
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn rek. nr. NL63RABO0134420454 
Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaal nr 8072.83.423 
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 Nieuwe polikliniek volop in gebruik. De bouw heeft 

lang geduurd, maar het resultaat mag er zijn; 

 Een gerenommeerd bedrijf in de buurt van Wenchi 

dat de stuwdam in de Black Volta beheert, schonk 

een gloednieuwe ambulance; 

 De orthopedische kliniek is klaar, dr Ballu de chirurg 

is volop bezig;  

 Het Ministerie van Gezondheidszorg schonk een 

MRI-scan en digitale röntgenapparatuur.  

 

 Projecten 2016: 

 Verdere inrichting nieuwe orthopedische kliniek 

 Renovatie en nieuwbouw huisvesting staf en 

personeel. Al jaren één van onze speerpunten. Een 

secundaire ‘arbeidsvoorwaarde’ van groot belang om 

personeel aan het ziekenhuis te binden; 

 Er wordt veel gereisd. In Kumasi, 150 km van Wenchi, 

worden medicijnen, apparatuur etc. gehaald. 

Cursussen en trainingen moeten worden bezocht. 

Een goed en veilig wagenpark(je)  is onontbeerlijk.  
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Wenchi Hospital 

 

 

Wasserij en 
sterilisatieruimte. 
 
Alles keurig voor 
elkaar door kundig 
en gedreven 
personeel 

Links achteraan de 
nieuwe polikliniek met 
een overdekt gangpad 
naar de 
verpleegafdelingen. 
 
In vergelijking met het 
oorspronkelijke 
schoolgebouwtje 60 
jaar geleden een 
geweldige vooruitgang. 
 
Een professioneel 
streekziekenhuis dat in 
een grote behoefte 
voorziet. 



 
 
 
 

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, 
 
Allereerst, in april waren Jan, Koen Sollie, de penningmeester en 
ondergetekende een kleine week in Wenchi. Zoals gebruikelijk was 
er weer een warm onthaal. Voor Koen was het de eerste keer om in 
Afrika te zijn. Hem vielen de hartelijkheid, de openheid en het niet 
klagen vooral op. 
Wat gebeurt er nu in zo’n plattelands ziekenhuis? 
Zo maar wat cijfers uit 2014: 
 

Personeel: Verplegingen en verrichtingen: 

Totaal, allen Ghanees 273 Aantal bedden 150 

Artsen 4 Poliklinische consulten 77.500 

Medisch assistenten 3 Opnames 10.000 

Verpleegkundigen 65 Bevallingen 1853 

  Keizersneden 400 

 
Alles wordt aangestuurd door Bernard Botwe, de directeur van het 
ziekenhuis, en zijn management-team. 
Wat ons opviel was de motivatie om goede zorg te leveren: dat is 
kundig en met je hart. 
 
Wij willen onze betrokkenheid door laten gaan. 
Extra steun hebben ze nodig. 
 
We zijn bezig met het inrichten van de nieuwe orthopedische kliniek. 
Direct nodig zijn een operatietafel, een operatielamp en 
verpleegbedden. Eeen maand gelden ontvingen wij van twee 
sponsoren een toezegging voor een totaal bedrag van €32.000 voor 
dit project. Dit is nog niet voldoende maar we vertrouwen er op dat 
de rest ook komt. In januari hopen we een container met 
operatietafel, bedden, een lamp en mogelijke instrumentarium naar 
Ghana te sturen. 
 
Een maand geleden kregen we van twee sponsoren 32.000 euro 
voor dit project toegezegd. Fantastisch. We vertrouwen er op dat de 
rest ook komt. 
 
 

 

Toch zijn er ook zorgen: Over het landelijk ziekenfondsproject b.v.  
De uitgaven zijn meer dan de inkomsten. Een hoofdpijndossier voor 
het managementteam. 
 
Deze dagen horen we dat de Afrikaan in Afrika moet blijven. Dan 
moet er voor jongeren wel een toekomst zijn.  Het ziekenhuis is 
betrokken bij de start van een Nursing training School. 
 85 leerlingen krijgen daar een opleiding tot verpleegkundigen. Een 
klein, maar goed project. Een begin…. 
 
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 gloednieuwe 
ambulance. Een zeer 
welkome gift waar men 
ontzettend trots op is. 
 

http://www.wenchihospital.nl/

