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SAMENVATTING 
 

 

Stichting „Professor Gbas” levert financiële ondersteuning voor de medische beroepsopleiding 

van begaafde en intelligente jongeren uit de lagere sociaal-economische klasse in ontwikke-

lingslanden. 

 

De werkwijze van de Stichting kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten, waarmee haar 

hulp zich onderscheidt van gangbare ontwikkelingshulp. 

– Er blijft géén geld ‘aan de strijkstok hangen’. Elke donatie komt geheel ten goede aan de 

ondersteuning van studenten, met uitzondering van enkele hoogstnoodzakelijke vaste lasten. 

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. Uiteraard maakt de Stichting geen winst. 

– De financiële ondersteuning is louter voor de opleidingskosten van lokale opleidingen. 

– Elke ondersteunde student wordt persoonlijk gekend door het bestuur. Het bestuur streeft na 

dikwijls ter plaatse te komen uit hoofde van privéactiviteiten. 

– Elke donateur wordt met onderbouwende documentatie op de hoogte gehouden van het 

verloop van de opleiding. Hiertoe is er regelmatig contact met de student en een toeziende 

lokale mentor. 

– De gevolgde opleiding verzekert de student na afronding van een zelfstandig levens-

onderhoud. 

– Elke ondersteunde student draagt na zijn afstuderen bij aan het voortbestaan van de Stich-

ting door het leveren van een periodieke financiële bijdrage naar draagkracht. Het streven is 

om uiteindelijk het stichtingswerk te continueren met steun vanuit de lokale samenleving 

zelf. 

 

Stichting „Professor Gbas” werft haar inkomsten op kleinschalige en persoonlijke wijze. Er 

worden niet meer inkomsten aangetrokken dan noodzakelijk voor de stichtingswerkzaamheden. 

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling 

(anbi). 

 

Stichting „Professor Gbas” ondersteunt momenteel één geneeskundestudent in Ghana en één 

medisch student in Rwanda. 
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VISIE EN DOELSTELLINGEN 
 

 

Stichting „Professor Gbas” levert financiële ondersteuning voor de medische beroepsopleiding 

van begaafde en intelligente jongeren uit de lagere sociaal-economische klasse in ontwikke-

lingslanden, in het bijzonder Noordoost-Ghana. 

 

Met haar werk beoogt de Stichting de volgende doelen te verwezenlijken in Noordoost-Ghana 

en andere regio’s in onwikkeling. 

– Het terugdringen van het tekort aan medisch personeel. Dit tekort is een groot probleem van 

de lokale gezondheidszorg. De bestrijding ervan komt ten goede aan de hele gemeenschap. 

– Het ontwikkelen van jong talent. Veel jong talent gaat verloren doordat begaafde en intelli-

gente jongeren door sociaal-economische ongelijkheid geen toegang hebben tot een be-

roepsopleiding. De Stichting biedt de daartoe geschikte jongeren een kans op een medische 

beroepsopleiding. 

– Het bevorderen van maatschappelijke ontwikkeling en kansengelijkheid. De huidige jonge, 

minder welgestelde generatie is kritisch en ambitieus jegens de organisatie en toekomst van 

hun land. Een gedegen opleiding stimuleert hun groei tot maatschappelijk invloedrijke posi-

ties, vanwaaruit zij kunnen bijdragen aan de vooruitgang van hun eigen samenleving. 

– Het bieden van duurzame en effectieve ontwikkelingshulp. Er is veel ontwikkelingshulp die 

de betrokken gemeenschap afhankelijk maakt van de geboden hulp. Deze Stichting inves-

teert echter via lokale opleidingen in plaatselijk gedragen zelfstandigheid en verantwoorde-

lijkheid. 

 

Er bestaan vele projecten en stichtingen die in vele vormen hulp bieden aan inwoners van arme 

landen. Daarom wil deze Stichting dicht bij haar kern blijven. Dit betekent dat haar organisatie 

zo simpel doch zo verantwoord mogelijk wordt opgezet en gehouden. De hulp blijft gericht op 

haar oorsprong, namelijk het initiatief vanuit kleine kring om financiële ondersteuning te bieden 

aan een specifiek gekend individu met bijzondere aandacht aan de duurzaamheid van de hulp. 

Er is ons geen andere organisatie bekend die op eenzelfde manier hulp verleent van individu tot 

individu. 
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WERKZAAMHEDEN 

 

 

WERKGEBIED 

De Stichting richt zich op regio’s in ontwikkeling, waar haar werkzaamheden ten gunste kunnen 

komen van de hiervoor beschreven visie en doelstellingen. Bij de oprichting is de Stichting haar 

werkzaamheden begonnen in Noordoost-Ghana. Daarnaast heeft zij haar werkterrein uitgebreid 

naar Rwanda, zoals hierna nader omschreven onder ‘Eerste stichtingswerkzaamheden’. 

 

 

ONDERSTEUNDE OPLEIDINGEN 

Bij haar oprichting heeft de Stichting haar doelstelling beperkt tot de ondersteuning van medi-

sche beroepsopleidingen, zoals verpleegkunde en geneeskunde. Gezien de kleinschaligheid van 

de Stichting is een focus wenselijk. Afronding van een medische beroepsopleiding biedt een 

kansrijk vooruitzicht op een vaste baan en een betrouwbaar inkomen. Daarnaast bestaan tekor-

ten aan hoogopgeleid medisch personeel in ontwikkelingsgebieden zoals Noordoost-Ghana. 

 Louter medische beroepsopleidingen in het ontwikkelingsland zelf worden door de 

Stichting ondersteund. Hieronder vallen in ieder geval de volgende opleidingen. 

– Geneeskunde (‘Medicine’) op universitair niveau. 

– Verpleegkunde (‘Nursing’) op universitair niveau. 

– Verpleegkunde (‘Nursing’) op het niveau van hoger beroepsonderwijs (‘training college’). 

– Opleiding tot ‘Medical assistant’ en vergelijkbare functies op het niveau van hoger 

beroepsonderwijs (‘training college’). 

 

 

SELECTIE VAN STUDENTEN 

Het bestuur selecteert studenten op basis van een beoordeling op de volgende eigenschappen. 

Bij de selectie wordt geen onderscheid gemaakt naar ethniciteit, stam of religie. 

– Betrouwbaarheid: het bestuur heeft het vertrouwen dat de financiële ondersteuning wordt 

verleend volgens de doelstelling en de regels van de Stichting. 

– Intelligentie en begaafdheid: de student heeft de capaciteiten die zijn vereist voor het pro-

bleemloos doorlopen van de opleiding en een kundige uitoefening van het toekomstige 

beroep. 

– Verantwoordelijkheidsgevoel: de student is gemotiveerd zich in te spannen voor het slagen 

van zijn opleiding en het slagen van de stichtingsdoelen. 

 

Voor de beoordeling informeert het bestuur zich zo veel mogelijk over de student door middel 

van gesprekken met hemzelf en zijn omgeving en inzage van persoonlijke documenten, zoals 

behaalde schoolresultaten. 

 Per individuele student wordt afgewogen hoeveel ondersteuning nodig is op basis van 

diens financiële situatie en mogelijk beschikbare lokale hulpbronnen. Ook wordt afgewogen 

welke opleiding meest in aanmerking komt en in welke beroepsgroep personeelstekorten zijn. 

 Iedere student die wordt ondersteund, wordt persoonlijk ontmoet door minimaal één lid 

van het bestuur. Het bestuur streeft na dat voor de selectie van nieuwe te ondersteunen studenten 

één of meer van diens leden ter plaatse komen tijdens reizen die beroepshalve of op privaat 

initiatief worden afgelegd. Deze reizen worden niet gefinancierd door de Stichting. 
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CONTACTEN 

Het is de bedoeling van de Stichting dat het contact tussen de individuele donateur en de indivi-

duele student zoveel mogelijk wordt behouden. Het bestuur onderhoudt persoonlijk en frequent 

contact met de student. De student houdt het bestuur op de hoogte van zijn welzijn en stuurt 

kopieën van studieresultaten aan het bestuur. (Zie onder ‘Controle’.) Uiteraard zal het bestuur 

bij eventuele verblijven in de regio een bezoek brengen aan de student en de situatie ter plekke 

inspecteren. 

Bovendien wordt zo mogelijk een mentorschap ingesteld. Een lokale intermediair met 

wie het bestuur regelmatig contact heeft, fungeert ter plekke als mentor voor de student en als 

informant voor het bestuur. Voor de student kan hij begeleiding bieden bij studievragen of 

studieproblemen. Het bestuur kan hij voorzien van informatie over de studievoortgang en de 

besteding van het hulpgeld. 

Alle donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van de studievoortgang en het 

welzijn van de student. Dit gebeurt middels een periodieke circulaire per email, waarin nieuws 

over de student en berichten van de student samen met, indien beschikbaar, aanvullend beeld-

materiaal worden rondgestuurd. Op een website wordt algemene informatie alsook de voortgang 

van de stichtingswerkzaamheden gepubliceerd. Daarnaast verschaft het bestuur, indien gewenst, 

nadere informatie of toelichting aan de donateurs. Een overzicht van de financiële administratie 

kan door de donateurs worden opgevraagd. Voor donerende ideële en zakelijke organisaties 

bestaat de mogelijkheid vermeld te worden in de circulaires aan de donateurs. 

 

 

VOOR WAT HOORT WAT 

De Stichting ondersteunt de opleiding van talentvolle jongeren, van wie wordt verwacht dat zij 

hun verantwoordelijkheidsgevoel ontplooien ten bate van de toekomst van henzelf en hun 

samenleving. Bovendien streeft de Stichting naar een zo duurzaam mogelijke besteding van de 

ontvangen donaties. 

 Daarom vraagt de Stichting van elke student een bijdrage aan het voortbestaan van haar 

werk in ruil voor de ontvangen hulp. Na voltooiing van de studie neemt elke student de rol op 

zich van lokale donateur. Met het groeien van deze club van afgestudeerde ondersteunde studen-

ten, kunnen meer studenten en duurdere opleidingen worden gefinancierd. Uiteindelijk levert de 

Stichting op deze wijze continu ondersteuning aan studenten met bijdragen vanuit de lokale 

samenleving zelf. 

 Er wordt nagestreefd om van elke afgestudeerde student gedurende een bepaalde perio-

de een bijdrage terug te ontvangen zo groot als hijzelf heeft ontvangen. Dit zal naar draagkracht 

geschieden. In feite betreft de ondersteuning van de Stichting derhalve een renteloze lening. 

 

Bovendien kan de club van afgestudeerde studenten het bestuur bijstaan bij de selectie en bege-

leiding van nieuwe studenten. Ook zo wordt het stichtingswerk zo veel als mogelijk lokaal 

gedragen. 

Afhankelijk van individuele omstandigheden, kunnen aanvullende afspraken worden 

gemaakt. Bijvoorbeeld kan worden overeengekomen dat de student na het afstuderen minstens 

gedurende een zekere periode werkzaam blijft in een zekere behoeftige regio. 
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STICHTINGSWERKZAAMHEDEN 

Het bestuur draagt momenteel zorg voor de financiële ondersteuning aan Wahab Laari voor zijn 

geneeskundestudie aan de Cape Coast University in Cape Coast, Ghana. Zijn opleiding is 

begonnen in augustus 2012 en duurt zes jaar. De studie verloopt vlot en Wahab is enthousiast en 

gelukkig als student. Hij heeft zich gecommitteerd aan een financiële bijdrage aan de Stichting 

na zijn afstuderen en zal hij nastreven ten minste tijdelijk werkzaam te zijn in Noordoost-Ghana. 

Hiertoe heeft hij met het bestuur een contract gesloten. 

 Daarnaast heeft de Stichting een donateur geworven die garant staat voor de ondersteu-

ning van de medische opleiding van Janvier Ndayambaje in Rwanda. De donateur kent deze 

student persoonlijk en goed; het bestuur streeft na de student ook te ontmoeten. Zijn opleiding is 

begonnen in september 2013 en duurt vier jaar. Ook Janvier heeft zich gecommitteerd aan een 

financiële bijdrage aan de Stichting na zijn afstuderen en heeft hiertoe een contract gesloten met 

het bestuur. 

 Ten slotte zal de Stichting de werving van donaties opnieuw aandacht geven ter voorbe-

reiding van de ondersteuning van toekomstig geselecteerde studenten. 
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FINANCIEEL BELEID 
 

 

INKOMSTEN 

Stichting „Professor Gbas” werft haar inkomsten op een wijze die past bij haar oorspronkelijke, 

kleinschalige, persoonlijke karakter. De inkomsten bestaan uit donaties, subsidies en beurzen 

die in overeenstemming zijn met de doelstellingen en de werkwijze van de Stichting. Bijdragen 

zijn zowel eenmalig als periodiek mogelijk. De Stichting richt zich op de volgende inkomsten-

bronnen. 

– Particuliere donaties, geworven middels persoonlijke contacten vanuit het bestuur. 

– Donaties van charitatieve instellingen, geworven middels persoonlijke contacten vanuit het 

bestuur. 

– Donaties, subsidies en beurzen van fondsen en charitatieve instellingen, die zich richten op 

ondersteuning van doelen als deze Stichting, geworven middels aanvragen door het bestuur. 

 

De Stichting richt zich op de eerste plaats op de werving en het behoud van voldoende 

financiële middelen voor de ondersteuning van de opleidingen van Wahab Laari en Janvier 

Ndayambaje. In zoverre die reeds geborgd is, richt de Stichting zich op het werven van aanvul-

lende financiële middelen ter voorbereiding op de werving van nieuwe studenten. 

 

 

VERMOGENSBEHEER 

Het vermogen dat de Stichting verwerft middels bovengenoemde inkomsten, wordt beheerd op 

de bankrekening van de Stichting. Over het vermogen en over de bankrekening hebben alle 

bestuursleden evenredige inspraak en bevoegdheid. Belangenverstrengeling en partijdigheid 

worden vermeden, doordat in de stichtingsakte is vastgelegd dat het bestuur uit ten minste drie 

personen moet bestaan en doordat het bestuur niet bestaat uit leden met familie- of zakenban-

den. Het vermogen van de Stichting wordt gescheiden gehouden van de private vermogens van 

de bestuursleden of overige betrokkenen. Het bestuur houdt een financiële administratie bij. 

 Het stichtingsvermogen wordt beheerd op de betaal- en spaarbankrekening van de stich-

ting. Het vermogen wordt niet ingezet voor investeringen. 

 De Stichting houdt zoveel vermogen aan als redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering 

van haar werkzaamheden, namelijk de ondersteuning van geselecteerde studenten en de voorbe-

reiding op ondersteuning van toekomstig geselecteerde studenten. 

 

 

UITGAVEN 

De kosten buiten de eigenlijke doelstelling van de Stichting worden zo laag mogelijk gehouden: 

ten minste 90% van de totale uitgaven wordt besteed aan de ondersteuning van opleidingen van 

de geselecteerde studenten. De noodzakelijke vaste lasten van de Stichting behelzen de kosten 

voor de bankreke-ning en internationale geldtransacties. Het nationale betalingsverkeer is 

kosteloos tot € 400,00 per jaar. 

De Stichting besteedt geen geld aan vergoedingen voor werkzaamheden, onkosten of 

reizen van bestuursleden, vrijwilligers of anderszins betrokkenen, behoudens incidentele 

dankbetuigingen van redelijke omvang voor hulp die van grote waarde is geweest voor de 
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tenuitvoerbrenging van de stichtingswerkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in 

dienst. 

De uitgaven aan de eigenlijke doelstelling van de Stichting betreffen de ondersteuning 

van de opleidingen van geselecteerde studenten. Zie onder ‘Voorwaarden’ voor een beschrijving 

van de vereisten waaraan deze uitgaven dienen te voldoen. 

 

 

VOORWAARDEN 

Ten aanzien van de financiële ondersteuning door de Stichting gelden de volgende beperkingen. 
– De ondersteuning is louter voor opleidingsgerelateerde kosten van de student. 

– De ondersteuning is louter voor opleidingen aan onderwijsinstellingen in het land van 

herkomst. 

– De ondersteuning is louter voor een vooraf overeengekomen, erkende opleiding, die uitzicht 

biedt op een zelfstandig levensonderhoud na afstuderen. 

– Na selectie door het bestuur kan de student in geen geval aanspraak maken op ondersteu-

ning die niet door het bestuur wordt onderschreven en kan het bestuur op grond van het 

beschreven beleid eenzijdig besluiten de ondersteuning te verminderen of staken. 

– De student gaat discreet om met de ontvangen hulp. 

 

Voor het ontvangen van financiële ondersteuning tekent de student een contract waarin deze en 

de overige in dit document genoemde vereisten en beperkingen worden opgenomen. 

 

 

CONTROLE 

De opleidingskosten worden in delen uitbetaald. Elk deel wordt pas overgemaakt op het mo-

ment dat de deelbetaling nodig is en elke deelbetaling bedraagt juist zoveel als op dat moment 

nodig is. De betalingen worden gedaan aan de student zelf, om problemen bij overboekingen 

naar de opleidingsinstelling als gevolg van corruptie of wanbeleid te voorkomen. 

Na elke betaling stuurt de student een kopie van het betalingsbewijs aan het bestuur. 

Daarnaast stuurt hij na iedere examenperiode een kopie van zijn behaalde studieresultaten aan 

het bestuur. Uiteraard zal het bestuur bij toekomstige verblijven in de regio een bezoek brengen 

aan de student en de situatie ter plekke inspecteren. Zoals vermeld worden deze bezoeken niet 

gefinancierd door de Stichting. 

Ten slotte onderhoudt het bestuur zo mogelijk contact met de lokale intermediair, die ter 

plaatse een controlerende functie kan uitoefenen (zie ‘Contacten’). Bij voorkeur wordt deze 

intermediair echter niet betrokken bij de financiële zaken. 

 


