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 Actie 2005 gesteund door ICCO een 

succes, bouw duplexwoning voor staf 

bijna voltooid 

 Bezoek Joke en Jan Beltman aan 

Wenchi, een korte impressie 

 Projecten 2006: nieuwbouw polikliniek 

en behoud medische staf voor het 

ziekenhuis 
Het door Joke en Jan meegebrachte instrumentarium en diagnostisch materiaal wordt uitgepakt. 
Enthousiaste mensen blij met het bezoek en de steun uit Nederland 
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Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana. 
 
Recent brachten we (Joke en Jan Beltman) een kort bezoek aan Ghana. 
In Wenchi waren we vier dagen. Allereerst was er de hartelijke ontvangst. 
We waren allen blij elkaar weer te zien. De dagen in Wenchi waren zeer 
intensief. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hebben we mensen 
ontmoet en uitvoerig gesproken. Je kunt mailen, bellen of schrijven, maar 
in levende lijve daar zijn heeft grote voordelen. In soms pittige discussies 
komen de werkelijke vragen en problemen aan de orde. Dat is een groot 
voordeel van zo’n direct contact. 
 
Een paar indrukken over de situatie in Wenchi: 
 Het ziekenhuis ziet er prima uit: schoon, goed in de verf, prima 

onderhouden. 
 Er zijn projecten aan de gang: kinderzaal gerenoveerd, nieuwe 

huizen voor verpleegkundigen zijn of worden gebouwd. Het huis dat 
o.a. door ICCO, de 50

ste
 verjaardag van Koen en de sponsoring van 

Joke’s vierdaagse is  gefinancierd, is bijna klaar. U ziet het huis op 
een van de foto’s in deze nieuwsbrief. Ontroerend is het voorstel van 
de directeur van het ziekenhuis om dit huis het “Berend Ros Huis” te 
noemen, naar onze voorzitter Berend Ros, die in juli plotseling is 
overleden. 

 Er is sinds kort een goed opgeleide jonge Ghanese arts in dienst. 
Een tweede komt volgende maand. Ook een prima opleiding. Die 
moeten we zien te houden. Daarnaast werken er twee Cubaanse 
artsen: een van hen, een gynaecologe, was met verlof. 

 Een uiterst interessante ontwikkeling in de gezondheidszorg is recent 
opgestart. Mensen kunnen zich voor medische zorg verzekeren. 
“Health Insurance”: het inschrijfgeld is € 0,50 en de premie per 
persoon per jaar € 7,50. Je moet wel iets verdienen om deze premie 
te kunnen betalen. We zijn benieuwd hoe dit systeem gaat werken. 
De eerste indrukken zijn gunstig. 

  
Door ons bezoek zijn we weer gesterkt in de overtuiging dat onze steun 
voor Wenchi Hospital zeer zinvol en effectief is. Korte lijnen géén 
strijkstok en betrouwbare en enthousiaste mensen in Ghana.  
 

Nieuwe projecten die noodzakelijk zijn: de bouw van een nieuwe 
polikliniek, het 40 jaar oude gebouw heeft nu echt afgedaan. Een goed 
bericht is dat de Ghanese regering $ 50.000 heeft toegezegd, maar er is 
veel meer nodig. Verder de bouw van nog een duplex woning voor 
verpleegkundigen en de bouw van een tweede doctors bungalow. Goede 
huisvesting is noodzakelijk om staf en verplegend personeel voor langere 
tijd aan het ziekenhuis te binden.   
 
Namens de mensen in Ghana die op onze steun rekenen danken wij u 
voor uw financiële steun in de afgelopen jaren. Mogen we ook het 
komende jaar weer op u rekenen? 

 
 
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital,  
 
Joke Beltman-van der Giesen 
 

Duplex woning  bijna voltooid. Dankzij uw steun kan het verplegend personeel binnenkort 
haar intrek nemen in het “Berend Ros Huis”. 

 


