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Einde jaar actie gesteund door ICCO ten
behoeve van huisvesting voor verplegend
personeel

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de renovatie van de vrouwen verpleegafdeling en de
polikliniek.

Stichting ondersteuning Wenchi Hospital Ghana heeft tot doel:
Financiële ondersteuning van het Wenchi Hospital in Ghana.
In het bestuur hebben zitting:
B.J. Ros, voorzitter; K. Sollie, penningmeester; J.D. Beltman- van der Giesen, secretaris.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 10044361
Bankrelatie: Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn, banknummer 13 44 20 454

Secretariaat:
Panoramaberg 3
6561 EP Groesbeek

In Wenchi Hospital komen de inspanningen van ICCO en de concrete
hulp van onze stichting samen. Daarom levert ICCO graag een bijdrage
uit haar Deelgenotenfonds voor de huisvesting van het verplegend
personeel.

Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana.

Als wij voor € 6.000.- zorgen heeft ICCO toegezegd het bedrag te
verdubbelen tot de benodigde € 12.000.- .
Uw gift wordt hiermee twee keer zoveel waard voor het ziekenhuis!

Beste mensen,
Zoals u inmiddels van ons gewend zult zijn, geven we in deze
Nieuwsbrief 2004 een overzicht over wat we in 2004 voor het Ziekenhuis
in Wenchi konden doen.
Er stonden nog enkele grote renovaties op stapel. Het gaat daarbij om de
Vrouwenafdeling (Female ward) en de Polikliniek (OPD) van het
ziekenhuis. Aan de Female Ward wordt inmiddels hard gewerkt en voor
de renovatie van de OPD hebben we $ 10.000 gedoneerd.

In Wenchi wordt op ons gerekend; kunnen wij op u rekenen?.
Namens alle betrokkenen in Wenchi, patiënten en medewerkers, zeggen
we u hartelijk dank voor uw bijdragen.
Namens de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital
Joke Beltman-van der Giesen

Er ligt nu een aanvraag voor een goede behuizing voor het verplegend
personeel. Het ziekenhuis beschikt over goed opgeleide verplegers en
men wil deze medewerkers aan het ziekenhuis binden door een goede
huisvesting te verzorgen. Hiervoor is volgend jaar € 12.000 nodig. Dat
bedrag hebben we niet in huis en omdat de nood hoog is heeft het
bestuur contact gezocht met ICCO, de Interkerkelijke Organisatie voor
Ontwikkelingssamenwerking. We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat
ICCO bereid is bij te dragen aan het werk van onze stichting omdat we op
kleinschalige wijze een relevante bijdrage leveren aan het verbeteren van
de gezondheidszorg in Wenchi.
Wenchi Hospital is lid van de Christian Health Association of Ghana
(CHAG), een netwerk en belangenbehartiger van kerk gerelateerde
gezondheidsorganisaties. Verbetering van de gezondheidszorg op het
platteland van Ghana is volgend ICCO ook de verantwoordelijkheid van
de Ghanese overheid. CHAG spreekt de overheid hierop aan. Het ICCO
gelooft dat verbeteringen op het gebied van de gezondheidszorg in
Ghana alleen duurzaam tot stand komen als hieraan op verschillende
niveau’s wordt gewerkt.
‘Het leven van alle dag’ gaat gewoon door ondanks bouw en renovatie.
En…….gelukkig geen wachtlijsten!

