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BENODIGDE FACILITEITEN, APPARATUUR EN ACTIES 

Wij zijn actief op zoek naar gelden door middel van sponsoring, donaties en vaste donateurs 

om dit dagopvangverblijf te kunnen bouwen.  

Wij willen graag een bestelbusje aanschaffen waarmee wij ouderen kunnen vervoeren in 

tijden van nood. De meeste ouderen hebben niet de middelen om zichzelf naar de dagopvang 

te (laten) brengen. Tevens zal er door bekwame medewerkers aandacht worden besteed aan de 

fysieke gezondheid van de hulpbehoevende ouderen middels het verzorgen van simpele basis 

bewegingsoefeningensessies enkele keren per week 

 

BEGROTING ONDERBOUWING 

Voor het dagcentrum is het volgende nodig:  

-Een klein kantoor voor administratie 

-Een goed beveiligde omgeving voor oudere hulpbehoevende 

-Elektriciteit en goede sanitaire voorzieningen 

-Inventaris 

-Vergoedingen voor het personeel 

-Kleine auto voor de Stichting voor dagelijkse werkzaamheden. 

-Een keuken  

De keuken zal uitsluitend worden gebruikt voor het koken voor ouderen. De ouderen die 

dagelijks of wekelijks komen, zullen alle hulp ontvangen die hij/zij nodig heeft. Alle ouderen 

kunnen eten en drinken krijgen, zoals eerder vermeld, tegen betaling van een kleine 

vergoeding. 
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NO. BEGROTING ITEM BEDRAG in 

(GHANA CEDIS) 

BEDRAG in 

(EUROS) 

1 Grales dagopvangcentrum 

(Grond en documenten) 

4104249 6.000 

2 Bouwmaterialen voor 

structuren, schermen en 

afwerking van het 

dagverblijf/centrum Grales 

53.355.24 7.800 

3 Dakbedekkingskosten voor 

het dagverblijf/centrum: 

(houtbewerking, dakplaten 

en installatiekosten) 

104.795.16 15.320 

3 Bouwen van 

toiletfaciliteiten, inrichting 

en afwerking van de 

dagopvang 

4.0392.65  5.905 

4 Grales Kantoorkosten, 

computers, meubels en 

materialen(geschat) 

30.781.87  4.500 

5 Geschatte kosten 

Uithangbord 

3.420.21     500 

6  Kosten aanleg elektriciteit 

(incl. materiaal) 

22.231.35  3.250 

7 Keuken voor de Stichting en 

dagopvangcentrum 

 

 

26.096.18  3.815 

8 Kookgerei uitgebreid:   

 Gasfornuis                            

Koelkast                               

Vriezer  

Magnetron  

Kookwaren (compleet)            

 

 

26.746.02 

 

 

 

 

3.910 

9 Transportmiddel voor 

vervoer van de ouderen            

en medewerkers, voor 

ziekenhuis bezoeken, 

huisbezoeken etc.) 

68.404.15 10.000 

10 Vloer, tafels, stoelen en 

fysio apparaten. 

23.941.66   3.500 

11 Geschatte algemene kosten 20.521.42   3.000 

12 Geschatte vergoeding voor 

vrijwilligers en 

medewerkers  van de 

Stichting( op jaarbasis) 

47.883.31   7.000 

 Totaal 680.622.10 74.500 

 
 
 

 

 



De bouw van het Dagopvangcentrum zal grotendeels uit de baten van giften, donaties en 

sponsoring worden betaald. 

De keuken van het centrum zal ook worden gebruikt om eten te verkopen aan de mensen in de 

omgeving. De gehele opbrengst is voor de Stichting. 

Afrikaanse kleding, tassen, dames armbanden etc. kunnen in Nederland worden verkocht.  

Af en toe zullen we in Nederland (als corona het toelaat) ook benefit bijeenkomsten 

organiseren. 

De opbrengst hiervan zal worden aangewend om de Stichting te ondersteunen.  
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