
 
 

De Waag 41 

3311 BB  DORDRECHT 

 

www.stichtinggigha.nl  

info@stichtinggigha.nl 

06 14752365 

5128446 

24439674 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres 

 

 

Internet 

E-mail 

Telefoon 

ING 

KvK 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting GiGha 

Jaarverslag 2018 



 

 

 

 

 

        

 

Da tum  

Be t r e f t  Jaarverslag 2018 

 

 

 

Inhoudsopgave 

  

01 INLEIDING 3 

02 BESTUUR 3 

03 BEZOEK AAN GHANA 4 

03.01 Stand van zaken Kpandai Hospital 4 

03.02 Nieuwe projectvoorstellen 4 

04 PROJECTEN EN RESULTATEN 2018 5 

04.01 Sponsoring van teacher Innocent 5 

04.02 Project patiëntendossiers Kpandai Hospital 5 

04.03 Project verbetering gezondheidszorg Koni 6 

04.03.01 Deelproject slangenserums in Koni 6 

04.03.02 Deelproject zonnepanelen Koni 7 

04.04 PR 7 

05 VOORUITBLIK 8 

05.01 Doorloop projecten 2018 8 

05.02 Start nieuw project: schoolbanken Don Theobold School 8 

06 JAARREKENING 9 

06.01 Balans 9 

06.02 Staat van baten en lasten 2018 10 

06.03 Begroting 2019 11 
 

 

1 april 2019 



 

 

 

S t i ch t i ng  G iGha   

 

1 april 2019 

 

Da tum  

Be t r e f t  Jaarverslag 2018 

B l ad  3  

 

01  INLEIDING 

 

Sinds 2008 werkt Stichting GiGha aan het verbeteren van de levensstandaard in het district 

Kpandai in Ghana. We doen dat door te investeren in gezondheidszorg en onderwijs. Kpandai is 

een district in het noorden van Ghana. Zoals in zoveel rurale regio’s in Ghana hebben de inwoners 

nog onvoldoende toegang tot (goede) gezondheidszorg en (goed) onderwijs. 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 bij 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.  

 

Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten en resultaten van Stichting GiGha in 2018. Het 

was een jaar waarin we nieuw elan hebben gevonden. Tijdens een bestuursreis in het najaar zijn 

nieuwe projectvoorstellen tot stand gekomen in samenspraak met de Ghanese partner. Er zijn 

mooie resultaten bereikt en mooie plannen gemaakt. U kunt daarover lezen in dit jaarverslag.  

 

We bedanken al onze donateurs voor hun steun in 2018. Het blijft iedere keer bijzonder om te 

zien wat we met hulp van velen kunnen betekenen in Ghana. Het werk van Stichting GiGha maakt 

een concreet verschil in het leven van veel mensen in de regio van Kpandai.  

 

 

02  BESTUUR 

 

De bestuurssamenstelling van Stichting GiGha in Nederland is in 2018 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. 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. In de regio Kpandai is een klein board opgezet, dat indien nodig 

projectvoorstellen doet en verantwoordelijk is voor afstemming en uitvoering van de projecten ter 

plaatse. De samenstelling van de board wordt bepaald door de Relief and Development Services 

van ECG.  
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03  BEZOEK AAN GHANA 

 

In 2017 kon een gepland project niet doorgaan vanwege hoge kosten en te weinig inkomsten. We 

hebben toen het voornemen opgevat om in 2018 een bezoek aan Ghana te brengen, met als doel 

nieuwe projectplannen te ontwikkelen. In oktober 2018 zijn drie bestuursleden op bezoek geweest 

in Ghana.  

 

 

03.01 Stand van zaken Kpandai Hospital  

Het was indrukwekkend om te zien hoe goed het gaat met het ziekenhuis in Kpandai. We hebben 

de afgelopen 10 jaar intensief met het Kpandai Health Center samengewerkt. We kochten een 

ziekenauto, later een generator en een bloedkoelkast en we ondersteunden de opleiding van een 

dokter. Door de jaren heen konden we de bouw en inrichting van een operatiekamer mogelijk 

maken. Een aantal jaar geleden leidde dat ertoe dat we mogen spreken van Kpandai Hospital. 

Door de komst van de woningen voor medisch personeel werd goed opgeleid personeel 

aangetrokken. In de afgelopen twee jaar is de operatiekamer helemaal voltooid, met onder 

andere  een operatielamp, operatietafel, anesthesiemachine  die mogelijk zijn gemaakt door 

Stichting GiGha. Bijna dagelijks vinden operaties plaats, die vaak levensreddend zijn. Het gaat 

bijvoorbeeld om keizersnedes, blindedarmontstekingen of hernia’s. Besloten is om nog één 

afrondend project te doen en het ziekenhuis in co-financiering met Kpandai Hospital te 

digitaliseren. Over dit project is in het volgende hoofdstuk meer informatie te vinden. Dit is 

voorlopig het laatste project in Kpandai Hospital. In de nabije toekomst willen we ons eerst 

richten op de verbetering van het onderwijs en de verbetering van de gezondheidszorg in kleinere 

dorpen in de regio van Kpandai (waar Kpandai Hospital veelal de hoofdvoorziening voor is) of 

andere rurale gebieden.  

 

03.02 Nieuwe projectvoorstellen  

Tijdens de reis zijn ook nieuwe projectvoorstellen ontwikkeld: de aanschaf van een voorraad 

slangenserums in een kliniek in Koni, het installeren van zonnepanelen in dezelfde kliniek en het 

vernieuwen van de schoolbanken van de Don Theobold school. Meer over deze en andere 

projecten is verderop in dit jaarverslag te vinden.   
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04  PROJECTEN EN RESULTATEN 2018 

 

 

04.01 Sponsoring van teacher Innocent 

 

ICT-teacher Innocent Klade geeft al jaren ICT-les aan de kinderen van de Don Theobold School. 

Hij doet dit vrijwillig, tegen een kleine vergoeding en zonder opleiding. In 2018 hebben we in 

gesprek met Innocent en de Don Theobold School besloten om Innocent te sponsoren om een 

opleiding te doen. Het doel van deze sponsoring is om de onderwijskwaliteit op de Don Theobold 

School te verhogen.  

 

Het betreft een tweejarige opleiding, de kosten zijn USD 500.00 per jaar. Er is een contract 

afgesloten tussen de Don Theoboldschool, Innocent Klade en Stichting GiGha. Zodra Innocent 

bevoegd docent is, zullen de Don Theobold School en Innocent zelf zich inspannen voor een 

plaatsing op de Don Theobold School om daar les te blijven geven. De plaatsing van docenten 

gebeurt door de Ghana Education Service, een overheidsinstantie. We hebben daarom geen harde 

afspraken kunnen maken. De goede contacten van Innocent en de Don Theobold School met de 

Ghana Education Service geven echter voldoende vertrouwen dat er plaatsing mogelijk is. Dit 

project loopt van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2020.  

 

 

 

04.02 Project patiëntendossiers Kpandai Hospital 

 

Het Kpandai Hospital werkte in 2018 nog met een systeem van papieren dossiermappen voor al 

hun patiënten. In het archief lagen circa 15.000 dossiers opgeslagen. De archiefkamer was te 

klein geworden, waardoor het archief een rommelig geheel werd. Daarbij was het werken met de 

papieren dossiers arbeidsintensief en bestaan er risico’s van medische fouten of fouten in de 

declaraties bij de zorgverzekering.  Het Kpandai Hospital heeft Stichting GiGha daarom verzocht 

om in co-financiering een ict-systeem voor ziekenhuisadministratie aan te schaffen. Het doel van 

dit project was het verminderen van medische fouten, verkleinen van de personeelslast, 

vergroten van comfort voor patiënten en meer inkomsten van de zorgverzekering voor het 

Kpandai Hospital.  

 

De kosten van het project voor Stichting GiGha bedroegen EUR 8600.00  Kpandai Hospital heeft 

de andere helft van het project bekostigd. Dit project is gestart en afgerond in 2018. Het systeem 

is aangeschaft en personeel wordt reeds getraind om met het systeem te werken. Naar 

verwachting wordt het systeem in 2019 in gebruik genomen.   
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04.03 Project verbetering gezondheidszorg Koni 

 

In de wijde omgeving van Kpandai liggen veel kleine dorpjes, waar vaak geen stroom is en 

mensen wonen in de typerende kleihutten. Koni, op 5 uur rijden van Kpandai, is zo’n dorpje. Koni 

is een sterk achtergebleven gebied, met slechte wegen, geen stromend water en geen 

elektriciteitsnetwerk.  

 

De Evangelical Church of Ghana heeft in dit dorp een klein dokterspostje gesticht, dat functioneert 

onder verantwoordelijkheid van Kpandai Hospital. Het is de enige medische voorziening in het 

dorp en tevens voor de omliggende dorpen. Het dokterspostje is gevestigd in een klein gebouwtje, 

dat op instorten staat. Door het gebrek aan voorzieningen werkt medisch opgeleid personeel niet 

graag in dit gebied. In de periode 2016-2018 werd vijfmaal door de overheid een 

gezondheidswerker geplaatst in Koni, maar vijfmaal is deze plaatsing geweigerd. Het 

dokterspostje wordt nu bemand door Emmanuel Mbemba, een hoofdverpleegkundige die 

uitgezonden werd door het Kpandai Hospital.  

 

Om de basisgezondheidszorg in Koni naar een acceptabel niveau te tillen, is veel nodig. We willen 

hieraan graag bijdragen.  

 

04.03.01 Deelproject slangenserums in Koni 

 

Tijdens ons bezoek aan Ghana begrepen we dat er in 2017 5 mensen in Koni zijn overleden aan 

een slangenbeet, doordat er een tekort is aan slangenserums. De behandeling van een 

slangenbeet is relatief duur. Eén serum kost omgerekend € 40 en voor de behandeling van één 

beet zijn drie tot tien serums nodig. Als mensen niet verzekerd zijn, kiest de kliniek er zo mogelijk 

voor hen toch te behandelen. Door een gebrek aan financiële middelen lukt het vervolgens niet 

altijd om de voorraad aan te vullen. Zo kon het in 2017 gebeuren dat mensen niet of te laat 

geholpen werden.  

 

Om dit in te toekomst te voorkomen, heeft Stichting GiGha in 2018 een basisvoorraad 

slangenserums gefinancierd. De kosten van dit project bedroegen EUR 400.00. Daarvan zijn 10 

serums aangeschaft als nodig basisvoorraad.   
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04.03.02 Deelproject zonnepanelen Koni 

 

In Koni is geen elektriciteitsnetwerk. Ook de kliniek heeft geen elektriciteit. Dit zorgt er niet alleen 

voor dat het moeilijk is om goed opgeleid medisch personeel aan te trekken, maar ook dat het 

moeilijk is om bij nachtelijke noodgevallen adequaat te handelen. Ook het bewaren van 

medicijnen is onmogelijk door de hitte.  

 

Stichting GiGha wil het dokterspostje in Koni helpen aan elektriciteit. Om redenen van 

duurzaamheid, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie, is daarbij op verzoek van de kliniek in Koni 

gekozen voor de aanleg van zonnepanelen.  

 

De kosten voor dit project worden geschat op minimaal €2000. In 2018 hebben we hiervan een 

kwart bij elkaar kunnen brengen, dankzij een genereuze donatie van een bedrijf. In 2019 hopen 

we het bedrag bij elkaar te hebben en het project te kunnen afronden.  

 

04.04 PR 

 

Stichting GiGha heeft in 2018 vooral gecommuniceerd via sociale media. Tijdens de bestuursreis 

naar Ghana is er vooral op Facebook en Instagram uitgebreid verslag gedaan. De berichten 

werden goed ontvangen en zijn veelvuldig geliked en gedeeld.  

 

In november en december van 2018 is er een nieuwsbrief verstuurd. De bestuursreis en de daar 

uit voortvloeiende projecten stonden hierin centraal. Tijdens de reis zijn er ook video’s gemaakt 

van afgeronde projecten, met een heldere boodschap in ten hoogste een minuut. Deze video’s 

zijn bij uitstek geschikt voor sociale media.  

 

Tot voor kort was GiGha alleen op Facebook te vinden. In 2018 zijn we ook met Instagram 

gestart. We hopen hiermee een nieuwe groep mensen, met name jongeren, te bereiken. Omdat 

Instagram echt een beeldmedium is, werken we hier vooral met leuke en mooie foto’s, voorzien 

van een prikkelend bijschrift. We willen deze aanpak in 2019 continueren.  

 

Tevens werken we aan de uitbreiding van het videomateriaal, zodat we onze boodschap kort en 

beeldend kunnen overbrengen.  

 

In 2018 hebben we ook de website goed onder handen genomen. De teksten waren verouderd of 

incompleet en niet altijd voorzien van beeldmateriaal. De website is nu weer up-to-date.  
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05  VOORUITBLIK  

In 2019 gaan we verder met de plannen die in 2018 in Ghana ontwikkeld zijn. In de toekomst 

willen we wellicht ook investeren in de opleiding van personeel dat bereid is in Koni te gaan 

werken. Eerder zijn daar in Kpandai, door de opleiding van dokter Joe Sonlaar, door Stichting 

GiGha goede ervaringen mee opgedaan. Dat is echter een plan voor de langere termijn.  

 

05.01 Doorloop projecten 2018 

 

In 2019 verwachten we eerst de zonnepanelen in Koni te kunnen aanschaffen en installeren. 

Daarnaast loopt de sponsoring van teacher Innocent ook door in 2019. De afronding van dit 

project is voorzien in augustus 2020, als teacher Innocent zijn opleiding met succes doorloopt en 

afsluit.  

 

05.02 Start nieuw project: schoolbanken Don Theobold School 

 

Om het onderwijs aan de Don Theobold School een impuls te geven, willen we in 2019 sparen 

voor en investeren in de aanschaf van schoolbankjes voor de leerlingen van de school.  

 

Zowel de basisschool als de Junior High School staan goed aangeschreven in Kpandai. Er is een 

dringend tekort aan lokalen, materialen en bankjes. In 2019 willen we ons richten op de aanschaf 

van nieuwe schoolbanken. Dit komt de concentratie en het welbevinden van leerlingen ten goede, 

waardoor hun schoolprestaties kunnen verbeteren.  

 

We richten ons eerst op de junior high school, waar de nood het hoogst is. De school heeft 

momenteel 255 leerlingen. Voor 103 leerlingen is een zitplaats. Daarom zijn er 102 nieuwe 

bankjes nodig. De kosten voor dit project zijn geraamd op €1600.   
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06  JAARREKENING 

 

06.01 Balans  

 

 
  

Bedragen in euro’s 31 december 2018 31 december 2017

ACTIVA

Vaste activa

Geen 0,00 0,00

Vlottende activa

Debiteuren

Sinterklaasactie € 0,00 0,00

Liquide middelen € 14.772,04 € 22.174,14

TOTAAL ACTIVA 14.772,04 22.174,14

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 406,71 406,71

Voorzieningen

Continuïteitsreserve 13.805,77 21.707,87

Gereserveerd Bestuursreis

Bestuurspot 59,56 59,56

Koni Solar Project 500,00

Vreemd vermogen

Geen € 0,00 0,00

TOTAAL PASSIVA 14.772,04 22.174,14
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06.02 Staat van baten en lasten 2018 

 

 

 

Bedragen in euro’s Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Acties en evenementen

Kerstactie 0,00 0,00 468,23

Particuliere giften en collecten 2.349,00 2.500,00 2.329,00

Bedrijfsdonaties 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Fondsen 1.500,00 1.500,00

Projecten

Onderwijs 75,00 n.v.t. n.v.t.

Koni Solar Project 500,00

Ziekenhuis / Slangenserums 40,00

Overige baten

Ontvangen rente 11,84 50,00 26,34

Bijdrage bestuursreis 750,00 n.v.t.

-

TOTAAL BATEN 4.925,84 5.250,00 5.523,57

LASTEN

Stichtingskosten

Kamer van Koophandel pm pm pm

Projecten

Onderwijs 453,56 p.m.

Ziekenhuis 9.009,00 1.500,00

Overige lasten

Bankkosten 162,32 200,00 198,48

Promotie en publiciteit 41,08 75,00 41,02

Bestuursreis 2.616,92

Overige kosten 35,09 50,00 35,09

TOTAAL LASTEN 12.317,97 1.825,00 274,59

RESULTAAT -7.392,13 3.425,00 5.248,98
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06.03 Begroting 2019 

 

 

Bedragen in euro’s Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017

INKOMSTEN

Baten uit eigen fondsenwerving

Acties en evenementen

Kerstactie 0,00 0,00 468,23

Particuliere giften en collecten 2.500,00 2.349,00 2.329,00

Bedrijfsdonaties 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Fondsen 0,00 1.500,00

Projecten n.v.t

Onderwijs 3.000,00 75,00

Koni Solar Project 1.500,00 500,00

Ziekenhuis / Slangenserums 40,00

Overige baten

Ontvangen rente 10,00 11,84 26,34

Bestuursreis n.v.t 750,00

TOTAAL INKOMSTEN 8.210,00 4.925,84 5.523,57

BESTEDINGEN

Stichtingskosten

Notariële inschrijving n.v.t. n.v.t.

Kamer van Koophandel - 0,00 -

Projecten

Lerarenproject 500,00 453,56 p.m.

Uitgaven Ziekenhuis 9.009,00 0,00

Onderwijs 3.000,00

Koni Solar Project 2.000,00

Overige lasten

Bankkosten 200,00 162,32 198,48

Promotie en publiciteit 75,00 41,08 41,02

Bestuursreis 2.616,92

Overige kosten 50,00 35,09 35,09

TOTAAL BESTEDINGEN 5.825,00 12.317,97 274,59

RESULTAAT 2.385,00 -7.392,13 5.248,98


