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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: 5 December  2020 
Ref: adb/ao/03 
 
 
Hallo allen,  
 
 
De laatste maand van een bijzonder en voor velen moeilijk jaar is aangebroken.  
Bij onze stichting hebben we daarentegen met de implementatie van de 
oprichting nauwelijks problemen gekend.  
Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt, de benodigde opstartdocumenten, bankrekening 
enz. Veel éénmalige regeldingen.  
Het streven is dit m.i.v. Januari 2021 rond te hebben. In januari zullen we ook onze nadere 
kennismaking vormgeven alsmede een stappenplan voor 2021. 
 
Maar december … is ook Sint, ook Kerst. Helaas geldt dat niet voor vele Ghanesen.  
 

Sinds de uitbraak van Covid-19 in maart 2020 hebben 77.4 percent huishoudens in Ghana te maken 
met een drastische afname van het inkomen of men heeft geen inkomstenen meer. 52.1 procent heeft 
nauwelijks te eten. Laat dat even binnenkomen: MEER DAN DE HELFT van de Ghanese bevolking 
heeft nauwelijks te eten. De overheid biedt hulp maar dat is niet voldoende. 

Vooral de kwetsbare regio’s in Ghana, het noorden, de Volta Regio, lijden hierdoor al jaren het meest. 
Daar bovenop komt nu het probleem van gesloten grenzen, geen handel, geen werk, geen inkomsten, 
gesloten scholen, geen schoolmaaltijden en erger problemen voor de kinderen. Slechte oogsten door 
droogte en ander natuurgeweld.  

Vanwege het reisverbod zijn er meer mondjes te voeden m.a.g. voedseltekorten, tekort aan medicijnen, 
medische hulp, honger, extreme inflatie, prijsstijgingen van basisbehoeftes als voedsel, water etc. 

Extreme overheidsmaatregelen zijn nodig voor deze gebieden en haar bewoners.  

De scholen gaan waarschijnlijk in januari 2021 open: de kinderen zijn al een half jaar lang thuis, met 
alle gevolgen van dien, waaronder een half jaar lang geen maaltijden op school. Opwarming van de 
aarde en droogte maken ook water schaars m.a.g. watertekort, minder oogst …  

 
 
De volgende stap voor onze Stichting is weliswaar de installatie van een bestuur, tegelijkertijd  wordt 
er in allerijl toch nog gewerkt aan een ‘Kerstactie’ om nog rond de huidige jaarwisseling, 2020, ons 
doel in praktijk te brengen: 
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Samen verlichten we de winter en hebben we een actie bedacht: 
 

 

*PUT A SMILE ON THEIR FACES * voor het mooiste kerstgevoel ever want in deze moeilijke 
tijden steken we juist de hand uit naar de ander. 

Kerststal in Dzodze, Volta Regio in Ghana, waar toffee en candybar wordt uitgedeeld 

 

Omzien naar elkaar is nu immers belangrijker dan ooit. Zeker in de donkerste dagen van het jaar. 
Vandaag is het niet alleen bijna Kerstmis, niet alleen maar bijna de jaarwisseling, vol plannen, goede 
voornemens  …vandaag geven we dit jaar de Decembermaand meer sfeer, samen! 

Iets vieren kan op vele manieren, ook vanuit de gedachte: iets goeds doen voor een ander. December is 
zo'n maand om wat goed te doen. Voor jezelf met Sint, met Kerst én voor een ander. De 
decembermaand is hét moment om naast al het consumeren ook iets goeds te doen, om met jouw steun 
de wereld een stukje mooier te maken. 

Speciaal daarom willen wij,zeker in deze moeilijke periode, de wereld voor hen een stukje mooier 
maken o.m. door hen met een Kerstactie een stralende glimlach op hun gezicht te toveren. Meer 
informatie treft u in de bijlagen.  

 
Wij hopen dat jullie enthousiasme bij zal dragen aan het welslagen van onze gezamenlijke missie! 
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We zullen iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang van de projecten, waar we 
mee bezig zijn. 
 

Update, in rood, van de projecten, die nu al lopen vanwege particulier initiatief van voornamelijk 
Annemieke. Deze worden zo veel mogelijk in SOSSAH ondergebracht. 
 
 
 
We noemen ze: 
- Aanvraag transportmiddelen, Toyota pick up en/of ambulance, bij MIVA-Liliane 

FoundationSWEB Foundation Ghana – geen nieuwe ontwikkelingen  
- Project Serviceclub Roosendaalse: aanschaf en transport voor zo veel mogelijk medische NICU 

apparatuur voor intensieve zorg aan pasgeborenen die dit nodig hebben. Dankzij een fikse, 
anonieme, donatie is er één mooi eindbedrag behaald en zijn we nu in de volgende fase: ‘shoppen'. 
-  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. Verdubbeling is toegekend, aanloop apparatuur in Nld. Is 
goedgekeurd door Wilde Ganzen. St. Medic stelt offertes op. Transport wordt gedoneerd. Dankzij 
persbericht zijn diverse aanbiedingen binnen van o.a. Thuiszorginstanties. De container zal 
waarschijnlijk nog plaats bieden. Wel is onze visie hier van belang: hoe staan wij tegenover het 
vervoeren van spullen die ook in Ghana lokaal goed gemaakt worden. 
Aangezien het deze keer met de Rotary als Rechtspersoon is kunnen we als Stichting wellicht nog 
wel een keer bij  Wilde Ganzen Klein aankloppen .  

- Aanvraag steun bij Caritas Rucphen – In afwachting van antwoord 
- Aanvraag steun notariskosten en indienen Project, medische apparatuur Kraamafdeling, bij Kiwanis 

Rucphen. – in afwachting van definitief besluit  
- Doneer Kindergeluk: Sieraad voor een geboortecertificaat/Beads for life. Blijft bestaan, momenteel 

niet actief. – er is in Coronatijd nog een lading Ghanese sieraden gearriveerd Hier zal z.s.m. een 
goede strategie van verkoop, actie voor gezocht worden. Voorheen verkocht Annemieke deze via 
haar netwerk. 

 
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. 
- Koppeling 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. We zijn in overleg met resp. Rabo en gemeente. 
- EN uiteraard JULLIE: het plannen van een, virtuele, feestelijke kennismaking.  
 
 
 
En dan nog: 
Ik ben erg benieuwd of iemand ervaringen heeft op het gebied van banken en payment providers. Ik 

http://geef.nl/
http://geef.nl/
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weet van sommigen dat ze als gevolg van de wetten ter voorkoming van terrorismefinanciering en 
witwassen daar last van hebben: lastig om een bankrekening te openen, lastig om geld over te boeken, 
lastig om geld via de donatieknop binnen te krijgen. Dat soort dingen. Graag ontvang ik die 
ervaringen. Wellicht kunnen we met banken en andere instanties in gesprek gaan en zoeken naar 
oplossingen.  
 

 
Zelf maakt Annemieke tot nog toe gebruik van Transfers via Western Union, dat gaat goed. Maar voor 
grote bedragen wellicht minder veilig, zeker voor de ontvanger, onze adviseuse in Ghana, waar we 
volledig vertrouwen in hebben. De Ghanese banken houden het geld vaak lang vast, voor de rente en 
ING blijkt vrij kostbaar.  
 
 
 
 
Tot Slot: 
 
Onlangs heeft Annemieke de Ghanadag van Adamfo via Zoom bijgewoond en veel nuttigs 
opgestoken. Toon kon op het laatste moment helaas niet deelnemen.  
De Voorzitter van Adamfo gaf een goede samenvatting over hoe het met Ghana gaat, over de honger, 
dalende inkomens, verschil stad en ruraal gebied, over de verkiezingen maandag 7 december welke in 
Ghana doorgaans vreedzaam verlopen. Daarna hebben we 2 x in kleinere groepjes gesproken over de 
situatie van COVID19 en de gevolgen van de rigoureuze maatregelen ter plekke en voor de 
Stichtingen. En ’s middags ook over hoe bereik je dat: zelfredzaamheid, dat je je projecten helemaal in 
handen van de lokale bevolking kan laten. Een mooi voorbeeld hiervan is de documentaire van de 
dochter van Peter R. De Vries. Annemieke is benieuwd wat anderen vinden van hoe Kate en haar 
vriendin dit afsluiten. Een voorbeeld hoe een bekend gezicht voor extra inkomsten kan zorgen 😉. 
Tevens was er aandacht voor de oprichting van een digitaal Ghana platform. De deelnemende 
Stichtingen werkten met straatkinderen, bouwen van putten, scholen, bomen plannen medische 
klinieken. In het tweede gespreksgroep waren deze samen geclusterd en dat gaf herkenning, goede 
contacten. Als ziekenhuis zit je met andere uitdagingen, hoe hou je het personeel binnenboord, wel of 
geen aansluiting met de nationale zorgverzekering, de overheid waarmee je als Stichting weinig kan, 
dit moeten ze lokaal doen, andere cultuur en bisschoppen, leren omgaan met twee stappen vooruit en 
één stap terug. 
 Een aantal interessante linkjes:  

• Voor wie de volledige documentaire van MeetKate, dochter van Peter R. de Vries, wil 
bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=cKssPTfhW6E 

• Verder Zal ik SOSSAH gratis,  aanmelden voor het Ghana Collectief website: 
https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief  

 
Voor wie tijd heeft en geïnteresseerd is de Wilde Ganzen Partinmaand webinars van oktober 2020 
zijn vanaf heden terug te kijken via: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXJ4OlyCe6U2zV_hIXZtDPNkzYI_GSwU8 
Aan bod komen: Najib en zijn Foundation, nalatenschappen, vermogens, zonnepanelen, 
Crowdfunding, Vergroenen in een ander klimaat, Water, elk kind een familie, Vrijwilligers en 

https://www.youtube.com/watch?v=cKssPTfhW6E
https://www.youtube.com/watch?v=cKssPTfhW6E
https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief
https://info0384995.wixsite.com/ghanacollectief
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXJ4OlyCe6U2zV_hIXZtDPNkzYI_GSwU8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXJ4OlyCe6U2zV_hIXZtDPNkzYI_GSwU8
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verjonging bestuur, mensen met een beperking, Tijdsbesparing Vrijwilligerswerk en uitbesteden, fair 
traden en fair wear, digitale innovatie en nog veel meer.  
 
 
Allemaal fijne dagen, zoveel mogelijk met elkaar en toch een goede afsluiting van dit bijzondere jaar, 
namens SOSSAH,  
Annemieke de Bruijckere (06 30076911) en Toon Oomen  

 
 
 
 
 
 
 
 


