
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De deuren van de nieuwe operatiekamer zijn vervangen door gladde exemplaren. De  
fundering voor het gastenverblijf/familiehuis is gelegd, men hoopt de bouw in 2013 klaar 
te hebben. De watervoorziening is primitief en er is niet genoeg water in het droge seizoen.  
Op dit moment wordt aan een nieuwe bron met een grotere pomp gewerkt. De wachtkamer 
van de polikliniek zit elke dag vol, de toestroom van patiënten uit de verre omtrek blijft groeien. 
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 De nieuwe generator is al een half jaar in 

gebruik en op dit moment wordt hard 

gewerkt aan een nieuwe waterpomp en 

reservoir;  

 5 jarige opleiding van arts tot chirurg 

wordt betaald door uw bijdrage; 

 Aantal patiënten groeit nog steeds 

verzorgingsgebied Wenchi Hospital wordt 

steeds groter; 

 Ghanese overheid komt heel traag over 

de brug met financiële middelen, onze 

steun is belangrijker dan ooit;  

 Projecten 2012: Nederlandse KNO arts 

gaat helpen. Bouw van het ‘familiehuis’ is 

gestart. Nieuwe artsenwoning 

noodzakelijk, 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, 
 
In juni 1998 werd bij notariële acte de “Stichting Ondersteuning Wenchi 
Hospital Ghana” opgericht.  
Voor u ligt nu de 15de editie van de jaarlijkse nieuwsbrief over het 
ziekenhuis in Ghana.  
Heel bijzonder is het wat er in die jaren allemaal tot stand is gekomen. Een 
collega die op rondreis door Ghana een bezoek aan het ziekenhuis bracht 
vond dat wij trots op ‘ons’ ziekenhuis mochten zijn. Dat zijn we, maar 
vooral dankbaar dat met steun van zo velen dit ziekenhuis een belangrijke 
functie in de gezondheidszorg in het Wenchi District kan vervullen. Niet in 
de laatste plaats door de voortreffelijke leiding en inzet van Bernard 
Botwe, de directeur/administrator.  
Alle ziekenhuizen in Ghana kampen met een financieel probleem. De 
regering blijft zeer traag met het uitbetalen van de gelden. Nog steeds 
moeten dure leningen afgesloten  worden bij de bank om het personeel te 
kunnen betalen. Knap zoals men toch het hoofd boven water weet te 
houden.  
 
In april bracht Jan Beltman met een collega KNO-arts, op verzoek van het 
ziekenhuis, een bezoek aan Wenchi. Doel was te inventariseren of er 
behoefte is aan specialistische hulp en kennis op het gebied van keel- neus- 
en oorheelkunde in het district. Een aantal ziekenhuizen werd bezocht. Dit 
heeft geresulteerd in het besluit dat deze arts regelmatig een aantal weken 
naar Wenchi zal gaan om artsen en verpleegkundigen bij te scholen op dit 
gebied. 
 
We zijn heel blij u te kunnen melden dat we, met hulp van een bevriende 
relatie,  een splinternieuwe generator van 250 KVA naar Wenchi hebben 
kunnen sturen. De oude generator was te duur in onderhoud geworden en 
de capaciteit te gering. 
Ook hebben we dit jaar mogelijk kunnen maken  dat er momenteel een 
nieuwe waterput geslagen wordt met pomp en reservoir. In het droge 
seizoen is  er niet genoeg water voor de huizen van de verpleegkundigen. 
Het ECG apparaat in het ziekenhuis werkt niet meer. Via een organisatie 
die goede, gebruikte medische apparaten verkoopt hebben we een prima 
ECG-apparaat kunnen kopen. Deze wordt in januari a.s. in het ziekenhuis 
afgeleverd. 
 
 

Dit jaar hebben we ook weer de jaarlijkse bijdrage geleverd aan de 
opleiding van een van de artsen tot specialist uroloog.  
 
U ziet het, er worden nuttige dingen gedaan met uw geld en elke euro 
wordt in zijn geheel besteed aan het ziekenhuis. Er blijven nog veel 
wensen: eindelijk is men gestart met de bouw van een gastenverblijf, 
nieuwe dokterswoning is noodzakelijk, nieuw instrumentarium voor de 
KNO arts etc.   
 
Heel veel dank voor uw steun het afgelopen jaar. Kan men in Wenchi ook 
in 2013 weer op u rekenen? We kunnen alleen helpen omdat u helpt en 
door de grote uitgaven in afgelopen jaar ‘komt de bodem in zicht’. 
 
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. 
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De oude generator is 
vervangen door een 
splinternieuwe met veel 
meer capaciteit. De 
generator is nu altijd 
‘stand by’ en valt 
automatisch in wanneer 
de stroom uitvalt (en 
dat gebeurt nogal eens 
in Ghana), het 
ziekenhuis is zo altijd 
verzekerd van een 
goede 
energievoorziening 
 


