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Voor u het jaarverslag van 2013. Een jaar waarin op feestelijke wijze gevierd is dat de Shekhinah kliniek 25 jaar 
bestaat. Als bestuur van BCG hebben we een jaar van bestuurswisselingen achter ons. 
 
Na 15 jaar bestuurslid geweest te zijn hebben Jan en Mieke Rijsdijk hun functie als bestuurslid van BCG neergelegd. 
Met hart en ziel hebben zij zich al die jaren ingezet voor het werk van BCG. Het is altijd Jan zijn doel geweest om 
geïnspireerd te blijven als bestuurslid. Jan is meerdere keren, op eigen kosten, naar Tamale gereisd om te kijken hoe 
het werk in de Shekhinah klinieken verloopt. Ook was het belangrijk om persoonlijk met David Abdulai van 
gedachten te wisselen over het werk voor de kanslozen en psychisch zieken. We hebben ook jaren kunnen genieten 
van de prachtige foto’s die Jan tijdens zijn verblijf in Tamale gemaakt heeft. Een aantal van deze foto’s zijn afgedrukt 
in dit jaarverslag. We gaan een kritisch bestuurslid en secretaris missen.  
 
Mieke was al eerder dan Jan betrokken bij BCG door het inzamelen van tweedehands kleding. Vaak hebben we bij 
hen thuis kleding gesorteerd en ingepakt. Mieke is al die jaren een constructieve meedenker geweest in het bestuur. 
Ook vanaf deze plaats wil ik Jan en Mieke bedanken voor de vele jaren inzet voor BCG. 
 
Op de valreep heeft Stefanie van Boekel aangegeven te moeten stoppen als bestuurslid. Stefanie heeft zich 6 jaar 
lang ingezet voor BCG. Een belangrijke bijdrage van Stefanie is de opbouw van de website en het onderhoud ervan. 
We danken ook haar voor haar inzet en het meedenken. 
 
Linda van Bijleveld is een enthousiast nieuw bestuurslid. In 2010 heeft zij een stage in het kader van haar opleiding 
als arts in Ghana gelopen. Sindsdien is zij elk jaar terug geweest naar Ghana om te werken en te genieten van een 
prachtig land. Zij wil zich inzetten voor een project om haar passie voor Ghana te combineren met haar opleiding tot 
huisarts. Haar keus is gevallen op BCG. Welkom. 
 
Daarnaast mogen we Bert van der Linde als nieuw bestuurslid verwelkomen. Bert is al jaren een trouwe donateur, in 
1999 in Ghana geweest en staat volledig achter de visie van BCG. Welkom.  
 
Als bestuur gaan we zeker verder met plannen maken.  
We willen meer donoren zien te vinden. Al in 2012 heeft David Abdulai aangegeven dat BCG feitelijk de enige grote 
donor is voor zijn werk. Hij is ons daar zeer dankbaar voor. Zelf zal David nooit om geld vragen maar we weten en 
merken dat er financiële zorgen zijn. De laatste jaren heeft Ghana opnieuw met een forse inflatie te maken. 
Daarnaast is in 2013 de regen zo onregelmatig gevallen dat de oogsten ronduit slecht zijn. Helaas was 2012 ook geen 
goed oogstjaar. Met deze inflatie, de stijgende prijzen van het voedsel en slechte oogsten is de continuïteit van het 
voedselprogramma een dagelijks zorg. David en zijn team willen dat mensen die leven op straat en heel vaak 
niemand meer hebben, echter kunnen blijven rekenen op hun dagelijkse maaltijd.  
Een ander plan voor 2014 is onder meer om de website aansprekender te maken. We hopen iets vaker een 
nieuwsfeit op de website te plaatsen.  
  
Daarnaast hebben we er voor gekozen het jaarverslag in te korten. Wilt u na het lezen van het jaarverslag nog meer 
informatie, dan kunt u dit vinden op onze website; www.basiccareghana.nl.  
 
Reacties en vragen zijn altijd van harte welkom.  
 
Namens het bestuur, 
 
Afke de Jong 
Voorzitter BCG 
 
Ps. De bestuurswisseling betekent dat er zakelijke gegevens wijzigen. Zo hebben we de rekening 
NL42ABNA0623643650 opgeheven per maart 2014. De juiste gegevens vindt u op de voorkant van dit jaarverslag.  
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Visie en missie BCG 

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 maken het mogelijk 

dat deze mensen gratis de medische zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben of een nieuwe plek krijgen waar ze 

kunnen leven. Daarnaast is er een voedselprogramma dat dagelijks 120 cliënten voorziet van een warme maaltijd. 

Deze cliënten hebben vaak een psychiatrische achtergrond en zwerven door de stad Tamale. 

De Stichting is kleinschalig en het kleine bestuur werkt geheel vrijwillig. Op deze manier kunnen we onze donateurs 

ervan verzekeren dat er geen geld aan de zo genoemde ‘strijkstok’ blijft hangen.  

 

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. BCG is gestart vanuit een lokaal initiatief. Er zijn vele goede westerse 

initiatieven in Ghana, die weer verdwijnen zodra de drijvende westerse kracht erachter het land verlaat. Wij voeren 

deze visie uit door het werk van een bijzondere Ghanese arts te ondersteunen, dokter David Abdulai.  

 

Het werk van dokter David 

David Abdulai is een man die geboren werd in een echt arm gezin. Ze hadden thuis weinig en leefden van wat de 

kinderen vonden tussen het vuilnis en ophaalden met bedelen. Zijn elf broertjes en zusjes stierven allemaal op jonge 

leeftijd en ook zijn vader was jong toen hij aan lepra overleed. Een Ghanese pater regelde dat hij toch kon gaan 

studeren en uiteindelijk werd hij arts. Verschillende hoge functies gaven hem weinig voldoening, omdat hij zag dat 

de mensen die het hardst hulp nodig hadden deze hulp niet kregen, zoals bedelaars, vluchtelingen of mensen met 

psychiatrische problemen. Toen hij 38 jaar was startte hij speciaal voor deze doelgroep een praktijk op, samen met 

zijn vrouw die verpleegkundige was. Ze hadden toen eigenlijk niks, niet eens een gebouw. Maar met zijn tweeën 

hielpen ze mensen gratis, in de schaduw van een mangoboom in de buurt van de stad Tamale. Het was toen 1989. 

Dr. David in gesprek met een zwerver 

 

Dit initiatief is, mede door de steun van onze stichting, uitgegroeid tot een ziekenhuis(je) met een operatiekamer, 

naast diezelfde mangoboom. De echte armen mensen die geen andere toegang tot medische zorg hebben, worden 

nog steeds gratis geholpen. Op het terrein wonen verschillende vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor deze 

arme mensen. De vrijwilligers hebben allemaal hun eigen bijzondere levensverhaal en hun eigen drijfveren waarom 

ze hier zijn gaan wonen en werken. Op het terrein wonen ook mensen die door hun dorp zijn verstoten, omdat ze 

bijvoorbeeld hiv of een psychiatrische stoornis hebben. Ongeveer 10 km verder naar het Oosten zette dokter David 

in het jaar 2000 een tweede ziekenhuis(je) op, om nog meer mensen te kunnen helpen. Dit tweede ziekenhuis is ook 

mede door de steun van deze stichting gerealiseerd. 

 

Wat doen wij met uw geld? 

Wij ondersteunen het werk en de visie van dokter David. Zijn visie is dat ongeacht ras, huidskleur of geloof iedereen 

met respect behandeld moet worden. Iedereen moet de kans krijgen om eten, een plek om te wonen en basale 

medische zorg te hebben. Ook de mensen die door de Ghanese maatschappij worden genegeerd en verstoten, zoals 

mensen met hiv of een psychiatrische stoornis. 
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Hieronder staat wat onze stichting voornamelijk doet: 

 We bestellen medicijnen en sturen die per boot naar het ziekenhuisje van dokter David. 

 We bestellen kleding bij een Ghanees naaiatelier, waar mensen zonder beroep of werk opgeleid worden tot 
kleermaker. Deze kleding worden naar het ziekenhuisje van David gebracht. 

 We zamelen tweedehands kleding in en verzenden die per boot (en bus) naar de kliniek van dokter David (dit 
is helaas nog altijd goedkoper dan bovenstaande). 

 We hebben een regeling met DPA, een maatschappij die containers verscheept dat we spullen met korting 
naar Ghana mogen verschepen. 

 Dokter David heeft regelingen met de Ghanese regering dat we geen import kosten hoeven te betalen op 
kleding en medicijnen. 

 We maken geld over naar David dat hij gebruikt om het ziekenhuis draaiende te houden. 
 

Door onze giften en de giften die hij van rijkere mensen uit Ghana ontvangt is het voor David mogelijk om de 

volgende activiteiten uit te voeren:  

 Mensen die medische zorg niet kunnen betalen worden in de klinieken van dokter David gratis geholpen. 

 Op enkele uren afstand van het ziekenhuis ligt op een afgelegen plek het dorp Nkanchinah. Hier wonen 
allemaal mensen die getroffen zijn door lepra (80 mensen). De vrijwilligers ondersteunen hun bij het op orde 
houden van hun hutten, kleding, voedsel en medicijnen. 

 Door de politie gevonden lichamen van onbekende overleden personen worden opgehaald en krijgen een 
waardige begrafenis op de begraafplaats bij het ziekenhuis. 

 In 1992 heeft dokter David een voedselprogramma opgezet (Meals on Wheels). Nog steeds krijgen mensen 
die het nodig hebben, zoals psychiatrische zwervers, oude weduwen en mensen die bij het ziekenhuis 
wonen elke dag een warme maaltijd. Elke dag worden er momenteel 120 maaltijden verstrekt. 

 Mensen in de Central Prison krijgen in noodzakelijke gevallen medische hulp of een warme maaltijd vanuit 
het voedselprogramma. Vanuit de visie dat je mensen niet op kan sluiten en vervolgens geen (basale) 
medisch hulp kan geven. Warme maaltijden moeten ook verstrekt worden aan gevangenen door de familie. 

 

De bijdrage van de stichting is van essentieel belang voor dokter David om dit werk uit te kunnen voeren. Door de 

prijsstijgingen van de afgelopen jaren, is David met enkele activiteiten moeten stoppen. Zo is hij bijvoorbeeld gestopt 

met een fonds voor schoolboeken, waardoor kinderen uit arme gezinnen toch naar school konden.  

 

Zorgverzekering in Ghana 

Ghana implementeerde in 2003 als een van de eerste Afrikaanse landen een nationale ziektekostenverzekering. 

Helaas is het nog steeds een (politiek) probleem hoe ze hiermee het armste deel van de bevolking kunnen bereiken. 

In de meer afgelegen en armere gebieden weten mensen nog te weinig af van zorgverzekeringen om er een af te 

kunnen sluiten. 

 

Daarnaast is het in Ghana de verantwoordelijkheid van familieleden om patiënten die in het ziekenhuis liggen eten 

en drinken te brengen en te wassen of verschonen. Deze zorg wordt niet door een verpleegkundige gegeven. Helaas 

hebben sommige mensen geen familieleden meer die dit kunnen doen of hebben deze familieleden het geld niet om 

eten te kopen. Hierdoor kunnen arme mensen regelmatig toch niet in het ziekenhuis terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Behandelingen in de twee klinieken  
 

Jaar Aantal 
poliklinische 
patiënten 

Aantal 
operaties 

2013* 24.142 723 

2012* 25.883 862 

2011* 21.418 828 

* Jaarlijks komt de Canadese arts Dr. Kirby een aantal  

weken werken op de OK.                                                                      

                                                                                                                  Dr. David aan het werk op de OK 

  

Steun aan het werk van Dr. David 

Contant geld  

In 2013 steunde de stichting het werk van Dr. David met een bedrag van 50.000 euro. Dit bedrag is in vergelijking 

met andere jaren hoger i.v.m. de stijgende prijzen in Ghana en schaarste aan levensmiddelen. 

 

Kleding 
In 2013 werden in totaal 38 dozen tweedehandskleding verzonden. Door het naaiatelier in Accra, begeleidt door 
Mariette Deyen van UHURU4ALL (www.uhuru4all.com) werden 400 kledingstukken vervaardigd en in december naar 
Dr. David gestuurd om uit te delen tijdens de kerstmaaltijd. BCG doneerde hiervoor 3500 euro. 

  

Medicijnen 

In 2013 werd voor ruim 30.000 euro aan medicijnen ingekocht bij IDA, 71 dozen. 
Ieder jaar wordt met Dr. David overlegd wat er nodig is en hoe toereikend ons budget is. Daarnaast hadden we voor 
de inkoop van medicijnen een extra gift in 2013. 
 

Op de website kunt u een uitgebreide (vertaalde) brief van dr. David lezen over zijn ervaringen van 2013. 
 

 
                                                        Bezoekers met een lichamelijke beperking wachten geduldig op 
                                                        wat komen gaat op het door dr. David georganiseerde kerstfeest. 

 

 

 

 

2013 in vogelvlucht 

 
 



 

 

Bankrekeningnummers: 62.36.43.650, 62.85.08.239 en 47.90.04.595 

 

Totaal van de saldi op 1/1/2013   + 51.685,13 

 

ONTVANGSTEN 

Giften  78.632,31 

Rente  283,81 

  ______,__  + 

 Totaal Ontvangsten + 78.916,12 

 

UITGAVEN 

Bankkosten  511,40 

Overgemaakt aan dr. David  50.000,00 

Inkoop medicijnen bij IDA  30.676,48 

Drukkosten Jaarverslag 2012  308,00 

Portokosten  221,40 

Kosten levensonderhoud van Doris Abdulai(ex van dr. David) 1.250,00 

Kleding door Stichting Uhuru4all  3.500,00 

  ______,__  + 

 Totaal Uitgaven 86.467,28 

 

 

Totaal Saldi op de bankrekeningen op 1/1/2013 + 51.685,13 

 Totaal Ontvangsten + 78.916,12 

 Totaal Uitgaven - 86.467,28 

  ______,__  + 

Totaal Saldi op de bankrekeningen op 31/12/2013 + 44.133,97 

 

 

 

 

Financieel overzicht 2013 

 
 



 

 
 

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 

Bestuurslid zonder titel: Linda van Bijleveld, e-mail: lindabijleveld@hotmail.com 

 

Secretariaat: van der Palmstraat 5, 3332 JL Zwijndrecht. Tel. 078-8900447 

E-mail: info@basiccareghana.nl  

Website: www.basiccareghana.nl 

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 één van de bestuursleden. 

Bankrelatie 

ABN-AMRO, in Bemmel, rekeningnummer NL92ABNA0 47.90.04.595* t.n.v. de Stichting Basic Care 

Ghana te Bemmel. 

*Na 1 febr. 2014 zijn IBAN-nummers verplicht. 

 

Indien u in het vervolg het jaarverslag digitaal wilt ontvangen, zou u dat dan ons via het e-mailadres 
info@basiccareghana.nl willen laten weten? Het jaarverslag zal ook op de website www.basiccareghana.nl te zien 
zijn. 
 
 

Het bestuur wil graag alle personen en organisaties, die zich hebben ingezet voor de 

allerarmsten in Noord-Ghana, hartelijk bedanken en hoopt dat zij ook in de toekomst op uw 

steun kan rekenen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 
 



 

 

 

 
                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bekijk de film over dr.David’s werk op: 
http://www.youtube.com/watch?v=6opHLxSGTUI 

 

Stichting Basic Care Ghana 
Secr: van der Palmstraat 5, 3332 JL Zwijndrecht 
e-mail: info@basiccareghana.nl 
www.basiccareghana.nl 
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