STICHTING BAKASSO
Jaarverslag (en jaarrekening) 2021

“Gezonde mensen maken gezonde gemeenschappen”

Stichting Bakasso bouwt een ziekenhuis in een afgelegen gebied in Guinee (West-Afrika), waar op dit
moment geen enkele medische voorziening is. Het wordt:

•

Een ziekenhuis dat bereikbaar én betaalbaar is;

•

Een ziekenhuis waar vrouwen veilig en hygiënisch kunnen bevallen;

•

Een ziekenhuis waar goede onderzoeks- operatiemogelijkheden zijn;

•

Een ziekenhuis waar medicijnen verkrijgbaar zijn en waar minstens 10.000 mensen uit 150
omliggende dorpen eindelijk medische hulp kunnen krijgen.
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1. ALGEMEEN
1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De stichting is op 28-08-2019 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht
ingeschreven onder nummer 75689863. De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Bakasso
(verder afgekort als SB) en is statutair gevestigd te Utrecht.

1.2 Doelstelling | missie
De stichting heeft als missie om de Guineese bevolking in afgelegen gebieden te helpen om duurzame,
zorgzame en zelfredzame gemeenschappen op te zetten, door ze toegang te geven tot
gezondheidszorg, onderwijs, goede voedselvoorzieningen en door het creëren van werkgelegenheid, te
beginnen in Kolissohko maar later ook op andere locaties.

1.3 Juridische structuur
De stichting opereert zelfstandig en heeft op 26-05-2020 de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde
Instelling) verkregen. Deze status wordt met terugwerkende kracht, vanaf 01-01-2020, toegepast.

1.4 Samenstelling bestuur per 28-08-2019
José M. Schraauwers voorzitter;
Anneke Klinkhamer secretaris;
Carole J. Kroese, penningmeester.
Het bestuur komt tenminste 3 keer per jaar bij elkaar en is onbezoldigd. Ook heeft de stichting geen
bezoldigde krachten in dienst.

1.5 Statuten
Geen wijzigingen t.o.v. 28-08-2019

Stichting Bakasso

Jaarverslag 2022

Publicatie: 01-07-2022

3

2. DE ORGANISATIE
2.1 Voorwoord
Met mijn Guineese partner ben ik sinds 2014 bezig om, in een afgelegen gebied in het district Boffa, de
bouw van een ziekenhuis te realiseren. Om dit op alle niveaus in goede banen te leiden, is op 28-082019 Stichting Bakasso opgericht, om vanuit Nederland de bouw in Guinee verder te ondersteunen.
Zodra het ziekenhuis daadwerkelijk geopend wordt, kunnen naar schatting zeker 10.000 mensen met
hun medische problemen er een arts bezoeken, kunnen vrouwen er veilig en hygiënisch bevallen,
worden medicijnen toegankelijk en kunnen er mensen worden geopereerd.
Bij het opstellen van dit jaarverslag bestaat de stichting bijna 3 jaar. De bouw van het ziekenhuis vordert
niet zo snel als we hadden gehoopt. De stichting heeft de laatste 2 jaar onvoldoende donateurs en
bedrijven aan zich weten te binden en hier zijn 2 redenen voor aan te wijzen.
Allereerst valt er in deze aanloopfase natuurlijk nog veel werk te verrichten, werk dat ik op dit moment
in mijn eentje moet doen, naast een fulltime baan. Ook is er voor sommige zaken gewoon meer
specifieke vakkennis nodig, kennis die we op dit moment nog niet in huis hebben.
Voor de toekomst van de stichting is dus het werven van meer vrijwilligers van groot belang.
Vanaf oktober 2021 tot juni 2022 heb ik samengewerkt met de studenten van het I DO project (zie pag.
11). Zij hebben bijgedragen aan het verder professionaliseren van onze stichting. Ook op digitaal vlak is
onze kennis uitgebreid en zijn er verbeteringen doorgevoerd. Deze groep was een waardevol klankbord
en een fijne gesprekspartner voor mij als voorzitter, en daarmee een grote steun voor de stichting.
Afsluitend kan ik zeggen dat er ons nog grote uitdagingen liggen te wachten. Wij beogen steeds
professioneler te worden en gunnen onszelf hiertoe ook de ruimte. Stap voor stap bouwen wij - zoals
dat ook met het ziekenhuis gaat - aan een stevig fundament voor de toekomst.
Mijn sterke persoonlijke betrokkenheid en mijn rotsvast vertrouwen in de toekomst maakt dat ik mij hoe
dan ook voor onze plannen zal blijven inzetten en zal doorzetten om onze gestelde doelen te bereiken.
We zijn alle mensen die ons tot nu toe hebben gesteund, geld hebben gedoneerd of anderszins een
bijdrage hebben geleverd enorm dankbaar. Wij hopen dat ook zij in onze doelen blijven geloven en ons
nog vele jaren als gemotiveerde donateurs zullen blijven steunen. “Want samen maken wij gezonde
gemeenschappen in Guinee”
Namens het bestuur van Stichting Bakasso,
José Schraauwers, voorzitter
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2.2. Waarom is de stichting opgericht?
Tijdens het eerste bezoek van de oprichtster aan de geboortestreek van haar Guineese partner in Boffa Kolissohko, was zij diep geraakt door de armoede die ze daar zag en het totaal ontbreken van welke
medische zorg dan ook. Ze was vastbesloten om iets voor deze mensen te gaan doen, in het bijzonder
voor de zwangere vrouwen.
In 2014 hebben haar partner en zij op deze plek een groot stuk grond kunnen kopen vlakbij het dorp
Mamiah. Het oorspronkelijke idee was om er een kraamkliniek te bouwen, vanwege de hoge baby- en
moedersterfte. Dit veranderde al snel in een veel groter plan: de bouw van een ziekenhuis met een
kraamkamer, maar ook met operatiefaciliteiten en een huisartsenpost. Nadat de architect in 2015 de
eerste tekeningen klaar had, zijn ze in 2016 - met eigen financiële middelen - gestart met de bouw van
vier verpleeggebouwen, elk met 8 kamers. In 2018 is verder gegaan met de bouw van het eigenlijke
ziekenhuis.
Het is een enorm groot project en de bouw van het ziekenhuis is inmiddels behoorlijk gevorderd, maar
nog niet klaar.
Eind 2019 werd de stichting opgericht, mede om meer financiële hulp voor het project te organiseren.
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2.3 Samenwerking met de lokale stichting in Guinee
Wij werken samen met een lokale stichting in Guinee, genaamd Groupement Bakasso Douma (hierna te
noemen GBD). Deze Guineese stichting bestaat uit 18 personen. De Guineese partner is hiervan de
voorzitter / president. Stichting Bakasso steunt de lokale stichting vanuit Nederland, en stelt alles in het
werk om deze verder bij te staan bij de afbouw het ziekenhuis.
Aan de geldstromen voor het bouwproject in Guinee wordt evenveel zorgvuldigheid betracht als
destijds bij de oprichting van de Stichting Bakasso, eveneens met grotendeels eigen geld gerealiseerd.
De voorzitter/president van GBD is altijd een goed onderhandelaar geweest. Zonder zijn bemoeienis had
het project wellicht het 2 of 3-voudige gekost. Bovendien weet hij precies wat er daar nodig is én wat
wel en niet werkt.

2.4 Covid – Uitgesteld bezoek aan de locatie
Covid heeft onze werkzaamheden in 2021 flink vertraagd. Pas eind juni kon de Guineese partner weer
naar het project afreizen om daar de bouw verder te begeleiden. De regentijd was in deze periode
echter zo heftig, dat er in het begin helemaal niet gewerkt kón worden.
Vanuit de Nederlandse stichting heeft, sinds de oprichting in 2019, nog niemand het project bezocht. De
reiskosten voor de reis van Guineese partner zijn altijd privé voldaan.

2.5 Resultaten
Onze doelstelling om eind 2021/ begin 2022 het ziekenhuis in gebruik te nemen is niet gehaald, door
gebrek aan genoeg financiële middelen. Hieraan zal in 2022 hard getrokken moeten worden.
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3. BELEID & ACTIVITEITEN 2021
3.1 Middelen en materialen
In februari 2021 werden wij verblijd met de mogelijkheid om 32, nog in zeer goede staat verkerende
Citricel matrassen te mogen komen ophalen uit een jeugdinstelling in het hoge noorden, die daar werd
gesloten. Tevens hadden zij nog zo’n 12 computerschermen en een doos met toebehoren voor ons
staan.

Na een uitgebreide belronde in mei mochten wij bij verschillende bedrijven goed werkende en
zeer bruikbare spullen komen ophalen.
Van STÖPLER hadden wij al verschillende keren spullen mogen ontvangen, waaronder
handschoenen, maar nu kregen wij ook medische karren en -schermen, een spuitpomp en heel
veel medische instrumenten.

Stichting Bakasso

Jaarverslag 2022

Publicatie: 01-07-2022

7

Van GRAFIMEDICS kregen we een geheel nagekeken defibrillator en 2 CTG’s (Cardiotocogram),
met alle toebehoren.
NEOPTA schonk ons een microscoop en SIEMENS HEALTHINEERS kon ons geen groter plezier
doen dan met dit echografiesysteem, de ACUSON X300.

FYSIO-TECH voegde daar 3 mooie, gerenoveerde en werkende onderzoeksbanken aan toe.
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In september gaf STÖPLER daar nog eens 3 medische karren en 2 enorm grote dozen van bij,
vol met stethoscopen, sterilisatiedoosjes en - rekken, nog meer instrumenten en spuiten.
Teveel om op te noemen.

En in oktober, via een goede vriendin, nog ‘ns 10 opgeschoonde pc’s, 20 mini pc’s,
2 laptops en alle bijbehorende toetsenborden en snoeren.
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De planning was om deze spullen in 2021 te verschepen naar Guinee, maar dat hebben wij moeten
uitstellen doordat er doorvoerproblemen werden verwacht in de haven van Conakry.
In oktober/november 2022 gaat dit alsnog gebeuren.
De matrassen liggen, tezamen met 150 stoelen, allemaal in ons huis op zolder te wachten. Het
echoapparaat staat sinds vorig jaar in onze woonkamer. Voor alle andere spullen hebben wij inmiddels 2
opslagruimtes moeten huren. Die huur is natuurlijk een niet wenselijke kostenpost. Voor de toekomst
zullen we dan ook dringend op zoek moeten naar gratis opslagruimte.

3.2.
•

Doelen voor 2022
Wij gaan in de resterende periode van 2022 vol inzetten op werving van sponsoren, donateurs
en fondsen en daarvoor donateurswervingsplan opstellen;

•
•

Wij gaan actiever vrijwilligers werven, die met hun expertise de Stichting kunnen bijstaan;
Wij gaan actief op zoek naar ambassadeurs, die zich willen inzetten om SB meer
naamsbekendheid te geven;

•

Wij gaan een gedegen marketing- en strategieplan uitwerken.

Wat hebben we gerealiseerd:
•

Wekelijkse berichtgeving via sociale mediakanalen om ons project onder de aandacht te
brengen, maar ook om meer kennis en begrip te kweken voor Guinee en de Guineeërs;

•

Er is in 2022 een nieuwe website gebouwd. De basis is in de Engelse taal maar de content is ook
beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. Het grote voordeel hiervan is dat de site nu in
eigen beheer is en dat levert een flinke kostenbesparing op. Met de donorbox hopen wij in de
toekomst meer donateurs aan ons te kunnen binden en ook verschillende campagnes te kunnen

•

opzetten;
De extensie van de website is www.bakasso.org geworden en hierdoor meer mondiaal gericht
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3.3 I DO Project
Het I DO project is een initiatief vanuit de Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. Het I DO Project koppelt 5 ambitieuze en zeer gemotiveerde studenten in hun
tweede studiejaar International Business Administration, en hun derdejaars coach, aan een Nederlandse
NGO van hun keuze. De studenten krijgen gedurende dit studiejaar extra workshops en lessen van
deskundigen. Met de opgedane strategische kennis zetten zij zich een paar uur per week in om de
Stichting verder te professionaliseren.
Deze studenten hebben zich voor Stichting Bakasso, na hun analyse, voornamelijk ingezet op:
•
Brand awareness & sociale media;
•
Fondsenwerving;
•
Website;
•
Marketingstrategie.
Voor meer info: https://www.rsm.nl/positive-change/i-do/

Van links naar rechts:
Website & donaties - Niko Stern
Content - Elise Imbaud
Website & design - Dorothea Igrec
Coach - Fenna van Geloven
Nieuwsbrief & marketing -Tim van de Vooren
Sociale media & marketing - Ryan Deng

Vervolg: Jaarrekening 2021
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