Jaarverslag SOSSAH 2021

Diverse projecten SOSSAH 2020 – 2021

Kijktip: Project Baby Breath https://youtu.be/1SHXVfEMcnI
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1. Voorwoord
Onze partnerorganisatie in Ghana, Sint Anthony’s Hospital in Dzodze (Volta
Regio, Ghana) bestaat al ruim 60 jaar. Het is begonnen als missieziekenhuis en
is uitgegroeid tot een groot specialistisch ziekenhuis dat patiënten uit heel Ghana
en van ver daarbuiten trekt.
SOSSAH, Stichting Onderlinge Samenwerking Sint Anthony’s Hospital,
bestond 15 oktober 2021 één jaar. Voor SOSSAH stond het jaar 2021 in het
teken van het opbouwen van de jonge Stichting en haar netwerk. We zijn blij dat
we daarnaast de benodigde financiering rond hebben gekregen voor enkele
urgente projecten. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking en steun van
anderen en vrienden als de studenten van het I Do-project Erasmus Universiteit
Rotterdam: https://www.rsm.nl/bachelor/current-students/bachelor-ba/i-do/
NICU: Eén van de projecten voor het ziekenhuis dat het afgelopen jaar
succesvol is afgesloten m.b.v. Rotary Club Roosendaal-Donkenland, Kleine
Goede Doelen Wilde Ganzen, Partin, Stichting Medic Apeldoorn, Zrs.
Franciscanessen Roosendaal, Thuiszorg West Brabant en vele andere
stakeholders, organisaties en particulieren, is: ‘Baby Breath’; een container vol
Neonatal Intensive Care Unit-apparatuur voor div. afdelingen van het
ziekenhuis.
TRANSPORT : Dankzij een genereuze gift eind 2021 van Stichting
Zonnekoningin kunnen we nog een dringend probleem oplossen: medisch
gerelateerd transport .
Zodra het risico op Covid 19 besmetting afneemt zal SOSSAH een bezoek
brengen aan Ghana om de noden van het ziekenhuis, maar zeker ook de
resultaten van onze projecten, met eigen ogen te zien.
● 1.1 Visie
Wij vinden dat iedereen recht heeft op toegang tot basisbehoeften als water,
voedsel, onderdak, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, ongeacht kleur,
gender, leeftijd, arm of rijk, wereldwijd.
• 1.2 Missie
Wij zetten ons samen met het ziekenhuis in om deze visie te verwezenlijken, in
Dzodze en omgeving; om samen te werken naar zelfredzaamheid. Met het
opbouwen van een lokaal netwerk hopen we dit de komende jaren, geheel of
gedeeltelijk, te kunnen bereiken en dat zo onze rol kleiner of wellicht overbodig
wordt.

3

• 1.3 Doelgroepen
Wij richten ons samen met het ziekenhuis en haar preventieve zorgteam op een
ruime doelgroep: patiënten, moeders en kinderen, studenten, scholieren,
kansarme jongeren, meervoudig gehandicapten, ouderen, kwetsbare en arme
kinderrijke boerengezinnen en al dat binnen onze visie past.
• 1.4 Onze manier van werken
Ter ondersteuning van onze partnerorganisatie zetten we gezamenlijk projecten
op, waarbij het ziekenhuis, als projecthouder, uiteindelijk beslist. Er wordt
gezamenlijk gekeken wat nodig is om er een succesverhaal van te maken. Ter
plaatse wordt gekeken naar wat hiertoe aan financiën, vaklui, producten e.d. kan
worden ingezet. Ook in Nederland werkt men aan fondsenwerving en kennis ten
gunste van onze gezamenlijke projecten.
• 1.5 Resultaten (in Ghana)
In het afgelopen jaar hebben wij, naast Baby Breath, nog andere projecten
ondersteund:
- Project Ziekenhuis: ‘Baby Breath’ – status: afgerond
de directe resultaten van project ‘Baby Breath. Het directe resultaat hiervan is de
schenking van specialistische apparatuur voor intensieve zorg aan pasgeborenen
en hun moeders, zoals:
echografie, patiënt monitors, vacuümextractiesets, mobiele lampen op batterij
voor op de operatiekamer, sterilisatoren, kinderbedjes, couveuses,
stralingsverwarmer, fototherapie-eenheden, perfusers, weegschalen, sectio
keizersnede, zuurstofconcentrator, vernevelaar, medische uniformen,
babykleren.
Dankzij ‘Baby Breath’ steeg de toegang tot specialistische zorg en kon de
moedersterfte en baby/kind-sterfte aanzienlijk verlaagd worden.
Ghana’s populatie groeit met 2.6% p.j. Dat betekent dat er zo’n 10 baby’s per
dag op de afdeling worden geboren waarvan minstens 2 d.m.v. een keizersnede.
Kijktip:
SOSSAH - Sint Anthony’s Hospital Dzodze Ghana, 'Baby Breath' documentary
: https://youtu.be/1SHXVfEMcnI
- Project Preventieve Zorg: ‘free health-check’ – status: doorlopend
Op 26 december 2021 organiseerde het team preventieve zorg van Sint
Anthony’s Hospital i.s.m. SOSSAH in Dzodze haar tweede December-festijn
voor de kwetsbare bewoners. Vorig jaar (december 2020) ging de aandacht uit
naar weduwen en kinderen. Dit jaar (december 2021) lag de focus speciaal op de
ouderen en meervoudig gehandicapten:
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Het programma bezorgde de bezoekers naast medicatie, een gratis
gezondheidsscreening en voorlichting ook vermaak, eten en drinken.
De deelnemers spraken hun dankbaarheid uit over de organisatie van dit
initiatief.
“Ze organiseren hier meestal kerkelijke programma's. Het is fantastisch dat er
een dergelijk programma is georganiseerd voor ons, de minder bevoorrechten.”
Kijktips:
Videoverslag 2020: https://youtu.be/7eKWLrUnDgk
Videoverslag 2021: https://youtu.be/fXnLo_JZs4A
- Project Preventieve Zorg: ‘Beat the Virus’ – status: doorlopend
noodhulp, beschermend materieel, voorlichting plus gezondheidscheck
Uitdelen van mondmaskers, sanitisers, , patiënte monitors, thermo-, bloeddrukzuurstof meters, zuurstof en overige medische middelen, een gratis
gezondheidscheck, voorlichting, geboortecertificaten en zorgverzekering,
beschermende kleding, voedsel, drinken … donaties welke een positieve
uitwerking hebben op de gemeenschap.
Kijktip: SOSSAH and Sint Anthony's Hospital in Dzodze collaborating:
emergency aid in combatting COVID19:
https://youtu.be/CAgS2V0_DB0
SOSSAH, St Anthony’s Hospital call to intensify education on Covid 19 fight
https://youtu.be/AcONVyUJgmY
- Project Preventieve Zorg, ‘Beads for life’ – status doorlopend:
Verkoop van Ghanese sieraden voor een geboortecertificaat en zorgverzekering
plus preventieve zorg voor de kwetsbaren.
Kijktip: Ghana SAH, Covid19, Birthcertificate- and Healthcare projects:
https://youtu.be/T8gqEz9RGY0
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- Huidige projecten ziekenhuis Transport en Generator – in proces:
* Het transport bevindt zich momenteel in de slotfase. De implementatie hiervan
is voor een groot deel te danken aan Dr. Ad Hendrikx en Loes Hendrikx en de
Stichting Zonnekoningin.
* Voor de generator en rehabilitatie van de stroomvoorzieningen heeft het
ziekenhuis een goede partner gevonden; de Zwitserse GSHT
(https://www.gsht.ch/) , een organisatie van Zwitserse en Ghanese
Ziekenhuistechnici met veel ervaring op dit gebied bij andere voormalig missieziekenhuizen in de regio. SOSSAH hoopt samen met hen, het ziekenhuis en
andere stakeholders, dit uiterst essentiële project te verwezenlijken. SOSSAH
heeft al enkele donaties ontvangen maar is hard op zoek naar substantiële
donateurs voor dit mooie project.
1.6 Bestuurlijke en organisatorische werkzaamheden
• Deelname aan Onderzoek NGO’s (Non Governmental Organisation) door
RADBOUD UV Nijmegen over particuliere initiatieven zoals SOSSAH.
● Samenwerking met het I Do-project van Studenten Business Management
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Partin: analyse van
SOSSAH en oplossingen voor SOSSAH.
Wat komt er nog meer kijken bij een (jonge) Stichting:
- Fondsenwervingsactiviteiten;
- sociale media en publiciteit afstruinen en ervan gebruik maken;
- netwerken: naamsbekendheid opbouwen en ondersteuning werven;
- presentaties geven; databank opbouwen;
- beeldmateriaal; archiveren; jaarverslagen, beleidsstukken maken;
- aanvraagformulieren, projectplannen e.d. opstellen;
- zelfstudie: webinars bij Partin, Ghana dag bijwonen;
- lid worden van organisaties zoals bv. Partin, Ghana Collectief;
- artikelen en boeken lezen van soortgelijke stichtingen, projecten;
- aanvragen UBO’s, VOG’s e.d.;
- tool kits doornemen; bekijken van tv-documentaires m.b.t.
ontwikkelingssamenwerking en verwante wetjes en weetjes van een Stichting;
- online meetings met bestuur en partners hier en in Ghana; inzamel-activiteiten
bedenken; strategieën bedenken voor zelfredzaamheid en toekomstige exitstrategie; crowdfunding etc.
1.7 Inzamelingsacties in Nederland:
- Kerstkaartenactie; 3 Koningenactie; #GivingTuesday; Geef.nl
Om onze projecten te realiseren zijn wij naast al deze activiteiten altijd op zoek
naar partners, vrijwilligers, nieuwe ideeën, initiatieven ...
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2. Organisatie:
2.1 Organisatiegegevens:
SOSSAH, Stichting Onderlinge Samenwerking Sint Anthony’s Hospital
Adres: A.M. de Jongstraat 54, 4735 BW Zegge
tel.nr/WhatsApp: 0031 6 30076911 e-mail:
info@sossah.nl
RSIN/ANBI 861734683
Kamer van Koophandel 80609740
Website: https://www.sossah.nl/
IBAN nummer: NL98RABO 0363 391428 t.n.v. SOSSAH
BIC/SWIFT RABONL2U
Bestuur:
Annemieke de Bruijckere, voorzitter, A.M. de Jongstraat 54, 4735 BW ZEGGE
Toon Oomen, vicevoorzitter, Onze Lieve Vrouwestraat 44, 4735 SW ZEGGE
Leo van der Stelt, Zoekerweg 2, 7582 PX LOSSER
Jack de Hoon, penningmeester, Onze Lieve Vrouwestraat 178, 4735 AJ ZEGGE
Medische adviseurs:
Esther Timmerman, medisch adviseur, Repestraat 3, 4735 SJ ZEGGE
Richard Pal, medisch adviseur, Landjuweel 42, 4707 HX ROOSENDAAL
Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. SOSSAH werkt met onbetaalde
krachten, heeft een klankbordgroep van 5 en een ondersteunend netwerk van
plm. 10 personen.

Het ontstaan van SOSSAH
De ware initiators van SOSSAH zijn de ouders van initiatiefneemster en
voorzitter, Annemieke de Bruijckere. Zij is geboren in het voormalige missieziekenhuis toen haar ouders daar vanaf de oprichting 1960 tot 1964 werkten als
arts en laborante. In de loop der jaren laaide het vlammetje op om in de
voetstappen van haar ouders te treden op. Dit resulteerde in 2016 in haar eerste
inzamelactie en een eerste bezoek aan haar geboorteplaats. Enkele maanden na
terugkeer hiervan overleed Annemieke’s vader. Na 5 jaar pionieren groeiden de
activiteiten van het ziekenhuis en Annemieke dusdanig dat Annemieke het
initiatief nam een Stichting op te richten. Ze ging op zoek en vond diverse
enthousiaste mensen uit Zegge én daarbuiten die samen met haar SOSSAH
hebben opgericht. SOSSAH is in oktober 2020 opgericht. SOSSAH heeft ook
een adviseuse in Ghana: Public Health Nurse Justine Quist.
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• 2.2 Partnerorganisatie St. Anthony’s Hospital in Dzodze, VR Ghana
Naam partnerorganisatie:
Adres: Sint Anthony's HospitalDzodze
Ho Denu Road (Opposite Mike G
Hotel)
Dzodze, V/R,
Ghana, West Africa
Telefoonnummer: 00233 24 421 2135,
Dr. Sam Forster, medical director
Email: jambaarr@yahoo.com
Website: none
Weetjes over Sint Anthony’s ziekenhuis te Dzodze en de Volta Regio
Sint Anthony’s Hospital
Het Sint Anthony's Hospital is eigendom van het katholieke bisdom Keta-Akatsi
en is te vinden in het zuidoosten van Ghana, ongeveer 30 kilometer van de
Atlantische Oceaan. De bevolking van het verzorgingsgebied telt 103.250
mensen.
Ligging

Geografisch gezien bevindt het ziekenhuis zich in West Afrika, in het Ketu
North District van de Volta-regio. Zie de kaart hierboven.
Ghana was als eerste Afrikaans land zelfstandig en Ghana is politiek stabiel.
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De structuur van het ziekenhuis
Het ziekenhuis staat onder leiding van Most Rev. Gabriel Edoh Kumordji, de
bisschop van het bisdom die de directeur van gezondheid voor de katholieke
ziekenhuizen en klinieken benoemt. De directeur benoemt ook het personeel dat
in het ziekenhuis werkt (waaronder: de ziekenhuisbeheerder, de medisch
directeur en de verpleegkundig manager).
Aantal artsen etc.
- Momenteel heeft het ziekenhuis 361 medewerkers met 4 medische
functionarissen; één orthopeed, één gynaecoloog, één algemeen arts en één
algemeen chirurg.
- Al sinds 1970 heeft het ziekenhuis een preventief team dat wekelijks naar de
afgelegen gemeenschappen afreist en zo de zorg en voorlichting naar de patiënt
toe brengt en indien nodig de patiënt naar het ziekenhuis.
- Het ziekenhuis ontvangt twee maal per jaar bezoekende artsen uit Europa.
Nederlandse orthopeden brengen belangeloos hun kennis over en voeren vele
operaties uit aan o.a. patiëntjes met complexe gevolgen van kinderpolio. De
Duitse urologen doen het zelfde op hun vakgebied en ook belangeloos.
Het ziekenhuis heeft een capaciteit van 245 bedden.
Totaal aantal patiënten
Het gemiddelde aantal patiënten is 13.000 per jaar.
Salarissen
De regering van Ghana betaalt 95% van de salarissen van het personeel, terwijl
het ziekenhuis voor de resterende 5% zorgt.

3. Beleid
Wij willen de komende jaren onze samenwerking met onze partnerorganisatie in
Ghana uitbreiden zodat er lokaal een netwerk ontstaat en er lokaal meer steun
kan groeien. Dit met het oog op zelfredzaamheid in de toekomst. Door het
uitbreiden van onze fondsenwervende activiteiten, financieel en immaterieel,
willen wij ook lokaal meer geld en diensten werven die we ter beschikking
kunnen stellen aan onze partnerorganisatie.
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4. Financiële verantwoording + Toelichting op de jaarrekening
(Blz. 13, 14, 15 van het SOSSAH – Jaarrapport 2021)
Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony's Hospital Dzodze Ghana
Statutaire zetel: Zegge ACTIVA ( in EUR )
Opmerking 31 december 2021
31 december 2021

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
A Overlopende activa 138 138 138 138
Geldmiddelen en kasequivalenten
B 3.830 3.830 3.968 3.968 (Samenstellingsrapport uitgegeven)
Balans per 31 december 2021 Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony's
Hospital Dzodze Ghana jaarrekening 15 oktober 2020 - 31 december 2021
Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony’s Hospital. Statutaire zetel:
Zegge
PASSIVA ( in EUR )
Toelichting 31 december 2021 31 december 2021
Eigen vermogen
C Kapitaal 3.772 3.772 3.772 3.772
Kortlopende schulden
D Handelsschulden 135 135
Overlopende rekeningen 61 61 196 196 3.968
3.968
Balans per 31 december 2021 Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony's
Hospital Dzodze Ghana jaarrekening 15 oktober 2020 - 31 december 2021
Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony's Hospital Dzodze Ghana
Statutaire zetel: Zegge Statutaire zetel: Zegge ( in EUR )
Opmerking 15-10-2020 - 31-12-2021 15-10-2020 - 31-12-2021
Inkomen
E 9.487 9.487
Directe uitgaven
F (5.322) (5.322)
Brutomarge 4.165 4.165

Overige bedrijfskosten:
G Administratiekosten en advieskosten 28 28
Kantoorgerelateerde kosten 60 60
Verkoopkosten 82 82
Bedrijfskosten 170 170
Bedrijfsresultaat 3.995 3.995
Rentelasten en gerelateerde kosten (223) (223)
Financieel resultaat
H (223) (223)
Totaal resultaat 3.772 3.772 (Samenstellingsrapport uitgebracht)
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Inkomsten- en uitgavenrekening voor de periode 15-10-2020 - 31-12-2021
Inkomsten- en uitgavenrekening voor de periode 15-10-2020 - 31-12-2021
Stichting Onderlinge Samenwerking St. Antonius Ziekenhuis Dzodze Ghana
jaarrekening 15 oktober 2020 - 31 december 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------

- Projectuitgaven, een kleine toelichting:
● De grootste post betrof het project ‘Baby Breath’ i.s.m. Rotary Club
Roosendaal-Donkenland, Wilde Ganzen, St. Medic en nog enkele
stakeholders en particuliere donoren. Deze donatie is rechtstreeks
uitgekeerd aan de leverancier van de apparatuur en heeft nooit op de
bankrekening van SOSSAH gestaan.
● Ook het project ‘Ambulance’ is een grote post. Deze gulle donatie zal
door onze donor naar de dealer in Ghana worden overgemaakt.

- Donaties
De grootste donaties zijn ontvangen:
- van Rotary Club Roosendaal-Donkenland i.s.m. de verdubbelaar van Wilde
Ganzen Kleine Goede Doelen (KGD) voor het project ‘Baby Breath’, NICUapparatuur.
- van Stichting Privé waarvan SOSSAH eind 2021 een uiterst gulle gift ontving
waarmee het ziekenhuis in 2022 eindelijk weer over eigen medisch transport kan
beschikken.

- Overige donaties
Donaties van particulieren en organisaties voor de strijd tegen Covid19 en
alle gevolgen van de maatregelen (honger, voedsel, schaarste)
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5. Projecten 2022:
Op dit moment ligt SOSSAH’s focus op de volgende 2 projecten:
- Implementatie medisch transport – project is ‘in uitvoering’.
St. Anthony’s zal in 2022 eindelijk eigen (medisch) vervoer hebben.
Grote dank hiervoor gaat uit naar iedereen die heeft geholpen, maar
speciaal naar Stichting Zonnekoningin en Ad en Loes Hendrikx (St.
Anthony’s 1977-1980) .

- Generator, -behuizing plus rehabilitatie elektriciteitsvoorzieningen
Dit project betreft noodstroomvoorziening (generatoren) en revisie van de
huidige (gedateerde) elektriciteitsvoorzieningen. Voor dit project kijken
we ook naar de mogelijkheden op het gebied van zonne-energie.
Het begin is er, maar er is nog een groot gat in onze begroting !
SOSSAH heeft middels diverse acties, organisaties en particulieren al de
nodige steun ontvangen van m.n.: Joana Schreers, Rietveld-Veraart, A.
Mannien-Monhemius, Swiss Ghanaian Hospital Technician, de Bresillac
Foundation van De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (S.M.A.), Zrs.
Franciscanessen, Stichting Medic, Wilde Ganzen, Landelijke Vastenactie,
PCI Caritas Rucphen, Sint Franciscus parochie Rucphen, KBO Zegge en
vele anderen welke wij evenzeer erkentelijk zijn.
SOSSAH bedankt jullie allemaal.

GEZOCHT: Het ziekenhuis, de Zwitserse GSHT en SOSSAH zijn
dringend op zoek naar nog meer ondersteuning: (financiële) partners voor
dit essentiële en grote project.
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6. Conclusie
Door het oprichten van de stichting SOSSAH hebben we in 2021 veel meer
gelden geworven en projecten kunnen steunen. Door groeiende
naamsbekendheid neemt ons aantal vrienden en supporters toe en vallen ons
heel mooie en soms onverwachte gebeurtenissen en donaties in de schoot.
Waarvoor onze grote dank!
Zonder deze steun zouden wij deze mooie projecten nooit kunnen realiseren.

Sint Anthony’s Hospital, St. Antonius voor het administratiegebouw. Juni 2016.

13

