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Shekhinah gaat verder onder leiding van
Mariama

Het BCG jaarverslag over 2016 stond in belangrijke mate in het teken van het overlijden van de
pionier van het werk in en rond de Shekhinah klinieken, dr. David Abdulai. Hij overleed op 2 oktober
2016 in alle rust en vrede. Ondanks ons vertrouwen in allen die vastbesloten waren het werk van dr.
David voort te zetten, zou 2017 voor ons als bestuur een spannend jaar worden.
Nu, in het voorjaar van 2018, kunnen we alleen maar zeggen dat we geweldig blij zijn met de manier
waarop Shekhinah in 2017 verder is gegaan.
In de afgelopen 26 jaar heeft de kliniek een belangrijke taak gehad in de verzorging van de begrafenis
van mensen die geen familie hebben om dit verzorgen. Een ‘goede’ begrafenis is in Ghana nog
belangrijker dan bij ons in Nederland. Meestal worden kosten nog moeite gespaard om een
begrafenis tot in de puntjes te verzorgen, mede vanwege het respect dat voorouders vragen.
Met enige regelmaat komt er een telefoontje bij Shekhinah binnen vanuit de gevangenis dat er een
gedetineerde is overleden voor wie niemand de uitvaart kan of wil regelen. Het gebeurt ook wel dat
er iemand op straat gevonden wordt met wie niemand goed raad weet. In dergelijke situaties zorgen
werkers van de kliniek voor alle benodigde papieren, een korte plechtigheid en een waardige
begrafenis op het terrein van de kliniek in Gurugu. In 2017 werd er in dit verband acht keer een
beroep gedaan op de werkers van Shekhinah.
De viering van het kerstfeest is ook in 2017 weer een hoogtepunt geweest voor 3107 inwoners van
Tamale, die normaal gesproken niet zoveel te vieren hebben. Alle gasten werden voorzien van een
verantwoorde, feestelijke maaltijd. Daarnaast was er voor iedereen een nieuwe outfit. De hiervoor
benodigde kledingstukken zijn in belangrijke mate afkomstig uit de kledinginzamelacties die BCG in
Nederland organiseert. In de gevangenis van Tamale deelden 228 gedetineerden in de feestvreugde.
Vanzelfsprekend kan het werk van Shekhinah alleen maar gerealiseerd worden door de inzet en
betrokkenheid van velen, binnen en buiten Ghana. Toch kunnen – en willen – we als bestuur van BCG
niet heen om de belangrijke rol die Mariama, de weduwe van dr. David in dit verband speelt.
Mariama Alhassan Dokurugu is 39 jaar, geboren in Tamale, en moeder van 4 jonge kinderen. Ze is
moslima, maar zoekt voortdurend naar verbinding en samenwerking met mensen met allerlei
verschillende achtergronden.

Mariama, weduwe van dr. David
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In het voorbije jaar heeft Mariama laten zien hoezeer ze in staat is om het werk van Shekhinah aan te
sturen. Ze heeft een uitstekend overzicht over alle werkzaamheden en is in staat om mensen te
inspireren en te begeleiden.
Tegelijkertijd moet gezegd worden dat Mariama geen gemakkelijk jaar achter de rug heeft. Natuurlijk
was er het gemis van haar steun en toeverlaat, maar daarnaast had ze vaak te maken met weerstand
vanuit de traditie. In Ghana is het niet erg gebruikelijk dat een (jonge) vrouw zelfstandig leiding geeft
aan een grote organisatie als Shekhinah. Alom leeft de gedachte dat ze wel erg rijk en machtig moet
zijn, wat regelmatig aantrekkingskracht uitgeoefend heeft op mensen met onzuivere bedoelingen.
Als bestuur hebben we groot respect voor de manier waarop Mariama in 2017 haar rol binnen
Shekhinah – geheel in de geest van David – gespeeld heeft. Mariama schrijft daar zelf over: “2017
was succesvol, dankzij de hulp van God en veel lieve mensen”.
Als BCG-bestuur hebben we haar van onze blijvende steun verzekerd en hopen we dat u met ons
haar en de mensen van Noord-Ghana wilt blijven steunen.
Namens het bestuur,
Afke de Jong,
Voorzitter stichting Basic Care Ghana

Mariama bij een van de herdenkingsteksten op de muren van de Shekhinah kliniek
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2017 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:
“Ik ben erg dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun van Basic Care Ghana, die het mogelijk maakt
om de allerarmsten van onze gemeenschap al 26 jaar lang te helpen, zelfs na het overlijden van onze
oprichter dr. David. Basic Care Ghana is en blijft onze grootste donateur!”
“Zonder twijfel was het jaar 2017 een jaar met zowel successen als uitdagingen, maar het
belangrijkste is dat we er weer in geslaagd zijn onze vrienden (de allerarmsten en zij die verstoten
zijn door hun familie) blij te maken.“
“Een groot gedeelte van de kliniek is gerenoveerd, oude auto’s die nog op het terrein stonden zijn
weggehaald en ook is de keuken aangepakt. Tot voor kort stond er in de keuken altijd veel rook,
maar nadat er dit jaar een schoorsteen is geplaatst kan er weer rookvrij worden gekookt. Ook is de
vloer van de keuken betegeld en er is een goot gemaakt om het gebruikte water af te voeren.“
“Deze brief is niet compleet zonder stil te staan bij de snelle respons van Basic Care Ghana op onze
behoeften, met name als het gaat om het ‘Meals on Wheels’ project. Het voedselprogramma gaat
ons en onze oprichter erg aan het hart. We zijn dan ook meer dan blij dat we door de steun van jullie
donateurs dit jaar een nieuwe pick-up hebben kunnen kopen voor het voedselproject.“
“De 1-jaarsherdenking van dr. David was een memorabele dag. Er werden video’s getoond van hem
aan alle familieleden en geliefden die aanwezig waren. Enkele medewerkers van Shekhinah hebben
een klein toneelstuk vertoond ter nagedachtenis aan zijn werk en manier van leven. Ook jullie
bestuurslid Murielle was erbij. Samen met de vrijwilligers hebben we besloten om 2 oktober te
bestempelen als jaarlijkse feestdag, ter nagedachtenis aan dr. David. We noemen het dan ook
‘Founder’s day.“
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Stichting Uhuru4all bedankt BCG
Sinds 2008 is Basic Care de opdrachtgever voor de Stichting Uhuru4all om kleding te maken voor het
kerstfeest wat ieder jaar in Shekhinah wordt gevierd.
Dit betekent dat Basic Care Ghana onze basis en enorme steun geweest is, sinds wij met de Stichting
10 jaar geleden zijn gestart. Basic Care Ghana heeft ons in staat gesteld om veel schoolverlaters op te
leiden, die anders zonder enige vaardigheid achtergelaten zouden zijn, om zichzelf, hun families en
de samenleving als geheel te verbeteren.
Door ons jaarlijks een contract te geven om de kleding voor de minder bedeelden in het Noorden te
maken, leren de cursisten veel sneller, onder leiding van de zeer kundige kleermaker Daniel Ayamga
Anabire! Basic Care Ghana heeft ons op de been gehouden en we weten dat wat de cursisten
produceren van nut is voor ons en voor degenen die het ontvangen.
Veel levens zijn positief beïnvloed waarvan we denken dat het rimpeleffect ondenkbaar is!
Sommigen cursisten die wij getraind hebben met hulp van Basic Care Ghana, werken en helpen
anderen ook. Wij kunnen Basic Care Ghana dan ook niet genoeg bedanken voor hun steun en geloof
in ons, terwijl wij er allemaal aan werken de wereld een betere plek te maken!
Wij hopen dat deze samenwerking nog lang doorgaat. Hartelijk dank!

De workshop

Kleermaker Daniel

De cursisten en leraar Daniel (rechts)
4

Verhalen uit het leven bij Shekhinah

Asara
Asara zag dr. David als een engel en profeet die voor haar zorgde.
Iets wat haar familie niet kon doen. David is niet dood voor haar,
alleen zijn lichaam is vertrokken. Iedere ochtend poetst ze zijn
grafsteen en veegt ze het gebied eromheen mooi schoon.

Adija
Adija werd naar Gurugu gebracht nadat ze aangereden was door
een auto. Men denkt dat ze doofstom is. Ze praat nauwelijks,
gebruikt een onverstaanbare taal en communicatie gaat met
handgebaren. Ze helpt graag met koken en kleren wassen voor
andere bewoners op het terrein. Ze is heel zorgzaam voor
anderen, zo helpt ze bij de slechte eters en wordt ze boos als er
voedsel wordt verspild.

Een impressie van de 1-jaarsherdenking van het overlijden van dr. David
De herdenking van de sterfdag van dr. David viel samen met het vuurfestival, een oeroude traditie.
Brandende grasbundels worden als toortsen rondgezwaaid als symbool voor het feit dat je in het
donker licht nodig hebt om te kunnen zien. Eén van de sprekers op de herdenking zei dat David
toortsen had aangestoken, die heel helder licht verspreiden. Deze toortsen had hij overgedragen aan
Mariama. Hij gaf aan dat alle aanwezigen nu de verantwoordelijkheid hebben om Mariama te
ondersteunen, om ervoor te zorgen dat het licht helder blijft branden en niet verzwakt.
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De werkzaamheden in de kliniek in 2017
Overzicht van de werkzaamheden in de Shekhinah-kliniek
Jaar

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Aantal
poliklinische
patiënten
14.265
16.868
24.552
25.511
24.142
25.883
21.418

Aantal
operaties
462
394
889
916
723
862
828

OPD: out patient department (polikliniek)
In 2017 zijn in totaal 14.265 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.

Operaties
In 2017 werden er in totaal 462 operaties uitgevoerd, dit waren 382 liesbreuk en littekenbreuk
operaties en 80 lipoom (vetbult) operaties. Net als voorgaande jaren is een groot deel van de
operaties uitgevoerd door dr. Kirby, een Canadese arts die al jarenlang zich inzet voor Shekhinah.
De andere operaties zijn uitgevoerd door chirurgen van het Teaching Hospital in Tamale.
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Het financieel jaaroverzicht 2017
ONTVANGSTEN 2017
Giften

(met tussen haakjes de bedragen van 2016)
67.290,64

Rente ontvangen

56,76

(82.069,40)
(112,50)

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

67.347,40

(82.181,90)

Giften in geld Shekhinah

45.000,00

(40.000,00)

Gift voor nieuwe pick-up auto

21.000,00

(eenmalige donatie)

Totaal ontvangsten

UITGAVEN 2017

Medicijnen Shekhinah
Kleding st. Uhuru4All

0,00
4.500,00

(18.765,36) verzending vanuit Nederland beëindigd
(4.500,00) kleding voor personeel kliniek, gemaakt in Ghana

Vrijwilligerswerk Doris

800,00

(800,00)

Transportkosten NL-Ghana

879,54

(3.719,78) transport & opslag ontvangen kleding

Bankkosten

323,30

(306,60)

578,96

(604,10)

Kosten jaarverslag 2016

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

Totaal uitgaven

73.081,80

Totaal saldi op de bankrekeningen per

Totaal saldi op de bankrekeningen per

(68.695,84)

01-01-2017

62.505,79

totaal ontvangsten 2017

67.347,40

totaal uitgaven 2017

73.081,80 -/-

31-12-2017

56.771,39

Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG

01-01-2017

31-12-2017

NL92 ABNA 0479 0045 95

25.396,53

1.330,37

Spaarrekening 5673.62.124

37.109,26

55.441,02

Totaal

62.505,79

56.771,39

Saldi per

* 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 2017
In bijgaand overzicht vindt u een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven van de stichting
Basic Care Ghana voor 2017. Ter vergelijking zijn de bedragen van 2016 tussen haakjes erbij vermeld.
In 2017 steunden we het werk in en vanuit de Shekhinah-kliniek met een bedrag van 45.000 euro.
Daarnaast maakten we nog een bedrag van 21.000 euro over voor de aanschaf van een nieuwe pickup auto, ter vervanging van een aantal 'versleten' voertuigen.
Het bedrag aan giften lag in 2017 wat lager dan in de twee jaren daarvoor, toen we een aantal
speciale donaties mochten ontvangen voor de nieuwe auto.
Zoals vorig jaar reeds gemeld, kan Basic Care Ghana vanwege nieuwe internationale regelgeving zelf
geen medicijnen meer inkopen en verzenden naar Ghana. Medicatie en wondmateriaal wordt nu
door medewerkers van Shekhinah in Ghana aangeschaft.

De samenwerking met het naaiatelier Uhuru4All in Accra blijft doorgaan. In 2017 vierde het atelier
haar 10-jarig bestaan. Ook in 2017 hebben de jongeren in het kader van hun beroepsopleiding weer
veel kleding gemaakt voor de medewerkers/vrijwilligers van Shekhinah. Door deze voor hen grote
opdracht is Uhuru in staat om jongeren een vakopleiding te geven waarmee ze zelfstandig in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Inmiddels is Daniël met zijn studenten weer gestart met
een nieuwe opdracht van Basic Care Ghana.
Met betrekking tot de ANBI-voorwaarden die de belastingdienst stelt de volgende opmerkingen:
* De bestuursleden hebben in 2017 geen reis- of andere onkosten gedeclareerd;
* De gemaakte kosten (bankkosten, kosten jaarverslag minus ontvangen rente) bedragen ± 1,25%
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 dank aan alle donateurs die het werk in en vanuit de Shekhinah-kliniek ook in 2017 hebben
gesteund met hun gift,
Bert van der Linde,
Penningmeester Stichting Basic Care Ghana
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Facts of Life

The only time you failed is the last time you tried.
The showers of April give rise to May.
Behind every event in history, there is a human face.
Your input determines your output.
Stubbornness and unwillingness to change is the energy of fools.
Idealness is a subject to be learnt after 65.
Anger is one letter away from danger.
Hard work and integrity equals success.
Greatness is distilled in the refinery of humility.
Comparison is the root of all inferiority.
Do not risk what you cannot afford to lose.
Unless you spend less than you earn, no amount of income will be enough.
Tradition is the worst enemy of progress.
Responsibility is the prize of greatness.
People have to know how much you care before they care how much you know.
Behind every move on earth, there is a mover.
Until you are willing to change your approach, you cannot improve your results.
Without motion, there will be no promotion.
The enhance the equalitity of your relationship, imagine this is the last day whomever you
are with.
You cannot impart the world with your words but with your works.
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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
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 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

Het voedselprogramma ‘Meals on wheels’
slaat al 26 jaar geen dag over!

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar wat is het
bijzonder: in de Shekhinah kliniek zijn de
afgelopen 26 jaar dagelijks maaltijden bereid
en rondgebracht in Tamale. Deze maaltijden
zijn bestemd voor mensen die op straat leven.
Sommigen hebben te kampen met een
psychiatrische aandoening, anderen zijn
verstoten door hun familieleden omdat ze HIV
hebben, weduwe zijn of…. Elke dag krijgen
deze mensen (± 150 in totaal) een volwaardige
warme maaltijd. In de afgelopen 26 jaar is er
letterlijk geen dag overgeslagen. Kijk voor
meer informatie over het ‘Meals on Wheels’
project op www.basiccareghana.nl
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