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01  INLEIDING 

 

Ruim acht jaar geleden werd Stichting GiGha opgericht. Het doel van de 
Stichting is het verbeteren van de levensstandaard in het district Kpandai in 

Ghana door middel van projecten op het gebied 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 
onder andere 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 levert een 

financiele bijdrage aan de projecten met behulp van donaties van particulieren, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

In dit verslag vatten we samen wat er in 2016 bereikt werd. In 2015 konden we 

melden dat met name in het Kpandai Health Center belangrijke stappen werden 
gezet. In 2016 reisde een afvaardiging van het bestuur af naar Ghana om 
afgeronde projecten te evalueren en nieuwe projecten te bespreken. In overleg 

met onze Ghanese partners besloten wij de komende tijd te focussen op 
projecten op het gebied van onderwijs, het tweede speerpunt van de Stichting. 

Ook werden in 2016 voorbereidingen getroffen voor een nieuwe groepsreis, die 
helaas vanwege te weinig aanmeldingen niet door kon gaan. 

Een woord van dank 

Ook in 2016 ontving de Stichting steun van trouwe donateurs. We zijn de 

particulieren en bedrijven die onze Stichting steunen zeer erkentelijk voor hun 
financiële bijdragen en bedanken hen heel hartelijk. Door uw steun kan de 
Stichting jaar na jaar bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg en het 

onderwijs in Kpandai.  
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02  BESTUUR 

 

In 2016 bestond het bestuur van de Stichting uit zes enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers die ook in 2015 en 2014 al betrokken waren bij de Stichting. Er zijn 

geen nieuwe bestuursleden bij gekomen. Vermeldingswaardig is dat twee 
bestuursleden vanaf de oprichting al zitting hebben in het bestuur.  

In Ghana, waar wij vooral samenwerken met de ECG (Evangelical Church of 
Ghana) is dhr. Daniel Gbande de belangrijkste contactpersoon. Daniel Gbande is 

actief betrokken bij de Relief and Development Services van de ECG, die 
onderwijs en gezondheidszorg bieden in achtergebleven regio’s in Ghana. De 

ECG maakt vooruitgang mogelijk voor veel inwoners van Ghana, onafhankelijk 
van hun politieke of religieuze voorkeuren. Een tweede contactpersoon voor de 
Stichting is dr. Joseph Sonlaar, de arts van het Kpandai Health Center. Dr. 

Sonlaar is nauw betrokken bij alle projecten rondom het thema 
gezondheidszorg.  

Bezoek aan Ghana 

In februari 2016 reisden 4 bestuursleden af naar Ghana. In de 10 dagen dat zij 

in Ghana verbleven spraken zij met diverse betrokkenen bij de projecten. De 
reis begon met een bezoek aan het hoofdkantoor van de ECG in Ghana. Daarna 

reisden de bestuursleden af naar Kpandai. Lokaal werden afgeronde projecten 
werden bezocht en geëvalueerd. Nieuwe projectplannen op het gebied van 
onderwijs en gezondheidszorg werden besproken.  

De Stichting heeft ervaren dat een bezoek aan Ghana voor zowel de Stichting 
als de betrokkenen in Ghana een impuls geeft aan de samenwerking. Het is 
daarom het streven van de Stichting om eens in de twee jaar een afvaardiging 

van het bestuur naar Ghana te laten afreizen.  
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03  RESULTATEN 2016 

 

03.01 Projecten 

 

Onderhoud Pick-up Kpandai Health Center 

Tijdens de bestuursreis bleek dat er groot onderhoud aan de pick-up nodig was. 

De aanschaf van de pick-up, die functioneert als ambulance voor het Kpandai 
Health Center, was het eerste project van Stichting GiGha. Sinds de aanschaf 

heeft de pick-up gefunctioneerd als transportmiddel voor ernstig zieke patienten 
naar het Kpandai Health Center of grotere regioziekenhuizen met betere 
faciliteiten. Tevens kan dr. Sonlaar met de pick-up snel ter plaatse zijn bij 

ongevallen en/of acute operaties. Ook wordt de pick-up gebruikt voor transport 
van medicijnen en apparatuur voor het ziekenhuis. Goed onderhoud van de 

pick-up is letterlijk van levensbelang. Een aantal onderdelen van de pick-up 
werden vervangen en de pick-up is voor de aankomende jaren weer in een 
goede conditie.  

Van Kpandai Health Center naar Hospital – status na 8 jaar samenwerking  

Sinds de oprichting van de Stichting is er op regelmatige basis samen gewerkt 
met het Kpandai Health Center. Inmiddels is het van ‘center’, wat vergelijkbaar 
is met een Nederlandse huisartsenpost, een officieel ziekenhuis geworden. In 

het ziekenhuis kunnen ook operaties uitgevoerd worden. In 2016 heeft Dr. 
Sonlaar tientallen keizersnedes en lieshernia-operaties uitgevoerd in de 

operatiekamer van het Kpandai Health Center, wat nu ook wel bekend staat als 
het Kpandai Hospital.  
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03.02 Acties en fondsenwerving  

 

Kerstactie 2016 

Ook in 2016 was Stichting GiGha aanwezig bij de Kerstmarkt van de 
Zuidhovenkerk. Een mooie gelegenheid om mensen te informeren over het werk 
van de Stichting. We verkochten Ghanese bananenchips en kinderarmbandjes 

uit Ghana. Er werd een mooi bedrag opgehaald voor de Stichting.  

Donaties 

In 2016 kwamen er diverse donaties binnen die niet gekoppeld waren aan een 
specifieke actie of activiteit van het Stichting. Het gaat hier om zowel bedrijfs- 

als particuliere donaties. In paragraaf 05.02 (Stand van baten en lasten) vindt u 
een financieel overzicht waarin ook deze donaties beschreven staan.  
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03.03 PR 

 

Info-avond 29 mei 

 

Graag wilde de Stichting haar achterban persoonlijk informeren over de 

resultaten van de  bestuursreis in februari 2016. Daarom werd een eerste info-

avond georganiseerd. Op deze info-avond mocht de Stichting ongeveer 30 

geinteresseerden verwelkomen. Door middel van interactieve presentaties werd 

een overzicht gegeven van de behaalde resultaten in Ghana. Ook werd een 

oproep gedaan voor aanmeldingen voor de groepsreis. Als laatste bespraken we 

toekomstige projecten.  

 

Nieuwsbrieven 

 

In 2016 werden 3 digitale nieuwsbrieven verstuurd aan donateurs en 

geïnteresseerden. In de nieuwsbrieven werd de voortgang van projecten 

besproken. Ook gebruikt de Stichting de nieuwsbrief om geïnteresseerden uit te 

nodigen voor info-avond, de groepsreis van 2017 en natuurlijk om 

geïnteresseerden te vragen een financiële bijdrage te leveren voor de lopende 

projecten. De nieuwsbrief wordt verzonden naar zo’n 50 geadresseerden.  

 

Social media 

 

Op Facebook heeft de Stichting sinds 2013 een eigen pagina 

(https://www.facebook.com/ St.GiGha/) waarop zij Facebook-connecties op de 

hoogte houdt van de laatste nieuwtjes rond Stichting GiGha. Regelmatig worden 

hierbij foto’s gedeeld. In 2016 werden in totaal 27 berichten gepost. Met name 

tijdens de bestuursreis heeft de Stichting veel informatie en foto’s gedeeld met 

volgers. In het jaar 2016 bereikten we de mijlpaal van 100 likes voor de 

facebookpagina van de Stichting, een mooi aantal!  

 

  

https://www.facebook.com/
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04  VOORUITBLIK 2017 

 

Helaas bleek er in 2016 te weinig animo te zijn voor een groepsreis naar 

Kpandai. We hebben dit project daarom uitgesteld en doen in 2017 een nieuwe 

poging tot het samenstellen van een groep jongvolwassenen die naar Ghana 

willen afreizen voor een werkvakantie. We hopen met deze groepsreis een start 

te maken met het verbouwen van het huizenblok in Kpassa tot een 

gezondheidskliniek.  

 

Daarnaast stellen wij onszelf ten doel om in 2017 verder te praten met het 

GiGha board over hun wens om een schoolgebouw te renoveren danwel nieuw 

te bouwen. In dit schoolgebouw  van de Don Theobold School in Kpandai 

moeten 6 klaslokalen komen, zodat alle nieuwe leerlingen van de school in 

overdekte klaslokalen les krijgen. Op dit moment krijgen enkele klassen les in 

de buitenlucht en is de school genoodzaakt tientallen leerlingen die zich 

aanmelden voor de school af te wijzen. In 2017 overleggen we met het GiGha 

board in Kpandai over de aantallen (nieuwe) leerlingen en de verschillende 

opties om deze leerlingen te huisvesten in klaslokalen. Daarnaast zullen we in 

2017 met het GiGha board spreken over het lerarentekort, en dan met name 

het tekort aan opgeleide leraren.   

 

Tevens streven wij ernaar om, in samenwerking met het Kpandai Health Center, 

de werkzaamheden aan de (inmiddels al wel draaiende) operatiekamer af te 

ronden, zodat de operaties die daar plaatsvinden op veilige en correcte wijze 

gedaan kunnen worden. Van groot belang hiervoor is onder andere de een 

anesthesieapparaat. Op dit moment kunnen alleen operaties worden uitgevoerd 

d.m.v. een lokale verdoving of ruggenprik.  
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05  JAARREKENING 

 

05.01 Balans  

 

 

 
 

Bedragen in euro’s 31 december 2016 31 december 2015

ACTIVA

Vaste activa

Geen € 0,00 € 0,00

Vlottende activa

Debiteuren

Sinterklaasactie € 0,00 € 0,00

Kerstactie

Retour verblijfskosten F4K

Gift F4K

Liquide middelen € 16.925,16 € 17.172,81

TOTAAL ACTIVA € 16.925,16 € 17.172,81

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen € 406,71 € 406,71

Voorzieningen

Continuïteitsreserve € 16.458,89 € 10.898,95

Lerarenproject € 1.534,63

Bestuurspot € 59,56 € 59,56

NASF Ziekenhuis € 0,00 € 0,00

Reserve Bestuur (BA-claim) € 0,00 € 3.200,00

Future 4 Kpandai

Gereserveerde projectkosten € 1.072,96

Vreemd vermogen

Geen € 0,00 € 0,00

TOTAAL PASSIVA € 16.925,16 € 17.172,81
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05.02 Staat van baten en lasten 2016 

 

 

 

 

 

Bedragen in euro’s Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Acties en evenementen

Hemelvaartsontbijt

Sinterklaasactie € 300,00 € 370,00

Kerstactie € 530,79 € 400,00 € 409,40

GiGha-benefietconcert

Particuliere giften en collecten € 2.689,00 € 3.000,00 € 4.012,00

Bedrijfsdonaties € 1.200,00 € 1.200,00

Fondsen € 2.500,00

Future 4 Kpandai

Subsidie NCDO n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Overige baten

Ontvangen rente € 61,59 € 50,00 € 270,09

Bestuursreis € 1.780,00 € 2.000,00 n.v.t.

NASF -

TOTAAL BATEN € 6.261,38 € 9.450,00 € 5.061,49

LASTEN

Stichtingskosten

Kamer van Koophandel pm pm pm

Projecten

Onderwijs p.m. p.m.

Ziekenhuis € 2.000,00 € 2.500,00 € 14.754,90

Overige lasten

Bankkosten € 244,24 € 200,00 € 238,24

Promotie en publiciteit € 61,15 € 200,00 € 112,15

Bestuursreis € 4.052,63 € 5.000,00 € 2.272,63

Overige kosten € 51,00 € 35,00

TOTAAL LASTEN € 6.409,02 € 7.935,00 € 17.377,92

RESULTAAT -€ 147,64 € 1.515,00 -€ 12.316,43
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05.03 Begroting 2017 

 

  

 

 

 

Bedragen in euro’s Begroting 2017 Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

INKOMSTEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Acties en evenementen

Kerstactie € 400,00 € 530,79 € 409,40

Sinterklaasactie € 300,00 € 370,00

Particuliere giften en collecten € 4.000,00 € 2.689,00 € 4.012,00

Bedrijfsdonaties € 1.200,00

Fondsen € 2.500,00 € 0,00

Future4Kpandai (totaal) n.v.t

Acties en evenementen

Overige baten

Ontvangen rente € 50,00 € 61,58 € 270,09

Bestuursreis n.v.t € 1.780,00

TOTAAL INKOMSTEN € 7.250,00 € 6.261,37 € 5.061,49

BESTEDINGEN

Stichtingskosten

Notariële inschrijving n.v.t. n.v.t.

Kamer van Koophandel - € 0,00 -

Projecten

Lerarenproject p.m. - p.m.

Uitgaven Ziekenhuis € 0,00 € 2.000,00 € 14.754,90

Uitgaven wonen J. Sonlaar € 1.224,00

Future 4 Kpandai

Uitgaven project rechtstreeks € 4.562,04

Overige lasten

Bankkosten € 200,00 € 244,26 € 225,91

Promotie en publiciteit € 200,00 € 61,15 € 94,04

Bestuursreis € 4.052,63

Overige kosten € 35,00 € 51,00

TOTAAL BESTEDINGEN € 435,00 € 6.409,04 € 20.860,89

RESULTAAT € 6.815,00 -€ 147,67 -€ 15.799,40


