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Verlosafdeling met nieuwe operatiekamer in aanbouw. Onder de gerenoveerde
kraamafdeling

Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana heeft tot doel:
financiële ondersteuning van het Wenchi Hospital in Ghana.
In het bestuur hebben zitting: J. Schuurmans, voorzitter;
J.D. Beltman- van der Giesen, secretaris; K. Sollie, penningmeester.
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Door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Verslag van de reis Joke en Jan Beltman
naar Wenhi Hospital;
Verbouwing kraamafdeling gereed en
nieuwe verlosafdeling in gebruik genomen;
Opleiding van arts tot chirurg wordt
betaald door uw bijdrage;
Aantal patiënten groeit,
verzorgingsgebied Wenchi Hospital wordt
steeds groter
Projecten 2010: Realisatie ‘familiehuis’,
bouw van nog een woning voor
verpleegkundigen, bijdragen aan het ‘Poor
Fund’ en waar mogelijk nog meer…..

Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital,
Zo juist teruggekeerd van een bezoek aan Wenchi kunnen wij, Joke en Jan
Beltman, u op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen in “ons”
Wenchi Hospital.
Het was hartverwarmend om de voor ons oude bekenden weer terug te
zien. Dit jaar is het veertig jaar (!) geleden dat we voor het eerst naar Ghana
gingen. We troffen in1969 in Wenchi een vervallen ziekenhuis aan,
gebouwd in oude lokalen van een school. Als u het ziekenhuis nu zou zien:
frisse, goed onderhouden gebouwen met een capaciteit van 100 bedden,
een personele bezetting van 180 mensen. Er is goed management en daar
valt of staat alles mee. Mr. Botwe, de ziekenhuisadministrator (= directeur)
is een uiterst bekwame, toegewijde man. Hij is inmiddels voorzitter van de
vereniging van ziekenhuisadministrators in Ghana. Dit levert hem een goed
netwerk op.
We hadden een bijeenkomst met het management team van het ziekenhuis
en bespraken de plannen voor de komende vier jaar. Er is behoefte aan
nog meer woningen voor ziekenhuispersoneel op het terrein. Het plan is
om een onderkomen te bouwen voor de familieleden van opgenomen
patiënten. Het verzorgingsgebied van het ziekenhuis is erg uitgebreid.
Patiënten van steeds verder weg. Bij opnames moeten familieleden voor de
patiënten zorgen. Dus verblijf op het terrein is ideaal. Een soort Ronald
McDonald huis dus.
De nieuwe operatiekamer bij de verlosafdeling is bijna klaar. De
kraamkliniek is met behulp van ons geld geheel vernieuwd en ziet er prima
uit. Een nieuw duowoning voor verpleegkundigen, door onze stichting
gefinancierd, is in aanbouw.
Het mortuarium wordt uitgebreid. Dit is een belangrijke inkomstenbron.
Familie moet vaak vele dagen lang reizen voor een begrafenis waardoor de
overledene voor langere tijd in het mortuarium moet verblijven. Met deze
inkomsten wordt de scholing voor verpleegkundigen bekostigd.
We hebben besloten om een financiële bijrage te leveren aan de
specialisatie van één van de artsen tot chirurg/uroloog. Hij volgt zijn
opleiding in Zuid-Afrika en houdt ons per mail op de hoogte van zijn
vorderingen. Hij heeft een contract ondertekend om na zijn specialisatie
voor minstens vijf jaar aan het Wenchi Hospital verbonden te zijn.
Nieuw voor ons was een kleine fysiotherapie ruimte, een echoapparaat en
een apparaat om borstfoto’s (mammografie) te maken. Het
röntgenapparaat werkt ook weer en een nieuw apparaat om
bloedbepalingen te doen werd gedoneerd.
Ongeveer 85% van de Ghanezen heeft een ziektekostenverzekering. Voor
€ 9,-- ben je een jaar verzekerd voor medische behandeling en medicijnen.
Uniek in Afrika. Dit betekent een enorme toeloop voor het ziekenhuis en
een toename van medische verrichtingen. In 2008 bezochten 54.500
patiënten de polikliniek. Er werken momenteel vijf artsen in het ziekenhuis,
onder wie een gynaecoloog.

Onze plannen voor het komende jaar zijn: een bijdrage aan het verblijf voor
familieleden, ondersteuning van training van chirurg, bijdragen aan het Poor
Fund, de bouw van nog een woning voor verpleegkundigen en wat verder op
onze weg komt….
Ons meeleven is een enorme stimulans voor de werkers daar. Heel hartelijk
dank voor uw gift het afgelopen jaar. Wij móéten hiermee doorgaan. En we
hopen dan ook dit jaar weer op uw financiële steun.
Namens de mensen in het Wenchi District en de medewerkers van het
ziekenhuis,
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital
Joke Beltman-van der Giesen
Wellicht ten overvloede attenderen wij u er nogmaals op dat onze stichting door de
belastingdienst wordt gezien als een ANBI. Uw gift is hiermee voor de belasting aftrekbaar.

Het ziekenhuis is
goed uitgerust,
compleet met
röntgen-,
echoapparatuur en
fysiotherapieafdeling

In 40 jaar van een oude vervallen
school naar een groot
streekziekenhuis met open, frisse
en goed onderhouden gebouwen

