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 Actie voor nieuwe polikliniek een 

succes! €30.000 overgemaakt, de bouw 

is gestart; 

 Voor de vijf werkzame artsen worden 

appartementen gebouwd; 

 Er worden nog eens drie woningen voor 

verplegend personeel gebouwd; 

 Het gaat goed in Wenchi dankzij uw 

steun! 

 

De bouw van de nieuwe polikliniek vordert goed.  
(links en onder) 
Binnenkort kan het steeds groter wordende 

aantal patiënten veel beter geholpen worden . 

 

 

Er wordt hard gebouwd aan drie nieuwe duplex- 
woningen voor het verplegend personeel (boven)  
 
De fundering voor vier appartementen voor artsen 
ligt er al. Ook deze bouw gaat  voorspoedig (rechts)  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana, 
 
Zoals gewoonlijk  sturen we u aan het eind van het jaar een 
nieuwsbrief over het wel en wee van “ons” ziekenhuis in Wenchi, 
Ghana. 
Vorig jaar schreven we dat  ons doel voor 2006 de bouw van een 
polikliniek is én uitbreiding van de huisvesting voor 
verpleegkundigen en artsen. Daar wordt nu volop aan gewerkt. 
Ook informeerden we u over de nieuwe gezondheidszorg- 
verzekering die eind vorig jaar werd ingevoerd. Voor ca. €7.50 per 
jaar kan men verzekerd zijn voor alle nodige medische zorg. Veel 
mensen maken hiervan gebruik. Het resultaat is een enorme 
toeloop van patiënten. Mensen die zich eerst niet konden 
permitteren om naar de dokter te gaan kunnen dit nu wel. Een 
geweldige vooruitgang. Het bezoek aan de polikliniek is dan ook 
bijna verdubbeld dit jaar, de noodzaak voor de bouw van een 
nieuwe wordt alleen maar groter.  
 
De bouw is al begonnen. Dankzij veel gulle giften en donaties van 
twee stichtingen konden we dit jaar €30.000 overmaken voor de 
nieuwe polikliniek. De Ghanese regering heeft $50.000 
geschonken en men verwacht nog eenzelfde bedrag. Er is nog 
$25.000 nodig. Daar gaan wij als Stichting voor! 
 
Momenteel wordt er ook gebouwd aan vier appartementen voor de 
huisvesting van doktoren. Omdat het werk zich uitbreidt zijn er nu 
vijf artsen werkzaam, onder wie drie Ghanezen. Het zijn 
gemotiveerde artsen die het werk in Wenchi verkiezen boven 
(financieel) aantrekkelijker werk in Europa of Amerika. Zoals we 
reeds eerder schreven is goede huisvesting een belangrijke 
secundaire arbeidsvoorwaarde. De methodistenkerk in Ierland 
zendt een paar keer per jaar een uroloog uit, die specialistische 
ingrepen verricht  zoals prostaatoperaties en hersteloperaties van 
geboorteletsels. Ook deze arts wil men graag gastvrij en goed 
onderdak bieden. De huisvesting voor verplegend personeel krijgt 
ook de nodige aandacht. Eind december komen acht leerling- 

ling verpleegkundigen hun opleiding volgen in het ziekenhuis. 
Hiervoor worden drie duplexwoningen gebouwd. De Ierse 
Methodistenkerk heeft hier financiële steun voor verleend. Er is op 
korte termijn nog $6.000 nodig om de bouw af te maken.   
  
U ziet, er wordt volop gebouwd en gewerkt in en aan het 
ziekenhuis. Dankzij uw steun gaat het werk door en kan er in 
Wenchi aan veel mensen de broodnodige medische zorg gegeven 
worden. De ontwikkelingen staan niet stil en het werk is nooit af! 
Mogen we het komende jaar ook weer op u rekenen? 
 
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital 
 
Joke Beltman-van der Giesen 
 
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital,  
 
Joke Beltman-van der Giesen 
 

Wachtende patiënten voor de oude polikliniek. Binnenkort ziet dit er heel anders uit!. . 

 


