Beleidsplan Stichting Adinkra 2018-2020
Geschiedenis
Stichting Adinkra is opgericht in 2004 na een bezoek van Toinet van Schijndel aan de kliniek van
Akatsi in Ghana. Toinet was tijdens haar bezoek diep onder de indruk van de omstandigheden in
het Health Center van Akatsi en wilde zich vanuit Nederland inzetten om de kliniek en de
omringende gemeenschappen te ondersteunen.

Doelstelling
De stichting Adinkra heeft tot doel het geven van hulp op sociaal, financieel en technisch gebied
aan geselecteerde klinieken, gemeenschappen en scholen in Ghana, met name in de Volta Region.

Doelgroep
Waar de stichting zich met name voor inzet zijn minderbedeelde groepen in de gemeenschap van
het Akatsi district. De stichting ondersteunt geen individuen. Zo is de kliniek (inmiddels Akatsi
District Hospital) ondersteund door een nieuw gebouw neer te zetten voor de kraamafdeling, en
veel medische apparatuur en meubilair te leveren. De dagelijkse operatie valt onder
verantwoordelijkheid van (en wordt gefinancierd door) het ministerie van gezondheid. Voor de
katholieke basisschool is een gebouw met 3 kleuterklassen gebouwd, omdat deze school open
staat voor de minderbedeelden en gefinancierd wordt door de overheid.
Tijdens de bouwprojecten wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van lokaal verkrijgbaar
materiaal en lokaal geworven vakmensen, zonder tussenkomst van aannemers.

Fondsenwerving
Van alle giften en donaties wordt 100% rechtstreeks besteed aan de projecten in Ghana. De
stichting ontvangt vooral donaties vanuit lokale initiatieven uit de regio Gemert-Bakel, zoals de
Vastenactie, de MOV’s en sponsorlopen van lokale basisscholen. Voor transport van goederen naar
Ghana wordt een beroep gedaan op sponsoring door lokale bedrijven.

Bestuur en verantwoording
De stichting wordt bestuurd door een bestuur van drie personen. Zie de website voor de actuele
bestuursleden. Bestuursfuncties zijn onbetaald, en bestuurders ontvangen ook geen
onkostenvergoeding. Bestuurders en vrijwilligers reizen op eigen kosten naar Ghana en verblijven
daar op eigen kosten.

Activiteiten 2004 – 2017
In de afgelopen 14 jaar is een mooie samenwerking ontstaan tussen de gemeenschap van Akatsi
en de stichting Adinkra. De bestuursleden en vrijwilligers worden bij elk bezoek met veel warmte
ontvangen en de waardering vanuit de gemeenschap is groot.
Sinds 2004 zijn vier containers vol met hulpgoederen aan de klinieken in het district geleverd (in
2005, 2007, 2012 en 2017). Dankzij de stichting Adinkra is de kliniek van het stadje Akatsi
opgewaardeerd naar een ziekenhuis (District Hospital). Er worden hier elke maand 3.000 mensen
geholpen. Daarnaast heeft de stichting van 2009 tot 2012 gebouwd aan een nieuwe kraamkliniek.
In 2012 is bij de opening van de kraamkliniek ook een ambulance aan het ziekenhuis geschonken.
Naast de gezondheidszorg heeft de stichting Adinkra ook ondersteuning gegeven aan scholen en
de gemeenschappen in Akatsi en omgeving, door speelgoed en kleding te doneren. Zelfs het
lokale voetbalteam is in nieuwe kleding gestoken. Van 2014 tot 2016 is gewerkt aan de bouw van
drie klaslokalen voor de kleuterschool van de Akatsi R/C Primary School. Deze lokalen zijn in 2016
feestelijk in gebruik genomen.
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De bouw van de kraamkliniek heeft een impuls gegeven aan de ontwikkeling van het Akatsi
District Hospital. De overheid is gestart met een uitbreiding van het ziekenhuis, bestaande uit
onder andere een aantal verpleegafdelingen, een operatiekamer en een mortuarium. In 2017 is bij
een bezoek aan Akatsi onder andere een generator geschonken en geïnstalleerd voor de
stroomvoorziening van het mortuarium.

Plannen 2018 - 2020
De komende jaren willen we het ziekenhuis blijven ondersteunen door ons in te zetten om het
mortuarium operationeel te krijgen. Hiermee krijgt het ziekenhuis een eigen bron van inkomsten
die ingezet kan worden om de zorg voor minderbedeelden te financieren.
Daarnaast wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om meerder schoolgebouwen neer te zetten
voor kleuteronderwijs in de regio. Deze plannen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van
fondsen.
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