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Aan:  Belangstellenden voor ons project. 
Van: Annemieke de Bruijkere en Toon Oomen 
Betreft: Stand van zaken mbt structurering samenwerking St. Anthony’s Hospital in Dzodze (Ghana) 
Datum: 7 oktober 2020 
Ref: adb/ao/01 
 
 
Hallo allen,  
 
Een tijdje geleden hebben wij contact met U gehad over de oprichting van een stichting om een aantal 
persoonlijke initiatieven te structureren en onder te brenegn als activiteiten van een Stichting. In feite 
gaat het om de ondersteuning van het ziekenhuis in Dzodze (Ghana), waar Annemieke is geboren 
 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de oprichting van de Stichting.   
Bij de samenstelling van de statuten hebben we gebruik mogen maken van enkele deskundigen.  
Onze dank daarvoor. 
Het concept ligt nu bij de notaris, wij wachten de reactie af. 
Ook is er een Bestuurlijk Reglement geformuleerd. Eveneens maakten we hierbij dankbaar gebruik 
van de ontvangen input. 
We hopen op 15 oktober de oprichting definitief af te kunnen ronden.  
Als alles gaat zoals verwacht, dan is de officiële oprichtingsdatum dus 15 oktober 2020. 
De naam van de nieuwe stichting luidt: Stichting Onderlinge Samenwerking St. Anthony’s Hospital. 
We korten dit af als: SOSSAH. 
Het geformuleerde doel luidt:  
Het helpen/ondersteunen van het ziekenhuis in de meest ruime zin én de kwetsbare gemeenschappen 
in de Volta Regio Ghana, rondom Dzodze in samenwerking met St. Anthony’s Hospital in Dzodze, 
Ghana. 
Zodra e.e.a. is afgerond laten we dit horen. 
 
De volgende stap is de vorming van een bestuur. 
We hebben hiertoe enkele mensen benaderd, die hun deskundige inbreng hierbij hebben. Zij allen 
hebben toegezegd. Het betekent dat we deze personen na 15 oktober opnieuw gaan benaderen om 
afspraken te maken over ieders functie binnen het bestuur. De taakafbakening zal in onderling overleg 
geschieden. Daarnaast is als intermediair een vertegenwoordiger namens/van het ziekenhuis benoemd. 
 
Het bestuur van de SOSSAH wordt ondersteund door een klankbordgroep. Deze groep omvat 
eveneens een vijftal personen. 
Elk lid van deze groep heeft een specifieke deskundige achtergrond.  
We zijn blij dat deze personen hebben toegezegd dat we een beroep mogen doen op hun 
deskundigheid, dit kan en groupe dan wel individueel. 
 
Tenslotte hebben we een niet onbelangrijke Support-Groep.  
Dit zijn de mensen, die hebben toegezegd mee te willen werken op wat voor manier dan ook, om de 
doelstellingen van de SOSSAH  te realiseren. 
Op de leden van deze groep zullen we in de toekomst bij regelmaat een beroep doen.  Uiteraard 
zijn tips van deze groep altijd van harte welkom. 
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Wij hopen dat alle betrokkenen door hun enthousiasme en fysieke inbreng bijdragen aan het welslagen 
van onze gezamenlijke missie! 
 
We zullen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de projecten, waar we 
mee bezig zijn. 
 
 
De projecten, die nu al lopen vanwege particulier initiatief van voornamelijk Annemieke, zullen zo 
veel mogelijk in de SSOH worden ondergebracht. 
 
 
We noemen ze: 
- Aanvraag transportmiddelen, Toyota pick up en/of ambulance, bij MIVA-Liliane 

FoundationSWEB Foundation Ghana; 
- Project Serviceclub Roosendaal : aanschaf en transport voor zo veel mogelijk medische NICU 

apparatuur voor intensieve zorg aan pasgeborenen die dit nodig hebben. 
- Project Serviceclub Roosendaal: aanvraag bij Wilde Ganzen Kleine Goede Doelen via Partin voor 

verdubbeling van € 3.000,00 naar € 6.000,00, uit de Goede Doelen Stichting van RC Roosendaal 
Donkenland. Dit kan éénmalig. Daarna kan je naar WG Regulier, grotere bedragen/strengere 
procedure. 
Aangezien het deze keer met de Rotary als Rechtspersoon is kunnen we er als Stichting wellicht 
nog wel een keer gebruik van maken.  

- Aanvraag steun bij Caritas Rucphen  
- Aanvraag steun notariskosten en indienen Project, medische apparatuur Kraamafdeling, bij 

Kiwanis Rucphen.  
- Doneer Kindergeluk: Sieraad voor een geboortecertificaat/Beads for life. Blijft bestaan, momenteel 

niet actief.  
 
Verder is er thans nog aandacht voor: 
- Beads for life.  
- Noodactie Covid19 op GEEF.NL.  
- Jaarlijkse donatie van de zusters Franciscanessen.  
- Oprichting Stichting Onderlinge Samenwerking St Anthony's Hospital / SOSSAH. 
- Aansluiting leggen met adviseurs namens het ziekenhuis in Ghana voor de Stichting én met andere 

in het ziekenhuis/gebied actief zijnde Stichtingen, organisaties. 
- Certificering ANBI resp. CBF. 
- Bank, verzekering. 
- EN uiteraard JULLIE: het plannen van een, virtuele, feestelijke kennismaking. Zo spoedig 

mogelijk. 
 
 
Zeker nu, tijdens deze pandemie, is globale steun zo belangrijk: 
https://stanthonysdzodzeghana.wordpress.com/2020/10/01/corona-in-afrika/ 
 
 
 
Hartelijke groet namens SOSSAH,  
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Annemieke de Bruijckere (06 30076911) en 
Toon Oomen  
 
 
P.S  
Op de volgende pagina is een citaat van de wilde ganzen aangehaald. 
Het betreft mogelijkheden om meer kennis te maken met de diverse activiteiten. 
Citaat van de site van de Wilde Ganzen:  
Voor wie tijd heeft en geïnteresseerd is  in webinars en meetings over het huidige ontwikkelingswerk, 
online en gratis, Oktober is Wilde Ganzen-Partinmmaand: https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/ 
Vooraf wel inschrijven per webinar, terugkijken kan ook.Wilde Ganzen en Partin hebben iets 
speciaals gepland dit jaar. Jullie kennen de Partindag natuurlijk al langere tijd, bijna tien jaar.  Vorig 
jaar zijn we het evenement samen gaan organiseren. Met veel succes. Daarom pakken we dit jaar flink 
uit met een hele maand: de Wilde Ganzen-Partinmaand.  
Van 3 tot en met 30 oktober hebben we een online programma vol meetings en webinars over allerlei 
verschillende onderwerpen voor je klaar staan. In verband met het coronavirus doen we alles dit jaar 
volledig digitaal. Op deze manier willen we jou en je stichting toch de kans bieden om mensen van 
andere stichtingen te ontmoeten en kennis te delen, net als voorgaande jaren. 

Zaterdag 3 oktober zal Najib Amhali om 10.00 uur het startsein geven, waarna er zowel in de ochtend 
als in de middag een aantal webinars zullen plaatsvinden. En ook de rest van de maand hebben we 
wekelijks 2 of 3 webinars gepland. Kijk bij de pagina Programma welke sessies wanneer gehouden 
worden en schrijf je in! 

Als je de komende weken LIVE naar een webinar wilt kijken, kies je voor de pagina Livestream.  
Mocht je achteraf terug willen kijken, kies dan op de pagina Programma het juiste webinar. Binnen 1 
werkdag na de LIVE uitzending voegen we de mogelijkheid om het webinar terug te kijken toe. De 
Wilde Ganzen-Partin maand wordt georganiseerd van 3 t/m 30 oktober en is online te volgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/nl/programma
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/nl/programma
https://www.wildeganzen-partinmaand.nl/nl/programma

