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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
Algemeen: Linda van Bijleveld
Heeft u interesse om het bestuur te versterken of weet u iemand - laat het ons weten!
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. Een periodieke schenking is 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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Shekhinah in tijden van corona
Als ik dit voorwoord schrijf (eind maart 2020), staat alles in het teken van corona.
Het leven in Nederland is in nogal wat opzichten tot stilstand gekomen. Veel mensen
maken zich zorgen over hun eigen bestaan en dat van hun naasten. We lijken nog maar
mondjesmaat toe te komen aan wat er elders in de wereld gebeurt.
Intussen druppelen de eerste berichten over de opmars van corona in Afrika binnen.
De aantallen bevestigde infecties en sterfgevallen zijn relatief nog gering. Het is moeilijk
voorspelbaar of het virus in een land als Ghana op een vergelijkbare manier om zich heen
zal grijpen als in Europa. De angst en de onzekerheid over wat er in de komende maanden
gaat gebeuren zijn in Ghana echter nog groter dan bij ons.
Allereerst leven er grote zorgen over de beperkingen van medische mogelijkheden.
Als er in een stad als Tamale al intensive care bedden beschikbaar zijn, dan zijn die zeker
niet bereikbaar voor veruit de meeste inwoners van de stad. Ook de meer basale zorg is
op geen enkele manier voorbereid op een epidemie zoals we die op dit moment
meemaken.
Daarnaast vrezen velen de economische gevolgen van een uitbraak van het virus.
Veel mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van kleine handeltjes op straat of op de
markt. Anderen werken als dagloner en zitten zonder inkomsten als hun werk wegvalt.
Een vangnet zoals dat door onze overheid georganiseerd wordt, is in Ghana ondenkbaar.
Vanuit de Shekhinah kliniek meldt Mariama dat het werk in de kliniek onder grote druk
staat. De directe medische zorg (operaties en polikliniek) is voorlopig stilgelegd zodat alle
aandacht uit kan gaan naar het voedselprogramma. Het is tot nu toe nog steeds gelukt om
de circa 150 kwetsbaarste inwoners van de stad (veelal psychiatrische patiënten en
daklozen) van een dagelijkse warme maaltijd te voorzien. De voedselprijzen rijzen echter
de pan uit en het is de vraag of de stad Tamale op enig moment niet ook op slot gaat.
De opvang op het terrein van Shekhinah van enkele ‘outcasts’ en de zorg voor een aantal
cliënten met epilepsie kan tot nu toe nog steeds worden gewaarborgd.
Daarnaast proberen Mariama en haar team extra ruimte te creëren voor de noodopvang
van mensen in de meest schrijnende situaties.
Wat de situatie voor Shekhinah misschien wel het moeilijkst maakt, is de ervaring dat de
nood nu al hoog is. Men zou zo graag zoveel meer willen doen maar loopt op tegen
beperkingen in middelen en menskracht. Hoe hoog de nood mogelijk nog wordt, valt op
dit moment nauwelijks in te denken.
Als bestuur van Basic Care Ghana proberen we alle werkers van Shekhinah zoveel als maar
mogelijk te ondersteunen. Ondanks onze eigen zorgen van dit moment hopen we ook dit
jaar weer op uw support, in welke vorm dan ook.
Afke de Jong,
voorzitter Basic Care Ghana

-4-

Mariama over 2019
Beste vrienden van BCG,
We zenden jullie liefde en vrede van de Shekhinah familie hier uit Tamale, Ghana.
Dankzij Gods' goedheid is het jaar 2019 succesvol overgegaan in 2020 en we zijn God
dankbaar dat Hij ons zover heeft gebracht. Het moge duidelijk zijn, het jaar 2019 was een
fantastisch jaar, hoewel we met soortgelijke moeilijkheden te maken hebben gehad als in
2016, het jaar dat we onze grote man, Dr. David, verloren. Alsof wat in dat jaar gebeurde
niet genoeg was, hadden we ook nu te maken met interne en externe uitdagingen. Maar
dank aan God voor zijn niet aflatende steun en aanwezigheid, wat ons hielp om de goede
erfenis van David voort te zetten, die, voor de liefde voor zijn naaste en God zijn
onbaatzuchtige dienstbaarheid inzette ten behoeve van de armsten van de armen tot aan
zijn heengaan. Men zit er niet ver naast als men zegt dat 2019 vol goddelijke interventies
zat, kijkend naar alles wat er is gebeurd. Sommige gebeurtenissen zijn zowel positief als
negatief, aangezien die twee hand in hand gaan.
De prijzen van goederen en diensten zijn hard blijven stijgen door de frequente verhoging
van brandstofprijzen. Dit had grote invloed kunnen hebben op het werk van de kliniek,
ware het niet dat God heeft ingegrepen door individuen en organisaties, hoe klein ook.
We hebben hier een lokaal spreekwoord: “Als je het hebt over hete dingen, tel je vuur
niet opnieuw mee.” Hiermee drukken we uit dat van alle supporters van de Shekhinah
kliniek, Basic Care Ghana er met kop en schouders boven uitsteekt. Dank aan God voor al
jullie die trouw en loyaal zijn gebleven aan de diensten van Shekhinah. Jullie zijn als een
rots in de branding voor Shekhinah om onze hand uit te steken naar de armen.
Bij Shekhinah kwamen dit jaar vele nieuwe hulpbehoevenden aankloppen. Onder de
nieuwe gezichten waren twee jonge mannen, Razak en Bright. Zij werden beiden geboeid
binnengebracht door hun respectievelijke families. (…) dankzij liefde en zorgzaamheid in
Shekhinah werden zij gekalmeerd. Ze zijn nu bijna genezen en helpen ons met een aantal
activiteiten. Ze hebben zelfs geweigerd om terug te gaan naar hun families. Bright staat
nu bekend als de 'huisbaas van de hulpbehoevenden', door zijn bijzondere aard. Dit toont
wat liefde kan doen.
Op Internationale Vrouwendag heb ik interview gegeven aan de nationale televisiezender
Joy News over m'n leven en werk voor de kliniek. Het was een prachtig interview. Het
heeft de kliniek op de kaart gezet bij zowel lokale als internationale mensen en groepen
die dachten dat de kliniek niet meer operationeel was na het overlijden van David. We zijn
God dankbaar voor mevrouw Sadia die het interview heeft geregeld. Zij is ook nuttig
gebleken voor het werk van Shekhinah.
Ik heb ook interviews gegeven voor andere lokale radio- en televisiezenders. Het doel
hiervan was het wegnemen van misvattingen en onduidelijkheden over de activiteiten van
de kliniek nu Dr. David niet langer fysiek aanwezig is. Dit leverde ook goede resultaten op,
omdat de interesse van de inwoners van Tamale voor de kliniek toenam.
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We vierden ons jaarlijkse
kerstfeest, ditmaal met 3046
armen. Iedereen kreeg een
maaltijd van 'jollof rice', popcorn,
snoepgoed, koekjes en frisdrank.
Ook is er kleding uitgedeeld.
Het aantal getelde bezoekers ligt
iets lager dan de 3600 mensen uit
2018 vanwege twee redenen.
Het eerste is dat één van de
bussen die bezoekers moest brengen, pech kreeg. De reparatie duurde twee uur,
waardoor we niet alle genodigden tot bij de kliniek konden krijgen. De tweede reden had
te maken met de late aankomst van kinderen en mensen uit de buurt. Aangezien het al
donker werd, wilden we niet iedereen hoeven tellen voor ze binnenkwamen, om onrust
te voorkomen.
Zoals altijd zijn we ook de gevangen niet vergeten. Dit jaar hebben we 300 gevangenen uit
Tamale Central Prison te eten gegeven. Bijna de hele vrijwillige staf van Shekhinah, samen
met wat vrienden en familie, was aanwezig om er een succesvol feest van te maken.
Het was fantastisch.
Dit jaar zijn er vier mensen in de kliniek overleden, waarvan twee hele goede vrienden
van David en de Shekhinah-familie. Twee van de overledenen waren de oudste
hulpbehoevenden, mevrouw Baamuunu en Sulley (de man met de agressieve zweren).
De anderen zijn Iddrisu en Modoo.
We hebben ook twee lichamen in de stad opgehaald om ze een waardige begrafenis te
geven op de begraafplaats van de kliniek, met hulp van de Ghanese politie en een groep
mannen uit de betreffende gebieden. De begrafenisverzorgers van Gurugu hebben als
altijd de begrafenissen uitgevoerd. Zij zijn ook belangrijk voor onze werking.
Dit verslag zou niet compleet zijn zonder de erkenning van jullie gebruikelijke snelle
antwoord op onze problemen, vooral wat betreft het voedselprogramma, dat zeer na aan
het hart lag van onze stichter en ons. We zullen daarom oprecht dankbaar blijven aan
onze constante donors. Onze lieve vrienden van BCG, met veel dankbaarheid en
tevredenheid, wees ervan verzekerd dat we ons uiterste best zullen blijven doen in naam
van God om het goede werk van onze geliefde Dr. David voort te zetten.
Moge zijn ziel in eeuwige vrede rusten.
We wensen jullie allemaal een verlaat Gelukkig Nieuwjaar!
Moge het jaar 2020 ons allemaal tot zegen zijn.
Mariama, kinderen, vrijwilligers en David 'in geest aanwezig'
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Baamuunu
Baamuunu was de eerste destitute die in Shekhinah
ging wonen, rond 1994. Toen ze daar kwam was ze
naakt en smeerde met ontlasting op de muren van haar
kamer. Toen David vroeg waarom ze naakt was, zei ze:
"ik heb geen man die voor me zorgt". David zei: "dan
ben ik je man," en gaf haar een jurk. Ze vroeg geld: "Als
ik je vrouw ben dan moet je me kleren geven." "Ja," zei
David, "ik ben je man en ik zal voor ervoor zorgen dat je
kleren hebt".
Hij zei ook dat een vrouw van hem geen ontlasting
moest smeren en ze hield daarmee op. Soms vroeg ze
geld om naar de markt te gaan om eten te kopen en om
voor haar man te koken, David kwam dan bij haar eten.
Veel later leerden we haar verhaal kennen: ze had
kleine kinderen en haar man overleed. Zijn familie zette haar en de kinderen uit het huis.
Baamuunu moest gaan bedelen voor eten om zichzelf en haar kinderen in leven te
houden. Na een tijdje werd ze geestelijk ziek, zonder dat ze zich dat realiseerde. Op een
gegeven moment kwam ze in de Shehkinah-kliniek terecht en ging het wat beter.
Later keerde ze terug naar haar familie, maar zij konden haar niet opnemen, want ze
konden zelf het hoofd nauwelijks boven water houden. Ze ontregelde weer en kwam naar
de Shehkinah-kliniek terug. Eenmaal opgeknapt, besloot ze dat ze in de kliniek wilde
blijven wonen. Bijna iedere dag kwam ze bij David, ze beschouwde zich als zijn tweede
vrouw. Soms maakte ze alleen een praatje, soms vroeg ze om wat geld.
Toen David overleed, was ze een grote steun voor Mariama. Ze kwam een paar keer per
dag naar haar kantoortje en noemde haar ‘dochter’ of ‘jongere zus’. Op kerstavond 2019
overleed ze, ze zal ongeveer tachtig jaar geworden zijn. Traditioneel heeft een vrouw van
boven de 50 een witte doek om in begraven te worden. Baamuunu is begraven in de witte
doek van Mariama’s moeder; ze kwam uit hetzelfde dorp.
Ze zal tegen de tachtig zijn geworden.
Al jaren zijn er pogingen gedaan een goed opbrengende moestuin in Gurugu aan te leggen
voor het voedselprogramma Het grootste probleem zijn de loslopende dieren, vooral de
geiten. Dit jaar is er met financiële hulp van een Italiaanse donor en een gift van de
Heritage Universiteit in Accra, een omheining gebouwd van palen en gaas. Het gewas kon
daardoor ongestoord groeien.
De opbrengst bedroeg 26 zakken mais, 10 zakken rijst - iedere zak is 50 kilo - en bladgroente
die in de stoofpotten gedaan wordt - een opbrengst waar we zeer tevreden mee waren.
We merken dat de omheining eigenlijk niet stevig genoeg is, dat het beter is de palen aan
de onderkant in cement vast te zetten. Dit is wat we in 2020 hopen te kunnen doen.
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… meer corona
een aantal passages uit mails van Murielle Bosch
n.a.v. gesprekken met Mariama:
(03-04-2020) - Ik had Mariama gisteren aan de
telefoon. Donderdag moest iedereen in Tamale thuis
blijven, ze hebben de stad gedesinfecteerd .
Ook is er geen markt en zijn er geen voedselkraampjes
op straat..
De voedselronde is wel doorgegaan, helemaal ingepakt
zoals ze al dagen de stad rondgaan.
Ze hadden meer gekookt omdat er ook destitutes zijn
die normaal eten krijgen van de marktkramen en
eetstalletjes, wat over is.
Ze werden door soldaten tegengehouden, maar toen ze
het opschrift op de pick-up zagen, salueerden ze en ze
mochten verder.
Mariama werd er blij van dat ze hun taak, het dienen
van de allerarmsten, konden uitvoeren: the stomach
does not know a holiday.
Mariama is iedere dag in Gurugu (het Shekhinah-terrein), om er zeker van te zijn dat er
goed voor de destitutes gezorgd wordt. De polikliniek is dicht, net zoals overal - het
Central Hospital in Tamale is alleen open voor operaties en emergencies.
Nu ook de corona zo’n impact heeft in Ghana: Accra en Kumasi zijn afgesloten voor
verkeer van buiten, men overlegt over andere gebieden.
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(21-04-2020) - Mariama heeft alles
voor het voedselprogramma kunnen
kopen wat ze nodig had en heeft. Ze is
zee opgelucht. (begin april heeft BCG
extra geld overgemaakt voor het kopen
van voedsel)
Zoals ze zei: "David bleef altijd rustig,
vertrouwde dat de divine providence
zou bepalen of iets lukte of niet.
De lockdown is opgeheven omdat het
teveel onrust veroorzaakte in de
steden."

De scholen in
Ghana blijven
waarschijnlijk tot
september dicht.
Bijeenkomsten
blijven beperkt tot
tien mensen.
Hygiëne en
afstand houden
zal in de praktijk
moeilijk zijn, zeker
voor de mensen
die weinig tot
niets te besteden
hebben.
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De werkzaamheden in de kliniek in 2019
Overzicht van de werkzaamheden in de Shekhinah-kliniek
jaar

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

aantal
poliklinische
patiënten
13.132
12.679
14.265
16.868
24.552
25.511
24.142

aantal
operaties
624
468
462
394
889
916
723

OPD: Out Patient Department (polikliniek)
In 2019 zijn in totaal 13.132 patiënten gezien op de polikliniek. De consultaties werden
gedaan door 2 senior-verpleegkundigen (dhr. Majeed en dhr. Kwame) en de
gepensioneerde Engelse arts dr. Bill Turner en de jonge dokter Mohammed. Er werden
met name patiënten gezien met malaria, maagklachten en gewrichtsproblemen. Na een
daling in de afgelopen jaren van het aantal behandelde OPD patiënten vanwege een
tekort aan gekwalificeerd personeel was er in het afgelopen jaar een lichte toename.
Operaties
In 2019 werden er in totaal 624 operaties uitgevoerd, dat is behoorlijk meer dan in 2018.
534 operaties vanwege een lies- of andere breuk en 90 lipoom-operaties (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
en dit jaar werd vergezeld
door vijf Canadese collegaartsen. Daarnaast door o.a. de
Ghanese artsen dr. Abdul Latif
Al-Hassan, Yidana en haar
team, Al-hassan Jabiru,
Diego en Dfernanda uit Chili
en ook door dr. Turner en
dr. Mahammed van de OPD.
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Het financieel jaaroverzicht 2019
ONTVANGSTEN 2019

Giften
Rente ontvangen

(met tussen haakjes de bedragen van 2018)

53.060,70 (66.315,17)
9,13 (13,17)
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ,______ ______ _______ ______ ___

totaal ontvangsten

53.069,83 (66.328,34)

UITGAVEN 2019

Giften in geld Shekhinah
Kleding st. Uhuru4All
Transportkosten NL-Ghana
Bankkosten
Kosten jaarverslag 2018
Kosten t.b.v. A.V.G.

40.000,00
5.000,00
970,07
201,50
484,80
0,00

(57.000,00)
(4.500,00) kleding voor Shekhinah, gemaakt in Ghana
(615,79) transport & opslag ontvangen kleding
(212,00)
(875,54)
(15,00) eenmalig AVG privacy-wetgeving

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

totaal uitgaven

46.656,37 (63.218,33)

Totaal saldi op de bankrekeningen per

Totaal saldi op de bankrekeningen per

01-01-2019
totaal ontvangsten 2019
totaal uitgaven 2019
31-12-2019

59.881,40
53.069,83
46.656,37 -/66.294,86

Begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van BCG
saldi per
01-01-2019 31-12-2019
NL92 ABNA 0479 0045 95
10.657,21
571,54
spaarrekening 5673.62.124
49.224,19
65.723,32
totaal
59.881,40
66.294,86
* Alle bovenstaande bedragen zijn in €
Giften kunt u storten op bankrekening NL92 ABNA 0479 0045 95 t.n.v. Basic Care Ghana
en zijn aftrekbaar van de belasting vanwege de ANBI-erkenning.

-11-

Financiële verantwoording 2019
In bijgaand overzicht vindt u een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven van de
stichting Basic Care Ghana voor 2019. Ter vergelijking zijn de bedragen van 2018 tussen
haakjes erbij vermeld.
Wat allereerst opvalt is dat het bedrag aan ontvangen giften in 2019 is verminderd
vanwege het wegvallen van een grote donor. De overige ontvangen giften in 2019 zijn
heel licht gestegen doordat enkele donateurs hun bijdrage hebben verhoogd.
In 2019 steunden we het werk in en vanuit de Shekhinah-kliniek met een bedrag van
40.000 euro. Dit is een lagere uitgave omdat we vanwege internationale wetgeving geen
medicatie meer mogen inkopen en verzenden maar ook omdat er in de afgelopen jaren
sinds de ziekte en het overlijden van dr. David Abdulai minder dagelijkse poliklinische
consulten zijn en daardoor ook minder medicatie wordt meegegeven.
Het voedselprogramma, voor David altijd op nummer 1, gaat wel steeds volledig door en
is inmiddels zelfs uitgebreid vanwege de corona-epidemie, zie hiervoor ook het
voorwoord van onze voorzitter Afke op pagina 2.
De jarenlange samenwerking met het naaiatelier UHURU4ALL in Accra is gecontinueerd.
Uiteraard omdat Mariama de door hen geleverde kleding van goede kwaliteit vindt, maar
ook om op deze manier ieder jaar opnieuw een groep jongeren in Ghana een toekomst te
bieden met een officieel vakdiploma. De studenten van UHURU4ALL behoorden dit jaar
tot de besten in hun vakgebied!
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 2019 geen reis- of andere onkosten gedeclareerd;
* de gemaakte kosten (bankkosten en kosten jaarverslag minus ontvangen rente)
bedragen ± 1,29% 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.
We weten niet wat corona zal gaan betekenen voor ons in Nederland, maar nog minder
hoe ernstig de gevolgen hiervan zullen zijn voor de armsten en verstotenen in Tamale.
Daarom neem ik de vrijheid om op deze plek een goed woordje te doen voor Basic Care
Ghana zodat we het werk, begonnen door dr. David en nu voortgezet door Mariama,
kunnen blijven ondersteunen in de komende jaren.
Ik dank u voor iedere gift!
Bert van der Linde
penningmeester BCG
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Nieuwsgierig naar de
recente ontwikkelingen
van Shekhinah?
Kijk eens op onze website!

www.basiccareghana.nl

afzender:

Stichting Basic Care Ghana
Heemskerkerweg 270 , 1945 TL Beverwijk
tel. 06 - 20 12 78 24
e-mail: afke.dejong@outlook.com
www.basiccareghana.nl
Extra budget voor Shekhinah; help ons kosten te besparen!
Mocht u dit jaarverslag nog per post ontvangen maar ook beschikken over een computer,
dan zou u kunnen overwegen om het jaarverslag ieder jaar digitaal te ontvangen.
We verzoeken u in dat geval uw gegevens aan ons te mailen op bovenstaand mailadres.
Namens BCG en Shekhinah alvast hartelijke dank!

