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01  DOELSTELLING  

01.01 Algemene doelstellingen 

 

Het doel van Stichting GiGha is het verbeteren van de levensstandaard van de bewoners van 

achtergestelde plattelandsgebieden en met name van de regio Kpandai in Ghana, door samen met de 

lokale bevolking te werken aan de verbetering van gezondheidszorg en onderwijs. De stichting werkt 

samen met de afdeling Relief and Development Services van de Evangelical Church Ghana (ECG) in 

Ghana, een kerkelijke organisatie die ontwikkelingsprojecten uitvoert in achtergebleven gebieden van 

Ghana. Alle voorzieningen van de ECG zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht religieuze of etnische 

achtergrond. We zijn er van overtuigd dat duurzame ontwikkeling alleen tot stand komt als initiatief 

voor en uitvoering van projecten lokaal verankerd zijn en als er gebruik wordt gemaakt van bestaande 

lokale infrastructuur. Het signaleren van de behoefte in Kpandai en de uitvoering van projecten wordt 

daarom gedaan door het GiGha board in Kpandai, waar vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap 

zitting in hebben. Daarnaast werkt Stichting GiGha nauw samen met het management board van het 

Kpandai Health Center en de onderwijscoördinator op de Don Theobold School in Kpandai. We werken 

uitsluitend op aanvraag van de Ghanese partnerorganisatie. ECG zorgt voor de noodzakelijke contacten 

met de Ghanese overheid.  

 

In Nederland is ons doel het verbreden en versterken van het draagvlak van 

ontwikkelingssamenwerking. We proberen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de 

stichting zodat onze projecten financieel haalbaar zijn.   

 

01.02 Doelstellingen voor 2018-2023 

 

Sinds de oprichting van Stichting GiGha in 2008 is de situatie in Kpandai substantieel verbeterd. Dit is 

mede te danken aan het werk van GiGha, maar niet uitsluitend. De economische ontwikkeling van de 

regio is van groot belang: de regio is beter bereikbaar en er zijn meer voorzieningen. Tegelijkertijd 

hebben we samen met ECG in de afgelopen periode concrete resultaten geboekt. Toen we onze 

samenwerking startten was er een kliniek en een kleine school met veel ongeschoold personeel. Met 

name op gebied van gezondheidszorg is een grote ontwikkeling doorgemaakt; inmiddels is de kliniek 

een ziekenhuis, is er meer geschoold personeel en kunnen er operaties worden uitgevoerd. Ook op de 

school heeft ECG een kwaliteitsslag gemaakt, alhoewel de focus van GiGha grotendeels op de 

gezondheidszorg lag. We zien dus dat onze aanpak werkt. Door langdurig te investeren op één plek in 

een beperkt aantal aandachtsgebieden, vindt een substantiële verbetering plaats, met uitstraling naar 

andere gebieden. Er ontstaat een opwaartse spiraal. Het doel is uiteindelijk om onderwijs en 

gezondheidszorg opdermate hoog niveau te krijgen, dat de hulp van GiGha overbodig wordt. Zover is 

het nog niet. Door de economische ontwikkeling en de verbeterde gezondheidsvoorzieningen krijgt 

Kpandai steeds meer een regiofunctie. Daarom willen we de komende jaren blijven investeren in 

onderwijs en gezondheidszorg in Kpandai.  
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De verbeterde situatie geeft tegelijkertijd ruimte om in omliggende, kleinere dorpen te werken aan een 

basisniveau van voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg. De focus blijft daarbij op rurale 

gebieden, waar de bevolking geen makkelijke toegang heeft tot goede (basis)zorg en goed 

(basis)onderwijs. Stichting GiGha komt alleen tegemoet aan aanvragen uit Ghana als duidelijk is dat er 

geen uitzicht is op voorzieningen van overheiddswege. Nieuwe scholen en klinieken worden altijd zo 

snel mogelijk door de partnerorganisatie geregistreerd, zodat ze in het reguliere systeem worden 

opgenomen.  

 

01.03 Werkwijze  

 

Met onze projecten investeren we in de opleiding van mensen of in voorzieningen die een blijvende 

verbetering betekenen. Voorzieningen kunnen zowel gebouwen als grote investeringen in materiaal en 

apparatuur betekenen. Projecten van GiGha leveren altijd een bijdrage aan initiële of eenmalige kosten, 

waarna eventuele reguliere of onderhoudskosten worden gedragen door de partnerorganisatie. Dit 

betekent concreet dat GiGha bijvoorbeeld niet bijdraagt aan salariskosten of de aanschaf van 

medicijnen. 

 

In de komende jaren willen we blijven werken aan de verbetering van onze eigen aanpak: we streven 

naar duurzame projecten, die een substantiële verbetering betekenen en een basis voor verdere 

ontwikkeling zijn. Ook willen we werken aan een sterkere betrokkenheid van de lokale bevolking, 

bijvoorbeeld door het delen van de initiële kosten, die nu vaak volledig door Stichting GiGha worden 

opgebracht. Om de kwaliteit van projecten te garanderen, blijven we investeren in de lokale capaciteit 

en een gelijkwaardige werkrelatie met de Ghanese partnerorganisatie.  

 

01.04  Bijdrage aan Sustainable Development Goals  

 

De Verenigde Naties hebben zich in 2015 17 doelen gesteld ten aanzien van duurzame ontwikkeling, te 

verwezenlijken voor 2030: de Sustainable Development Goals (SDG). De SDG’s zijn een vervolg op de 

Milleniumdoelen, die in 2015 verliepen. Ook de projecten van Stichting GiGha passen in dit streven.  

Met onze inzet dragen we met name bij aan SDG 3: Goede gezondheid en welzijn voor iedereen en SDG 

4: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen. Daarmee werken we ook aan SDG 1: 

het uitbanneen van alle vormen van armoede.  
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02  DOELGROEP  

 

De doelgroep van Stichting GiGha wordt gevormd door de inwoners van het district Kpandai in de 

Northern Region in Ghana. Het land Ghana is verdeeld in tien regio’s. De Northern Region is de grootste 

regio van Noord-Ghana en beslaat ruim 1000 km2. Deze regio onderscheidt zich op verschillende 

manieren van het zuiden van Ghana. Het klimaat is droger, de regio is minder economisch ontwikkeld, 

de armoede is groter en het onderwijs is van mindere kwaliteit. De Northern Region bestaat uit 20 

districten waarvan Kpandai er sinds 2008 een van is. Bij de laatste metingen van de Population and 

Housing Census uit 2010 woonden  er ruim 100.000 personen in de regio Kpandai, waarvan bijna de 

helft onder de 15 jaar oud. District Kpandai is een plattelandsgemeenschap. Ruim 85 procent van de 

werkende bevolking is werkzaam in de agrarische sector, de bosbouw of visserij. Het is voor de boeren 

lastig een goed bestaan op te bouwen door het extreme klimaat. Een levendige straathandel in Kpandai 

geeft de gezinnen kans op wat extra inkomen.  

 

02.01 Onderwijs  

 

Het district Kpandai beschikt over 1 Senior High School (vgl. bovenbouw middelbare school) en 6  

Junior High Schools (vgl. onderbouw middelbare school). Deze scholen vallen niet onder 

overheidsbeheer, maar zijn opgericht en worden onderhouden door verschillende religieuze 

gemeenschappen. Van de bevolking boven de 11 jaar oud is bijna 65% ongeletterd.  

 

02.02 Gezondheidszorg 

 

De gezondheidszorg in het district Kpandai krijgt vooral vorm in het Kpandai Health Center, dat sinds 

1960 functioneert als huisartsenpost. Door verschillende projecten van Stichting GiGha is deze 

huisartsenpost inmiddels een basis-ziekenhuis geworden. Meest voorkomende ziektebeelden zijn 

malaria, bloedarmoede, longontsteking en buiktyfus. In de regio is sinds kort ook een polikliniek van de 

Ghanese overheid actief. Beide klinieken werken goed samen.  
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03  ORGANISATIE  

03.01 Ontstaan 

 

Het idee om een stichting op te starten ontstond nadat een groep enthousiaste jongeren in de zomer 

van 2007 meewerkten aan de bouw van een Junior High School in Kpandai. De omstandigheden in de 

kliniek en de gesprekken met de enige arts ter plaatse, dr. Timothy Nakoja, riep bij de groep de wens 

op om op langere termijn samen te werken aan de ontwikkeling van de basisvoorzieningen in Kpandai.  

Op 14 juli 2008 is Stichting GiGha notarieel opgericht in Rotterdam en op 16 juli 2008 ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Vanaf november 2008 is de stichting 

actief met voorlichtings- en fondsenwervingsacties.  

 

03.02 Bestuur 

 

Stichting GiGha telt een bestuur van zes leden. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Daarnaast is er de functie van algemeen lid. De bestuurders zijn aangesteld voor 

onbepaalde tijd en de functie is onbezoldigd. Jaarlijks stelt het bestuur een jaarverslag op met 

jaarrekening, waarin verantwoording wordt afgelegd over projecten, inkomsten en besteding van 

middelen in het voorgaande kalenderjaar.  

 

03.03 Communicatie  

 

Stichting GiGha communiceert op regelmatige basis om de achterban op de hoogte te houden van de 

ontwikkelingen in Kpandai en de stichting zelf om de betrokkenheid te vergroten en te behouden. Onze 

doelgroep wordt via drie kanalen op de hoogte gehouden: de website, de nieuwsbrief en sociale media. 

Via www.stichtinggigha.nl krijgen bezoekers een helder overzicht van onze stichting en het werk dat we 

doen. De communicatie over de projecten is hierbij het belangrijkst. Door de recente integratie van 

Paypal op de website hopen we dat de drempel om te doneren lager wordt. De facebookpagina en 

twitter-account van Stichting GiGha worden met name gebruikt om updates te geven tijdens reizen en 

om oproepen te plaatsen. De nieuwsbrief verschijnt minimaal eens per kwartaal en wordt gebruikt om 

updates te geven over een periode van 3 maanden. Stichting GiGha streeft ernaar om via alle kanalen 

het bereik uit te breiden.  

 

03.04 Algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

 

Stichting GiGha is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Dat betekent onder andere dat de stichting geen winstoogmerk heeft en voldoet aan bepaalde 

integriteitseisen. Voor donateurs betekent dit dat giften aan Stichting GiGha mogen worden afgetrokken 

van de inkomstenbelasting.  

http://www.stichtinggigha.nl/
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03.05 Partnerorganisatie  

03.05.01 Relief and Development Services ECG 

 

De Relief and Development Services van de ECG wil tegemoetkomen aan de behoefte van 

gemeenschappen in achtergebleven gebieden in Ghana, door te voorzien in projecten op het terrein van 

onderwijs, zorg, geletterdheid en noodhulp in geval van overstromingen. ECG is een kerkelijke 

rganisatie, maar de voorzieningen van ECG zijn toegankelijk voor iedereen. Hulp wordt geboden 

ongeacht etniciteit of religie van patiënten of leerlingen. Scholen en ziekenhuizen worden 

officieel geregistreerd bij de Ghanese overheid en na oprichting zoveel mogelijk gerund met behulp van 

reguliere overheidsfinanciering. 

 

03.05.02 GiGha Board Kpandai  

 

In Kpandai is een lokale commissie actief, die belast is met het signaleren van de behoeften bij de 

lokale bevolking, het indienen van projectaanvragen bij Stichting GiGha, het aansturen en bewaken van 

de projectuitvoering en de verantwoording achteraf. De commissie telt vijf leden, die allen actief 

betrokken zijn bij het functioneren van de Don Theobold School in Kpandai en/of het Kpandai Health 

Center. De commissie kent daarnaast een zetel voor de directeur van de Relief and Development 

Services uit Accra.  
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04  PROJECTEN  

 

Voor de projecten die stichting GiGha uitvoert is het 5-jarenplan van de ECG leidend. Dit 5-jarenplan 

omvat een veelheid aan mogelijke projecten die nog niet nader uitgewerkt zijn; de projecten die in dit 

plan zijn komen allen voort uit een wens van de lokale bevolking. In overleg met de ECG wordt de 

(financiële) haalbaarheid en sociale impact van de plannen bepaald en in gezamenlijk overleg wordt 

besloten welke plannen in de directe toekomst de meeste prioriteit hebben. Nadat deze beslissing 

genomen is, wordt een uitgebreid projectvoorstel met begroting geschreven door de ECG. Hierna wordt 

door stichting GiGha een definitief besluit genomen over het project. Bij het selecteren van projecten let 

stichting GiGha op een goede spreiding van projecten: we trachten zowel projecten binnen het 

onderwijs als in de zorg te starten. Zoals eerder beschreven in de inleiding van dit beleidsplan zullen de 

projecten de komende jaren niet alleen in Kpandai uitgevoerd worden, maar zal er in bredere zin 

geanticipeerd worden op de wensen van lokale bevolking in de onderontwikkelde gebieden van Ghana 

waar de ECG actief is. Dit zal in de komende 5 jaren vooral in de Northern Region van Ghana zijn. 

Stichting GiGha hanteert een aantal criteria bij het beoordelen van de projectplannen: 

o Projecten worden breed gedragen door de lokale bevolking;  

o De begroting is realistisch en in het geval van bouw- of machinekosten zijn er afschrijfkosten in 

de begroting opgenomen;  

o Er is een lokaal projectteam, bij voorkeur bestaande uit mannen én vrouwen, om de uitvoering 

van het project te coördineren; 

o Indien er mogelijkheden zijn voor het gebruik van energiebesparende maatregelen danwel 

klimaatneutrale energieopwekkende apparatuur (bijvoorbeeld zonnepanelen), dan bestaat hier 

een sterke voorkeur voor; 

o Indien het om training van personeel voor de zorg of het onderwijs gaat, bestaat er voorkeur 

voor het trainen van Ghanees personeel dat reeds werkzaam is op een instelling van de ECG, 

en dat een contract ondertekent om hen voor ten minste 5 jaar aan het desbetreffende 

ziekenhuis of de desbetreffende school te verbinden; 

o Indien het om een bouwproject gaat waar een werkvakantie met Nederlandse deelnemers aan 

zal bijdragen, dient het project op een locatie te zijn waar voldoende faciliteiten (ruimte om te 

slapen, toilet- en wasruimten, water via waterpomp) aanwezig zijn. 

 

04.01 Projecten 

Stichting GiGha werkt zoveel mogelijk op aanvraag van de partnerorganisatie en is afhankelijk van 

fondsen in Nederland. Dat maakt dat een exacte planning niet mogelijk is. Wel hebben we samen met 

het Kpandai Board afspraken gemaakt over een aantal doelen die prioriteit hebben in de periode 2018-

2023.  
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Voorafgaand aan de start van ieder project wordt het getoetst aan de eerder beschreven criteria. De 

planning van de deelprojecten die hieruit voortvloeien is flexibel; we benutten kansen waar we die zien.  

 

o Basisgezondheidszorg in Koni  

Koni is een zeer afgelegen gebied in Ghana, waar nauwelijks elektriciteit is en mensen wonen 

in hutten van klei. In 2000 is hier een dokterspostje geopend. Het gebouw is echter slecht en 

staat inmiddels op instorten. De kliniek wordt gerund door één toegewijde verpleegkundige. We 

willen, in samenwerking met het ziekenhuis in Kpandai, de gezondheidszorg in dit gebied op 

een acceptabel niveau brengen, door te investeren in het aantrekken van goed personeel, het 

opleiden van ten minste een verloskundige voor het gebied, het voorzien in 

elektriciteitsvoorziening en het realiseren van een veilig gebouw.  

 

o Digitalisering Kpandai Health Center: 

Het Kpandai Hospital heeft meer dan 15.000 patiëntendossiers in beheer en dit aantal groeit 

iedere dag. Het werken met papieren dossiers vraagt veel menskracht en opslagcapaciteit en is 

foutgevoelig. In samenwerking met het ziekenhuis en de National Health Insurance willen we 

werken aan digitalisering van patiëntendossiers en declaraties.  

 

o Versterking Don Theobold School:  

De basisschool en de junior high school zijn in trek in de regio en staan bekend om een 

(relatief) goede kwaliteit. Beide scholen hebben ruimtegebrek en personeelstekort. De 

basisschool heeft 850 leerlingen, voor wie maar drie dichte lokalen en drie overdekte lokalen 

beschikbaar zijn. De overheid heeft tot op heden nog geen kans gezien om daarbij te helpen. 

Daarom willen we proberen extra huisvesting te realiseren voor de school. We willen ook 

blijven investeren in de kwaliteit van het onderwijs. We willen talentvolle, onbevoegde 

docenten de kans geven  om met hulp van Stichting GiGha een lerarenopleiding te volgen.  

 


