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 Ook afgelopen jaar weer goede berichten 

uit Ghana, steeds meer patiënten kunnen 

in Wenchi Hospital geholpen worden: 

 Bouw nieuwe polikliniek wat vertraagd, 

ingebruikname begin 2009; 

 Wenchi Hospital ‘timmert aan de weg’ 

resulterend in steeds meer fondsen én de 

Ghanese regering die steunen; 

 Komende jaren meer aandacht voor 

zwangerschap- en geboortezorg;  

 Projecten 2009: inrichting tweede nieuwe 

operatiekamer, inrichting nieuwe 

polikliniek, eventueel steun voor opleiding 

van een van de artsen tot chirurg. 

 

Ondanks de opgelopen vertraging, vordert de bouw van de nieuwe polikliniek nu snel. In 
de eerste helft van 2009 zal het gebouw ingericht en in gebruik genomen worden. Het 
wordt een mooi ruim gebouw met beneden de wacht- en behandelkamers voor de 
polikliniek, op de verdieping zijn kantoren voor administratie en staf gepland.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital wordt steevast  
‘The Beltman Foundation’ genoemd. 

De in 1998 met hulp van St Wenchi 
Hospital gebouwde wasserij (één 
van de eerste projecten) staat er 
keurig onderhouden bij. Volop in 
gebruik en een onmisbaar 

onderdeel van het ziekenhuis 

Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana, 
 
Ook dit jaar weer een update van ons ziekenhuis in Ghana. Familieleden 
en vrienden brachten een bezoek aan het ziekenhuis in Wenchi. Duidelijk 
is dat de zaken goed gaan. Soms niet snel genoeg, maar dat is ‘the 
African way’. 
 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u dat renovatie en uitbreiding van 
de afdeling verloskunde een prioriteit is. Er moet een extra operatiekamer 
aan deze afdeling gebouwd worden. De ontwikkelingen in Ghana staan 
niet stil. De regering heeft gekozen voor een politiek van ‘Zero Tolerance 
for Maternal Death’. Men streeft erna het aantal sterfgevallen als gevolg 
van problemen rondom de bevalling sterk terug te dringen. Wenchi 
Hospital is uitgekozen om een rol te spelen in de zogenaamde Social 
Investment Fund Projects. Dit houdt in dat het ziekenhuis een 
gynaecologische operatiekamer en nog eens zes accommodaties voor 
verpleegkundigen kan bouwen, mede gefinancierd door een Afrikaanse 
Ontwikkelingsbank. Sinds kort krijgt de Ghanese regering steun van de 
Britse regering voor een project waarbij zwangerschapszorg en 
bevallingen kosteloos zijn. Dat heeft een forse toeloop naar de polikliniek 
veroorzaakt. Tot eind juli bezochten 27.500 patiënten de polikliniek. 
Ongeveer 91 % van de patiënten was verzekerd via het nieuwe 
verzekeringssysteem dat twee jaar geleden in Ghana werd ingevoerd. Dit 
is uniek in Afrika! Het is goed dat de regering zelf steeds meer meedenkt 
en steun geeft, zodat men niet alleen afhankelijk is van buitenlandse 
steun 
 
Afgelopen jaar hebben we geld overgemaakt voor de bouw van de 
nieuwe polikliniek. Het plan was dat eind van dit jaar het nieuwe 
polikliniek gebouw klaar zou zijn, maar de regering stelt wat traag de 
toegezegde financiële middelen beschikbaar. Er wordt gelukkig nog 
steeds gebouwd. Op de foto’s kunt u zien dat er wel vorderingen gemaakt 
worden. Over een aantal maanden moet het gebouw in gebruik genomen 
kunnen worden. Daarnaast was er geld voor de renovatie van de afdeling 
verloskunde en er werd een donatie gedaan in het ‘Poor Fund’. Dit fonds 
wordt gebruikt om ook de nodige medische zorg aan de allerarmsten te 
kunnen geven. Ook werd er geld overgemaakt voor de aanschaf van een 
nieuwe computer voor de patiënten administratie. 
 
 

In 2009 willen we graag bijdragen aan de inrichting van de nieuwe 
polikliniek en de tweede operatiekamer bij de afdeling verloskunde. 
Daarnaast overwegen we een financiële  bijdrage te leveren aan de 
opleiding  van één van de artsen tot chirurg. De status van het ziekenhuis 
is dermate opgewaardeerd dat een volwaardige chirurg gewenst is. 
 
Het is hartverwarmend om te zien hoe trouw mensen en organisaties 
onze stichting blijven steunen. Veel dank hiervoor. Ook voor het komende 
jaar hopen we weer op uw steun. Het is echt ongelooflijk wat we al met 
uw geld hebben kunnen doen. Het komt de gezondheidszorg in het 
Wenchi District direct ten goede. Daar kunt u van overtuigd zijn! 
 
Graag attenderen we u er nogmaals op dat onze stichting door de 
belastingdienst wordt gezien als een ANBI. Uw gift is hiermee voor de 
belasting aftrekbaar. 
 
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital 
 
Joke Beltman-van der Giesen 
 
 

 

 De toekomst van Ghana 


