
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankzij onze steun zijn de verloskamers en de nieuwe operatiekamer helemaal klaar  
en in gebruik. Jammer dat de mooie blauwe deuren vervangen moeten worden. Toch  
weer een niet voorziene kostenpost  
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 Vervanging van de generator een 

noodzaak. Onbetrouwbaar en kosten voor 

onderhoud veel te hoog. Op korte termijn 

€ 20.000 nodig; 

 5 jarige opleiding van arts tot chirurg 

wordt betaald door uw bijdrage;  

 Aantal patiënten groeit, 

verzorgingsgebied Wenchi Hospital wordt 

steeds groter; 

 Ghanese overheid komt nog steeds 

afspraken niet na, financiële steun 

belangrijker dan ooit;  

 Projecten 2012: Realisatie ‘familiehuis’, 

bouw van nog een woning voor 

verpleegkundigen, bijdragen aan het ‘Poor 

Fund’ en waar mogelijk nog meer… 
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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, 
 
Voor u ligt de jaarlijkse nieuwsbrief over het ziekenhuis in Wenchi in 
Ghana. 
In juni j.l. waren wij, Jan en Joke Beltman, op bezoek in Wenchi. De 
ontvangst was weer hartverwarmend. Ons verblijf in een appartement van 
het enige jaren geleden gebouwde dr. Miller House, was heel aangenaam. 
De eerste indruk was: ‘wat ziet het er allemaal keurig uit’. We hadden 
meerdere malen uitvoerig overleg met de staf en met name met mr. 
Bernard Botwe, de hospital-administrator. Een uiterst bekwaam man aan 
wie een groot deel van de ontwikkelingen in het ziekenhuis zijn toe te 
schrijven. 
Het grote probleem is nog steeds de achterstallige betalingen van 
regeringswege aan het ziekenhuis. Er moeten grote leningen afgesloten 
worden tegen hoge rente om b.v. het personeel te kunnen betalen. In juni 
is er voor het laatst geld gekomen van de regering. 
Gelukkig is er wel weer een voldoende voorraad medicijnen. Vorig jaar 
werden de patiënten het dorp in gestuurd om zelf medicijnen te kopen. 
Dat hoeft niet meer. 
De nieuwe operatiekamer met verloskamers waren  bijna klaar. Komt er 
een Inspecteur van Gezondheid langs en worden alle deuren afgekeurd: de 
oppervlaktes zijn niet glad en mogelijk een bron voor infecties. Nu moeten 
er 14 nieuwe deuren komen en dat is niet zo maar gebeurd. In Afrika werkt 
alles traag. 
Eindelijk wordt er weer gebouwd aan de nieuwe polikliniek. Hopelijk komt 
deze het volgend jaar klaar, want de huidige poli is echt te klein. 
We bespraken met het management de prioriteiten voor het ziekenhuis. 
Bovenaan staat een nieuwe stand-by generator. De oude is aan vervanging 
toe. De onkosten zijn te hoog en de capaciteit is te gering. Er wordt zoveel 
meer elektriciteit gebruikt door airco, elektrische apparatuur, mortuarium , 
de woonhuizen etc. Deze generator is nodig in het geval dat de 
stadselektriciteit uitvalt. En dat gebeurt frequent. Het is een hele 
investering. We hebben zeker nog €20.000 nodig. 
Daarnaast staan een gastenverblijf, nieuwe doctorsbungalow en 
huisvesting voor verpleegkundigen op het verlanglijstje. We zijn er nog lang 
niet! 
 

Vandaar ook weer deze brief. Veel dank aan alle trouwe gevers het 
afgelopen jaar. We hopen ook dit jaar op uw financiële bijdrage. De tijd is 
niet gunstig. Ook in Ghana worden de gevolgen van de crisis gevoeld. Alles 
wordt duurder, maar het effect is vele malen groter dan bij ons. 
Er wordt op ons gerekend! 
 
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 Ghana 
 
Joke Beltman-van der Giesen 
 

Het aanbod van patiënten blijft 
groeien. Het ziekenhuis vervult 

een belangrijke streekfunctie. 
Patiënten worden tegenwoordig 

geregistreerd met behulp van de 
computer, snel, effectief en 

betrouwbaar  

Er wordt hard gewerkt aan de 
afbouw van de nieuwe polikliniek, 
het ziekenhuis hoopt nu deze zeer 
noodzakelijke uitbreiding in 2012 

in gebruik te nemen. 

 

 

 

 

Het vervangen van de 
oude generator wordt 
met de dag 
noodzakelijker. De 
onderhoudskosten 
worden te veel en de 
machine is niet 
bedrijfszeker meer. 
 


