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Foto’s boven Prof. Dr. Kees Graaman pakt geholpen door zijn assistent zijn instrumentarium 
uit en kan daarna aan zijn KNO spreekuur beginnen. 
Foto linksonder: Dr Ballu bekijkt ‘zijn’ in aanbouw zijnde orthopedische afdeling. Hij staat te  
popelen om er volgend jaar daadwerkelijk te beginnen. 
Foto rechtsonder: De afdeling verloskunde met de nieuw ingerichte operatiekamer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 10044361 
Bankrelatie: Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn, rekening nr. 13 44 20 454 

Door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
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 Dr. Bosomtwi heeft opleiding tot uroloog 

afgerond. Stichting heeft 15.000 euro 

bijgedragen voor aanschaf van urologisch 

instrumentarium. 

 Dr. Ballu heeft opleiding tot orthopedisch 

chirurg afgerond. Komt over een jaar in 

Wenchi werken. Volgt dit jaar nog verdere 

specialisatie in Japan. 

 Bouw van een orthopedische operatiekamer 

is gestart. Stichting wordt gevraagd 65.000 

euro aan fondsen te vinden. 

 Nieuw ECG apparaat in gebruik genomen. 

 Nieuwe operatiekamer voor verloskunde 

perfect ingericht en in gebruik genomen. 

 Prioriteiten 2014: vervanging van 14 jaar 

oude ambulance, renovatie doktersbungalow, 

twee nieuwe stafverblijven etc… 

 

 

Nieuwsbrief 

December 2013 

Wenchi Hospital 

 

 

  



 
 

 
  

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, 
 
Het is om te beginnen goed om nog eens een aantal gegevens op een rijtje 
te zetten. 

 Wenchi hospital is 1951 gestart als een eerste hulppost in een oud 
schoolgebouw. 

 Nu zijn er meer dan honderd bedden. 

 Het Ministerie van Gezondheid heeft het ziekenhuis als Districts 
Ziekenhuis erkend. 

 Het bedient een populatie van 100.000 mensen. 

 19 gezondheidscentra verwijzen hun probleempatiënten naar het 
Wenchi Ziekenhuis. 

 
Enkele gegevens uit het jaarverslag van 2012: 

 4 artsen: 3 Ghanese artsen en 1 Cubaanse arts 

 Poliklinische contacten:   75.000 

 Opgenomen patiënten:     8.500 

 Bevallingen:       2000 

 Operaties:       2097       
waaronder 635 ‘major cases’ 

 
Recente ontwikkelingen. 

 Een delegatie van het Academisch Medisch Centrum van de 
Universiteit in Amsterdam heeft ons ziekenhuis uitgekozen als 
stageplek voor medische studenten. Zo’n uitverkiezing krijg je niet 
zo maar. 

 Jan Beltman is met prof. Dr. Kees Graamans in augustus in Wenchi 
geweest. Dr. Kees heeft een polikliniek voor keel- neus en 
oorproblemen opgestart. Een basale set met instrumenten werd 
meegebracht. Twee Ghanese verpleegkundigen die een speciale 
opleiding volgen voor keel- neus en oorziekten zullen het 
opgestarte werk voortzetten. Dr. Kees zal voor verdere begeleiding 
en bijscholing beschikbaar zijn. 

 

 
 
Samengevat: 
Er is veel gaande en veel nodig. 
Uw  steun en interesse worden zeer gewaardeerd.  Het personeel is 
gemotiveerd om een goede zorg aan al die vele patiënten te geven. 
Mogen we ook dit jaar op uw financiële steun rekenen? U kunt in deze 
brief lezen wat er al zo nodig is. 
Graag attenderen we u er nogmaals op dat onze stichting door de 
belastingdienst wordt gezien als een ANBI. Uw gift is hiermee aftrekbaar 
voor de belasting. 
 
Zie ook onze website: www.wenchihospital.nl 
 
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana 

 
Joke Beltman-van der Giesen 
 
 
 

 

In Ayayo op ca 50 km 
afstand van Wenchi 
wordt een 
gezondheidscentrum 
voor basale medische 
zorg gebouwd en 
ingericht.  
Dit project wordt 50/50 
in samenwerking met 
Cordaid gerealiseerd. 
 


