomst steeds blijven
herinneren..
De onthulling werd gedaan door dr. Erle Kirby,
onze bevriende Canadese dokter. Zonder hem
zou Shekhinah niet in staat zijn om het aantal
operaties te doen dat het momenteel uitvoert.
We danken God dat er mensen zoals hij zijn,
gezien wij anders niet ons werk zouden
kunnen doen zoals wij dat momenteel doen.
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Er zijn een aantal voorstellingen gespeeld, een grote Healthwalk en een week later was
het grote jubileumevenement.
Hierbij waren chiefs, verschillende religieuze groepen, vrienden en familie bij aanwezig.

Erg blij waren wij met de aanwezigheid van dr. Murielle, die aanwezig was bij alle
evenementen, inclusief enkele interviews. Zoals dr. Kirby is Murielle een gepensioneerde
dokter, die Shekhinah al lange tijd fantastisch steunt. Wij danken God voor haar.
De organisatie van het jubileumprogramma was een enorme klus.
Een commissie heeft alles georganiseerd en zij hebben het fantastisch gedaan.
Vooral hebben wij het historische succes van het programma kunnen vieren, dat veel
impact gehad heeft op veel mensen, alles met Zijn hulp.
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Snel na de jubileumfestiviteiten, kwamen er andere
onverwachte zaken aan bod. Zo werd een dag na het
jubileum de zoon van Mariama opgenomen in het ziekenhuis,
eerst in Tamale en later in Accra. Godzijdank is hij herstelt.
Ik weet niet waar ik kan beginnen met het danken van
Murielle, Pippa, mijn familie en dr. Mohammed en zijn vrouw,
die zeer veel steun hebben geboden in meerdere opzichten.

Mariama’s zoon Titi

Ook dit jaar hebben we weer kunnen oogsten van ons land.
In Wamale en Gurugu hebben wij rijst, mais en soja
geplant. Met hulp van Adam, Halik en Mba Gundanaa en
enkele vrijwilligers en familie konden wij 57 zakken mais, 15
zakken rijst en een halve zak sojabonen oogsten.
We hadden meer rijst kunnen oogsten, maar door een
gebrek aan arbeidskracht konden we niet op tijd oogsten.
Ook is een gedeelte van het land
waar de rijst staat in brand gestoken door een onbekend iemand.
Helaas is ook de eigen boerderij van Adam in brand gestoken,
waardoor hij zijn mais niet heeft kunnen oogsten. Dit is
verschrikkelijk, des te meer omdat hij door de arbeid op ons land
niet op tijd op zijn eigen boerderij kon oogsten.
Gezien de beperkte opbrengsten van de boerderijen in 2021 is
het niet raar om te zeggen dat het omheinen van Wamale na de
gebeurtenissen daar een noodzakelijk kwaad is geweest. Een zak
mais kost momenteel 300 cedi (ongeveer 40 euro) in het
noorden - in het zuiden zal dit meer zijn - en dat nog in het
oogstseizoen. Voor rijst en andere levensmiddelen weet
alleen Hij wat de prijs zal zijn, gezien deze dagelijks
veranderen. Deze ongelukkige en aanhoudende
prijsstijgingen zullen zeker de tegenstellingen in de
samenleving vergroten. Ons dagelijkse voedselprogramma
heeft telkens meer voedsel nodig, wat ook geldt voor
andere ondersteunende diensten. Het is een grote
verdienste van het team van Shekhinah, zijn weldoeners en
management dat alle diensten doorgaan zoals voorheen.
Dit behoeft een groot compliment, want zoals Eneke de
Vogel (een karakter) zei in Things Fall Apart van Ola R.:
ik prijs mijzelf wel als niemand anders dat doet.
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Onder Zijn toeziende oog was het
jaarlijkse Kerstfeest weer een enorm succes,
iets minder dan 3000 armen en hun families kregen te
eten. Op het menu stond jollof rijst, caramelpopcorn,
koekjes en frisdrank. Ook kregen zij kleding, zoals
gebruikelijk. De aantallen zijn waarschijnlijk groter dan die
van 2020, maar omdat het snel donker aan het worden was
en we wilden dat iedereen op tijd kon gaan konden we niet
goed tellen. Toch zijn wij erin geslaagd om alle mensen te
voorzien met hulp van de gedoneerde bussen en de
helpende vrijwilligers. Ook konden wij in de gevangenis de
mensen voorzien van eten. Dit jaar konden wij 375
gevangen voeden. Bijna de gehele staf van Shekhinah en
wat vrienden en familie konden helpen om het Kerstfeest weer succesvol te maken. Na
alle ontberingen van het voorgaande jaar was het wellicht een opgave om Kerst succesvol
te laten zijn, maar het was vanouds geslaagd. Wij danken Hem en Hem alleen hiervoor.

Dit jaar heeft er één overlijden in de kliniek plaatsgevonden. Het was een beperkte
jongeman uit het noordoosten, wiens zus hem bij ons heeft achtergelaten. Hij heeft
ongeveer 2 jaar bij ons gewoond. Ook hebben we twee lichamen uit de stad opgehaald
om bij ons een waardige rustplaats te krijgen in de begraafplaats van de kliniek.
Dit met dank aan de samenwerking met de politie van Tamale en de buurtvaders van
deze gebieden. Zoals gebruikelijk hebben de begrafenisondernemers van Gurugu hen
begraven.
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Verder konden de dagelijkse
spreekuren en andere afspraken door
gaan. Dit onder toeziend oog van onze senior
verpleegkundigen Majeed en Kwame en onze
artsen Ruhia en Mohammed, die bij ons in de
kliniek verblijven.
het artsenechtpaar Ruhia en Mohammed >

Senior nurse Kwame

Senior nurse Majeed

Tot slot blijf ik benadrukken dat de werkzaamheden zoals beschreven in dit verslag niet
tot stand hadden kunnen komen zonder jullie hulp. Met name voor jullie adequate
respons bij problemen met het voedselprogramma zijn wij dankbaar, ook in de geest van
dr. David. We zijn erg dankbaar voor jullie niet aflatende hulp.
Jullie kunnen erop vertrouwen dat wij met
dankbaarheid en plezier ons werk, met Zijn steun,
zullen voortzetten in de geest van dr. David.
We hopen dat 2022 ook voor jullie een jaar vol
zegeningen zal zijn.
Hartelijke groet!
Mariama, kinderen, vrijwilligers en David,
altijd bij ons in gedachten
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De werkzaamheden in de kliniek in 2021
jaar

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

aantal
poliklinische
patiënten
7.199
5.909
13.132
12.679
14.265
16.868
24.552
25.511
24.142

aantal
operaties
397
107
624
468
462
394
889
916
723

Het vele werk dat dr. David verzet heeft tot 2016 toont zich heel duidelijk in het overzicht!
Zoals u verder zal opvallen uit de cijfers van 2021 zijn er weer meer poliklinische patiënten
gekomen en hebben er meer operaties kunnen plaatsvinden.
De medische staf bestaat nu uit het echtpaar Ruhia en Mohammed, zij werken beiden in
hun vrije tijd op Shekhinah. Daarnaast komt dr. Kirby twee keer per jaar over vanuit
Canada.

De polikliniek O.P.D: Out Patient Department
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Bezoek en impressie festiviteiten
Shekhinah van bestuurslid Muriëlle Bosch
De laatste keer dat ik naar Ghana ging was in maart 2018. De afgelopen jaren was een
bezoek in verband met alle beperkingen helaas niet mogelijk. Dit jaar lukte het gelukkig
wel. Ik wilde graag bij de viering van 30 jaar Shekhinah en de 5e herdenking van de
sterfdatum van dr. David zijn.
Het was een bijzonder bezoek. Op 20 september kwam ik aan en de volgende dagen
werd ik meteen door Mariama meegenomen naar tv- en radio interviews.
In afgelegen straatjes ga je een
deur binnen en ineens sta je in
een studio. Er zijn veel
verschillende stations die
allemaal Mariama wilden
interviewen. Weigeren is
moeilijk, terwijl de vragen vaak
hetzelfde zijn.
Op zaterdag 25 september werd de Healthwalk gehouden. Het was een grote happening
met heel veel mensen. Een lopend orkest en een pick-up met muziek via een luidspreker
begeleidden de tocht. Al dansend en wiegend liepen jong, wat ouder en oud in een
redelijk tempo mee.
De Christian Brothers, van wie een aantal op woensdag
meehelpt in de kliniek, liepen op volle sterkte (alle 17 broeders
dus) mee. Ik heb ervan genoten! Na de wandeling werd een
Healthcheck gedaan, waar ook een paar oogartsen aan
meededen. Wie afwijkingen had, kreeg een
ziekenhuisverwijzing.
De week erna waren er volop voorbereidingen voor de officiële,
grote feestdag op zaterdag 1 oktober. Voor deze viering werden
veel mensen uitgenodigd. Er moesten dus tenten worden
opgezet, stoelen klaar gezet en een podium gehuurd. Ook
ontsmettingsmogelijkheden in verband met corona vroegen aandacht.
Op de vrijdag voorafgaand aan het feest was er in
de namiddag een voetbalwedstrijd tussen 4 lokale
clubs. Dit lukte net voor het donker werd.
Dr. Brett, een van de Canadese artsen voetbalde
met veel plezier mee.
’s Avonds zouden er video’s over David getoond
worden. Het stormde echter en hevige regens
overstroomden de straten. De tenten werden omver geblazen.
De volgende dag was het gelukkig stralend weer en kon alles weer worden opgezet.
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De officiële dag vond ik
indrukwekkend. Tal van Chiefs
in hun officiële gewaden waren te gast.
Er klonk traditionele muziek en er werd
gedanst. Er werd met tromgeroffel respect
aan de voorouders betoond.
Er werd een toneelstuk over David
opgevoerd, er werden gedichten
voorgedragen en natuurlijk waren er veel
toespraken. Ik voelde me bevoorrecht dit mee te maken.
Er was voor ongeveer 1000 mensen gekookt. Ook was er een maaltijd voor alle
gevangenen en het gevangenispersoneel, zoals er altijd met kerst en op de sterfdag van
David voor hen gekookt wordt. David is jarenlang de enige consulterende arts in de
gevangenis geweest. Als afsluiting was er op 2 oktober een herdenkingsmis in de Pustinia,
de kapel op het terrein.
Voor mij was het ook bijzonder om de 3 Canadese artsen te
ontmoeten, onder wie dr. Kirby. Hij komt al langer dan ik (sinds 25
jaar) in Shekhinah. De Canadese artsen opereren in een straf tempo.
Er worden lange dagen gemaakt, met soms hele ingewikkelde
operaties. Alle operaties vinden onder lokale verdoving plaats.
Vaak betreft het liesbreuken, soms gaat het om complexe operaties
met verklevingen.
< dr Kirby
De kliniek ziet er dankzij donaties in verf
goed uit. Wat nog vervangen moet worden
zijn de ramen met muskietengaas in de
kamers van de ‘destitutes’ (psychiatrisch
patiënten). Er wonen nu 18 destitutes op het
Gurugu terrein. De meesten kunnen zichzelf verzorgen. Hun kamer wordt schoongemaakt
en ze krijgen 3 maaltijden per dag. Enkele destitutes helpen mee met het koken voor het
voedselprogramma en het vegen van het terrein van de kliniek.
Aansluitend aan het feest werd Titi (zoon Mariama) ziek. Hij bleek uiteindelijk tyfus te
hebben. Ik heb veel tijd met Mariama en Titi in het ziekenhuis doorgebracht. Vlak voor
vertrek testte ik positief op covid. Ik had geen klachten maar moest mijn thuisreis toch
uitstellen. Meer in het algemeen lijken de gevolgen van covid in Ghana mee te vallen.
Er worden wel besmettingen gemeld maar de ziekenhuizen zijn niet overvol. Ik heb om mij
heen geen zieke mensen gezien. Men is meer bezig met de steeds maar stijgende prijzen.
De regering heeft de subsidie op kunstmest afgeschaft waardoor de oogst dit jaar minder
is. Het zijn vooral de armen in het noorden die hierdoor getroffen worden. De stijgende
prijzen zorgen voor veel onrust en leiden tot demonstraties tegen de regering.
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Alle vrijwilligers in Shekhinah

Hierboven de vrijwilligers van de Kookploeg:
Deze vrouwen koken iedere dag voor de voedselronde, nu ruim 200 maaltijden:
Van links naar rechts: Saudatu, al 25 jaar, Fuseini, al 18 jaar, Mary, al 25 jaar en Larba ook
al 18 jaar. De laatste is Asara, een van de destitutes die op het Gurugu terrein woont en
vaak meehelpt.
Het is verheugend te zien dat ook Ghanezen met een baan,
dus financieel onafhankelijk, de weg naar Shekhinah
hebben gevonden om daar als vrijwilliger te werken.
Links mr. Sham, samen met Mariama.
Mr. Sham is 32 jaar en onderwijzer. Hij kende Shekhinah al
als kind en ook van de voedselronde.
Hij ondersteunt de kinderen van Mariama met hun
huiswerk. Toen hij zag hoe druk Mariama het had, begon
hij haar bij te staan met oa de administratie.
Hij heeft een eigen kantoorruimte in de kliniek en is breed
inzetbaar na schooltijd! Dit doet hij sinds een half jaar.
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Rechts toont Mr. Awal, 39 jaar.
Hij is Senior Environmental Officer. Hij kwam naar de
poli als patiënt en wilde daarna deel uit maken van
Shekhinah. Hij kan op zijn werk zijn tijd zelf indelen.
In Shekhinah werkt hij in
de apotheek, houdt de
voorraad bij en bestelt
medicijnen. Hij is 4 jaar
geleden gestart met
werken in de apotheek.

Links het artsenechtpaar Ruhia en
Mohammed. Zij werken in Tamale
Central Hospital en wonen sinds
mei op het terrein van Shekhinah.
In hun vrije tijd zien ze patienten
van Shekhinah, beiden zijn zeer
toegewijd.
Ruhia kent dr. David van haar
studietijd. David haalde medisch
studenten naar de kliniek om ze
kennis te laten maken met en te
leren over psychiatrische
patienten.

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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Financiële verantwoording 2021
In het overzicht op de volgende pagina vindt u een samenvatting van de ontvangsten en
uitgaven van de stichting Basic Care Ghana voor 2021.
Ter vergelijking zijn de bedragen van 2020 tussen haakjes erbij vermeld.
Hierbij lijkt het totale giftbedrag in 2021 lager te liggen dan in 2020, maar dat is wat
vertekent: in 2020 ontvingen we aan het eind van het jaar al een aantal giften voor 2021.
Met betrekking tot de ANBI-voorwaarden die de belastingdienst stelt de volgende
opmerkingen:
* de bestuursleden hebben in 2021 geen reis- of andere onkosten gedeclareerd;
* de gemaakte kosten (bankkosten, kosten jaarverslag minus ontvangen rente) bedragen
± 1,04% 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 al die trouwe donateurs die het werk in en vanuit de Shekhinahkliniek ook in 2021 opnieuw hebben gesteund met hun gift!
Bert van der Linde
penningmeester BCG

drukte op het terrein van de kliniek, na de healthwalk
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Het financieel jaaroverzicht 2021
ONTVANGSTEN 2021

Giften
Rente ontvangen

(met tussen haakjes de bedragen van 2020)

58.519,06 (63.026,46)
0,00 (2,49)
___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ ,_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __

totaal ontvangsten

58.519,06 (63.028,95)

UITGAVEN 2021

Giften in geld Shekhinah
Kleding st. Uhuru4All
Transportkosten NL-Ghana
Bankkosten
Kosten jaarverslag 2020

52.500,00
6.000,00
507,96
246,50
359,35

(75.000,00)
(5.250,00) kleding voor Shekhinah-kliniek, gemaakt in Ghana
(81,56) transport & opslag ontvangen kleding
(253,90)
(331,89)

___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ ,_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __

totaal uitgaven

59.613,81 (80.917,35

Totaal saldi op de bankrekeningen per

01-01-2021
totaal ontvangsten 2021
totaal uitgaven 2021

Totaal saldi op de bankrekeningen per

31-12-2021

48.406,46
58.519,06
59.613,81 -/47.311,71

Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG

01-01-2021
NL92 ABNA 0479 0045 95
36.780,65
spaarrekening 5673.62.124 11.625,81
totaal
48.406,46
Saldi per

31-12-2021
8.685,90
38.625,81
47.311,71

* 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 kunt u nodig hebben bij uw belastingaangifte.
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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.
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Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven: 41092289
RSIN-nummer belastingaangifte: 806 633 712
Bankrelatie: ABN-AMRO, rek. NL92 ABNA 0479 0045 95 t.n.v. Stichting Basic Care Ghana
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. Dit kan via een notariële
akte via bovenstaand notariskantoor maar ook is het mogelijk om via een onderhandse
overeenkomst voor minimaal 5 jaar een periodieke schenking vast te leggen. Neemt u
hiervoor contact op met het secretariaat of onze penningmeester, Bert van der Linde.
Extra budget voor Shekhinah; help ons kosten te besparen!
De porto- & printkosten van het jaarverslag stijgen ieder jaar.
U kunt ons helpen besparen door in het vervolg het jaarverslag digitaal te lezen.
Mailt u ons daarvoor met het verzoek om het jaarverslag 2022 digitaal te ontvangen.
Namens BCG en Shekhinah alvast hartelijke dank!

