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INLEIDING

Sinds 2008 werkt Stichting GiGha aan het verbeteren van de levensstandaard in het district
Kpandai in Ghana, door te investeren in de verbetering van gezondheidszorg en onderwijs.
Kpandai ligt in de noordelijke regio van Ghana, waar goede gezondheidszorg en goed onderwijs
voor veel mensen nog niet toegankelijk is. Om hier op duurzame wijze verbetering in te brengen,
werkt Stichting GiGha samen met de Relief and Development Services van de Evangelical Church
of Ghana (ECG). De partnerorganisatie is verantwoordelijk voor het identificeren van behoeftes
van de lokale bevolking, het doen van projectvoorstellen en de uitvoering van projecten. Stichting
GiGha financiert de projecten met behulp van donaties van particulieren, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
In dit verslag maken we de balans op over het jaar 2015. In 2014 konden we verslag doen van
goede ontwikkelingen in het Kpandai Health Center. We maakten echter ook melding van
moeizaam functioneren van de samenwerking met de Ghanese partner. We spraken de
verwachting uit daar in 2015 verbetering zou komen. Die verwachting is realiteit geworden.
Leeswijzer
Er is een nieuwe basis gelegd voor een duurzame samenwerking met de ECG in Kpandai. Dat
wordt kort toegelicht in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag, onder het kopje ‘Bestuur’. In het
volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, schetsen we de behaalde resultaten in 2015. We maken
melding van een aantal belangrijke mijlpalen in projecten die direct bijdragen aan de kwaliteit van
de gezondheidszorg in Kpandai. Ook gaan we in op de resultaten van de fondsenwerving in 2015,
waardoor de financiële middelen beschikbaar kwamen om deze mooie resultaten te kunnen
realiseren. Ten slotte blikken we vooruit naar 2016.
Tot slot
We bedanken alle betrokkenen en donateurs, die ons in 2015 hebben gesteund. De bijdrage aan
het werk van Stichting GiGha maakt een concreet verschil in het leven van veel mensen in
Kpandai.
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BESTUUR

De bestuurssamenstelling van Stichting GiGha in Nederland is in 2015 gelijk gebleven aan het
vorige jaar. Het bestuur wordt gevormd door een groep van zes jonge professionals, die zich op
vrijwillige basis inzetten voor Stichting GiGha. Het bestuur bestaat uit een voorzitter,
penningmeester en secretaris, aangevuld met leden die zich bezighouden met fondsenwerving,
acties en communicatie.
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In alle projecten werkt GiGha samen met de Relief and Development Services van de ECG, die
onderwijs en gezondheidszorg bieden in achtergebleven regio’s in Ghana. Omdat de focus van
GiGha op het district Kpandai ligt, was in Kpandai al kort na oprichting van de stichting een lokale
commissie actief. Deze commissie was belast met het signaleren van behoeften van de lokale
bevolking, het indienen van projectaanvragen bij Stichting GiGha, het aansturen en bewaken van
de projectuitvoering en de verantwoording achteraf. Door diverse ontwikkelingen was een aantal
commissieleden echter niet langer beschikbaar voor werkzaamheden voor deze commissie.
In april 2015 is de commissie in die samenstelling daarom ontbonden. Er is een nieuwe commissie
ingesteld van vijf leden: Asase Borneges, Joseph Sonlaar, Timothy Nakoja, David Obana en Ruth
Chamba, aangevuld met de directeur van de Relief and Development Services uit Accra: Jonathan
Chaettle. Alle leden zijn actief betrokken bij het functioneren van de Don Theobold School in
Kpandai en het Kpandai Health Center. Daarmee is opnieuw een basis gelegd voor een intensieve
samenwerking. Regelmatig vindt overleg plaats tussen de commissie in Kpandai en het bestuur
van Stichting GiGha door middel van e-mail en telefoon.
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RESULTATEN 2015

03.01

Projecten

Arts in opleiding
Van 2009 tot 2013 heeft Stichting GiGha de opleiding van een arts voor het Kpandai Health
Center gesponsord. In 2013 slaagde deze arts, Joseph Sonlaar, voor zijn artsenexamen. In het
Ghanese systeem volgt daarna een periode van twee jaar, waarin de student praktijkervaring
opdoet. Dr. Sonlaar heeft deze periode onbetaald gewerkt in het opleidingsziekenhuis in Tamale,
een grote stad in de noordelijke regio. In vrije periodes was Dr. Sonlaar daarnaast reeds actief als
arts in het Kpandai Health Centre.
GiGha heeft besloten om dr. Sonlaar ook tijdens deze laatste opleidingsperiode financieel te
ondersteunen. Dit betreft de periode mei 2013 tot en met april 2015. De betaling voor 2015 was
reeds voldaan in 2014 (en is daarom niet terug te zien in het financieel overzicht van 2015). Voor
de eerste helft van 2015 betrof dit een bedrag van ca. € 1.000. In april zijn de opleiding en de
daaropvolgende praktijkperiode succesvol afgerond, waardoor dr. Sonlaar zowel de titel BSc of
Medicine als BSc of Surgery mag dragen. Op 1 juni 2015 is dr. Sonlaar officieel aan de slag
gegaan als arts in het Kpandai Health Center.
Gemiddeld bezoeken dagelijks meer dan 100 patiënten het Kpandai Health Center. Voor hen
betekent de aanstelling van dr. Sonlaar een grote verandering. De voorganger van dr. Sonlaar is
inmiddels gepensioneerd en was niet gekwalificeerd voor operatieve ingrepen.
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Met de komst van dr.Sonlaar is er in het Kpandai Healh Center voor het eerst een volledig
opgeleide arts aanwezig. Naast zijn medische werkzaamheden verzorgt dr. Sonlaar ook interne
cursussen aan het overige personeel, om daarmee de kennis en professionaliteit van de overige
medewerkers eveneens te versterken. De toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg
verbetert hiermee enorm voor de patiënten van het ziekenhuis.
Het salaris van dr. Sonlaar wordt bekostigd door het Kpandai Health Center, dat middelen
ontvangt van de Ghanese overheid en de ECG.
Future4Kpandai/woningen medisch personeel Kpandai Health Center
Future4Kpandai is een project waarin een viertal woningen werden gebouwd, bedoeld voor de
huisvesting van medisch personeel. De bouw hiervan werd gestart in 2011. Onder de naam
Future4Kpandai nam een grote groep jongeren de fondsenwerving op zich en hielp een aantal
weken in Kpandai bij de bouw van de woningen. Door de eerder genoemde problemen in de
commissie in Kpandai en de complexiteit van de coördinatie van een bouwproject heeft de bouw
tot in 2015 geduurd. Ieder jaar werden kleine vorderingen gemaakt. Met de installatie van een
nieuwe board werd dit project ook weer voortvarend opgepakt.
In 2015 hebben de laatste technische afrondingswerkzaamheden plaatsgevonden, waaronder de
elektrische aansluiting en de afwerking van de ramen met kozijnen en horren. Door de combinatie
van een verlengde projectduur en een hoge inflatie van de Ghanese munt was voor deze
werkzaamheden een aanvullend bedrag van ca. € 4.500 nodig. Stichting GiGha heeft deze
bijdrage gefinancierd. De woningen zijn daarmee bewoonbaar geworden. In februari 2015 zijn de
woningen in gebruik genomen door medisch personeel. In 2015 woonden er een verloskundige,
een medisch assistent, een hoofdverpleegkundige en diverse stagiaires van medische opleidingen.
Voor de optische afwerking van de woningen is gewenst dat er schilderwerk aan de buitenkant
plaatsvindt. Dit staat gepland in 2016.
Onderhoud van de woningen zal worden gefinancierd uit de eigen middelen van het Kpandai
Health Center. De realisatie van de woningen voor medisch personeel op het terrein van het
Kpandai Health Center heeft een positieve invloed op de kwaliteit van de zorg die in het
ziekenhuis geleverd kan worden. De aanwezigheid van huisvesting maakt het makkelijker om
goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. De nabijheid van dit personeel verkort vervolgens
ook de responstijd bij medische noodgevallen buiten werktijd.
Operatiekamer Kpandai Health Center
Nu het Kpandai Health Center een dokter in dienst heeft, die gekwalificeerd is tot het doen van
operatieve ingrepen, wordt de aanwezigheid van een operatiekamer een dringende wens. Het
Kpandai Health Center en Stichting GiGha werken al sinds 2010 samen aan de inrichting van een
operatiekamer. Dit proces vordert langzaam maar zeker.
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Eerder werden al een generator en een bloedkoelkast aangeschaft. In 2015 werd met behulp van
financiering door Stichting GiGha aan de inrichting van de operatiekamer een aantal belangrijke
elementen toegevoegd:
-

een operatielamp,

-

een operatiebed,

-

zuurstofvoorziening; en

-

een bloed-afzuigapparaat.

Het Kpandai Health Center bouwt intussen met behulp van eigen middelen verder aan de
operatiekamer en bijbehorende desinfectieruimte. Met deze aankopen is een volledig ingerichte
operatiekamer veel dichterbij gekomen. Voordat de operatiekamer in gebruik genomen kan
worden, zijn in ieder geval nog een anesthesiemachine, aanvullende stroomvoorziening en een
monitor nodig. Dit project wordt daarom voortgezet voor onbepaalde tijd.

03.02

Acties en fondsenwerving

De organisatie van acties en andere fondsenwerving stond in 2015 op een lager pitje, omdat er
alleen geïnvesteerd is in lopende projecten, zoals uiteengezet in het voorgaande hoofdstuk. We
waren in staat deze projecten te financieren met behulp van de periodieke giften die we
ontvangen en opgebouwde reserves van eerdere fondsenwerving. Wel zijn twee jaarlijks
terugkerende acties georganiseerd in december.
Donaties
In 2015 ontving Stichting GiGha in totaal een bedrag van ruim € 4.000 van bedrijven en
particuliere donateurs. Het grootste deel van deze giften is afkomstig van vaste donateurs, een
kleiner deel betrof eenmalige giften. In totaal vormden donaties in 2015 het voornaamste deel
van de totale inkomsten.
Sinterklaasactie
In december 2015 hebben we een team van Sinterklaas en pieten te huur aangeboden. Het team
is op bezoek geweest bij gezinnen in de regio Drechtsteden en op CBS De Repelaar in Dordrecht.
De opbrengst van deze actie was € 370.
Kerstactie
Rond de feestdagen wordt er in de Zuidhovenkerk te Dordrecht jaarlijks een kerstmarkt
georganiseerd. Dit jaar vond deze kerstmarkt plaats op 19 december. Stichting GiGha was met
een stand aanwezig. Deze actie bracht € 440 op.
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03.03

PR

De website www.stichtinggigha.nl geeft informatie over onze stichting en over onze projecten. De
website stamt uit 2008. De onderliggende techniek is ontoereikend voor de eisen van deze tijd.
Daarom hebben we in 2015 gewerkt aan een vernieuwde website, die in 2016 online zal komen.
In 2015 is daarnaast twee keer een nieuwsbrief verzonden naar abonnees.
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VOORUITBLIK 2016

In 2016 willen we verdergaan met de inrichting van de operatiekamer van het Kpandai Health
Center. In 2015 is besloten om samen met het Kpandai Health Center te investeren in de aankoop
van een anesthesiemachine voor de operatiekamer van het ziekenhuis, waarbij het Kpandai
Health Center 40 procent en Stichting GiGha 60 procent voor zijn rekening neemt. De levering
van deze anesthesiemachine was niet mogelijk in 2015, waardoor de aanschaf is uitgesteld. We
verwachten dit in 2016 te kunnen realiseren.
Nu twee grote projecten (de sponsoring van een arts in opleiding en de bouw van woningen voor
medisch personeel) zijn afgerond, ontstaat ruimte om nieuwe projecten te starten. In 2016 willen
we hiervoor nieuwe plannen en afspraken maken met de ECG en beginnen met werven van
fondsen om deze nieuwe projecten te kunnen financieren.
Om goed overleg te kunnen voeren met de partnerorganisatie zal in 2016 een nieuwe
bestuursreis plaatsvinden. Na een aantal jaren van investering in de gezondheidszorg, is het
onderwijs daarbij een aandachtspunt. Omdat de kwaliteit van de gezondheidszorg in Kpandai in
grote mate is verbeterd, oriënteren we ons ook op mogelijkheden om te investeren in de
gezondheidszorg in andere plekken in de noordelijke regio. We laten ons hierbij leiden door de
inschatting van onze Ghanese partner, de ECG, die de lokale behoefte inventariseert.
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JAARREKENING

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiën van Stichting GiGha. Achtereenvolgens betreft dit de
balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de begroting voor
2016.
05.01

Balans per 31 december 2015

Bedragen in euro’s

31 december 2015

31 december 2014

0,00

0,00

€ 0,00
€ 0,00

0,00
409,40

€ 17.172,81

31.673,30

17.172,81

32.082,70

€ 406,71

406,71

10.898,95
1.534,63
59,56
0,00
3.200,00

19.149,44

1.072,96

15.635,00

€ 0,00

0,00

17.172,81

43.450,71

ACTIVA
Vaste activa
Geen
Vlottende activa
Debiteuren
Sinterklaasactie
Kerstactie
Retour verblijfskosten F4K
Gift F4K
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Voorzieningen
Continuïteitsreserve
Lerarenproject
Bestuurspot
NASF Ziekenhuis
Reserve Bestuur (BA-claim)
Future4Kpandai
Gereserveerde projectkosten
Vreemd vermogen
Geen
TOTAAL PASSIVA
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05.02

Staat van baten en lasten 2015

Bedragen in euro’s

Werkelijk 2015

Begroot 2015

Werkelijk 2014

0,00
370,00
409,40

69,08

0,00

0,00
100,00
400,00
0,00
4.000,00
0,00
n.v.t.
5.000,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

270,09
n.v.t.

500,00
n.v.t.

556,17
n.v.t.

BATEN
Baten uit eigen
fondsenwerving
Acties en evenementen
Hemelvaartsontbijt
Sinterklaasactie
Kerstactie
GiGha-benefietconcert
Particuliere giften en collecten
Bedrijfsdonaties
BA-claim
Fondsen
Future 4 Kpandai
Subsidie NCDO
Overige baten
Ontvangen rente
Bestuursreis
NASF

4.012,00

438,10
3.650,48

500,00

-

TOTAAL BATEN

5.061,49

10.000,00

5.213,83

-

0,00

-

p.m.
14.754,90
1.224,00

3.500,00
5.000,00
0,00

p.m.
5.024,90
1.224,00

4.562,04

5.000,00

10.000,00

LASTEN
Stichtingskosten
Kamer van Koophandel
Projecten
Lerarenproject
Ziekenhuis
Uitgaven wonen J. Sonlaar
Future 4 Kpandai
Uitgaven project via WG
Uitgaven project rechtstreeks
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Overige lasten
Bankkosten
Promotie en publiciteit
Bestuursreis
Overige kosten
TOTAAL LASTEN
RESULTAAT

Stichting GiGha

225,91
94,04

200,00
200,00

173,29
116,16

0,00

20,00

49,09

20.860,89

13.920,00

16.587,44

-15.799,40

-3.920,00

-11.373,61

www.stichtinggigha.nl

Blad 10

Datum

1 april 2016

Betreft

Jaarverslag 2015

05.03

Begroting 2016

Bedragen in euro’s

Begroting 2016

Werkelijk 2015

Werkelijk 2014

0,00
100,00
400,00
0,00
4.000,00
0,00

0,00
370,00
409,40

69,08
438,10

4.012,00

3.650,48

0,00

500,00

200,00
2.000,00

270,09

556,17
n.v.t

11.700,00

5.061,49

5.213,83

n.v.t.
-

0,00

n.v.t.
-

INKOMSTEN
Baten uit eigen
fondsenwerving
Acties en evenementen
Hemelvaartsontbijt
Sinterklaasactie
Kerstactie
GiGha-benefietconcert
Particuliere giften en collecten
Bedrijfsdonaties
BA-claim
Fondsen

5.000,00
n.v.t

Future4Kpandai (totaal)
Overige baten
Ontvangen rente
Bestuursreis

TOTAAL INKOMSTEN
BESTEDINGEN
Stichtingskosten
Notariële inschrijving
Kamer van Koophandel
Projecten
Lerarenproject
Uitgaven wonen J. Sonlaar
Uitgaven Ziekenhuis
Future4Kpandai (totaal)

Stichting GiGha

www.stichtinggigha.nl

1.000,00
0,00
7.500,00

14.754,90

p.m.
1.238,00
5.024,90

0,00

4.562,04

10.000,00
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Overige lasten
Bankkosten
Promotie en publiciteit
Bestuursreis
Overige kosten

200,00
200,00
4.000,00
20,00

245,16
60,44

TOTAAL BESTEDINGEN

12.920,00

19.656,94

16.552,35

RESULTAAT

-1.220,00

-14.595,45

-11.338,52
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173,29
116,16

34,40
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