
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana heeft tot doel: 
financiële ondersteuning van het Wenchi Hospital in Ghana. 
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 Dr. Bosomtwi heeft opleiding tot uroloog 

afgerond. Het vorig jaar aangeschafte 

urologische instrumentarium wordt goed 

gebruikt. 

 De Ayayo kliniek functioneert als 

gezondheidscentrum op ca 50 km afstand 

van Wenchi 

 Bouw van een orthopedische kliniek is bijna 

gereed. Dit project wordt gerealiseerd 

dankzij uw steun. We konden afgelopen jaar 

65.000 euro bijdragen. 

 Dr. Ballu heeft zijn opleiding in Japan 

afgerond en hoopt zo snel mogelijk te 

beginnen in de nieuwe orthopedische kliniek. 

 Ook voor 2015 is uw steun van harte 

welkom. Een aantal stafverblijven moeten 

nodig gerenoveerd worden, verdere 

inrichting van de orthopedische kliniek, een 

ambulance is aan vervanging toe…………  
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De nieuwe 
orthopedische 
kliniek in 
aanbouw 
wordt volgens 
plan in 
december 
opgeleverd. 
Dr. Ballu kan 
zijn werk 
beginnen.  
 

Nieuwe operatiekamer voor 
gynaecologische en 
urologische ingrepen.  
Dr Bosomtwi doet hier 
geweldig werk. Naast veel 
prostaat operaties verricht 
hij herstel operaties na 
zware bevallingen. Hiermee 
krijgen veel vrouwen hun 

waardigheid weer terug. 

http://wenchihospital.nl/


 
 

 
  

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, 
 
Ook dit jaar willen we u via de gewone post op de hoogte houden van het 
wel en wee in ‘ons’ ziekenhuis in Ghana. 
Om met ‘het wee’ te beginnen: de regering is nog steeds erg traag met het 
uitbetalen van de in het ziekenhuis verrichte medische handelingen. De 
verzekering voor geneeskundige zorg, die bijna iedere Ghanees heeft 
afgesloten, werkt niet optimaal. De directie van het ziekenhuis heeft zich,  
om financiële redenen,  genoodzaakt gezien om de patiënten toch weer te 
laten betalen voor hun behandeling. Een zorgelijke ontwikkeling. 
 
 ‘Het wel’ is dat de ontwikkelingen in de medische zorg volgens planning 
verlopen: 
 
Dr. Bosomtwi  is zijn werk als uroloog begonnen. Vooral de behandeling 
van vrouwen met een fistel, een veelvoorkomend probleem na een 
langdurige bevalling, is succesvol. 
Momenteel wordt er met  financiële hulp  uit Ierland  een ‘Ronald Mc 
Donald’ huis gebouwd. Hier kunnen familieleden en patiënten verblijven 
tijdens de behandeling en er na . 
 
Dr. Ballu komt in december terug van zijn opleiding in Japan en kan zijn 
werkzaamheden als orthopedisch chirurg beginnen in een nieuw 
gebouwde orthopedische kliniek.  
Ons was gevraagd hiervoor dit jaar 65.000 euro bijeen te brengen. Dat gaat 
lukken door de financiële steun van particulieren en organisaties. 
 
De Ayayo kliniek is in werking. Deze kliniek, is met financiële steun van 
onze stichting en van Cordaid als gezondheidscentrum gebouwd op 50 km 
afstand van Wenchi. Hier wordt basale  medische zorg verricht door twee 
verpleegkundigen. Moeilijke gevallen worden doorverwezen naar het 
ziekenhuis. 
 
De nieuwe polikliniek, is na jaren vertraging, eindelijk in gebruik genomen. 
Wij konden voor nieuw meubilair zorgen. Een fijne werkplek voor artsen, 
verpleegkundigen en administratief personeel. 
 

 
 
Er blijft nog zo veel te wensen over: een nieuwe ambulance, renovatie van 
een doktersbungalow, nieuwe stafverblijven etc. 
We zijn dankbaar voor wat er allemaal al bereikt is. Dat was alleen 
mogelijk door uw steun, wat een ontwikkelingen sinds 1969 toen we in 
een oud schoolgebouw moesten werken! 
 
Mogen we ook dit jaar weer op uw financiële steun rekenen?  
Voor alle zekerheid vermelden we dat we een ANBI zijn. Uw gift is hiermee 
aftrekbaar voor de belasting. 
Kijkt u vooral ook op onze website: www.wenchihospital.nl. U kunt hierop 
o.a. zien welke projecten we in de loop van de jaren hebben gerealiseerd. 
 
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana 

 
Joke Beltman-van der Giesen 

 

De Ayayo kliniek 
fungeert als 
gezondheidscentrum 
op ca 50 km afstand 
van Wenchi.  
Dit project werd 50/50 
in samenwerking met 
Cordaid gerealiseerd. 
 

http://www.wenchihospital.nl/

