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2017:
·
In februari 50 bedden gearriveerd voor urologische
afdeling
·
Verbetering van de aanrij/aanloop route naar ziekenhuis
·
In oktober industriële wasmachine en droger aangekomen
·
Digitale röntgenapparatuur is in gebruik genomen
·
Goede resultaten op afdeling verloskunde. Echo apparaat zeer
welkom
2018:
·
Lokaal banen en geld genereren met landbouw project.
·
De Stichting bestaat 20 jaar
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aankomst bedden
ingebruikname urologische kliniek
idem: feest!
aankomst wasmachine en droger

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; J. Sporken, algemeen lid;
M. Bleeker, algemeen lid.
Adviseur: J. Beltman
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Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
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Blijdschap, zang en dans ter gelegenheid van de opening van de urologische kliniek
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Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana
Dit jaar zijn we als Stichting voornamelijk bezig geweest met het bevoorraden van het ziekenhuis.
In februari is de container gearriveerd met onder andere vijftig bedden voor de urologische
kliniek en medisch instrumentarium voor operatiekamers, alsook een cardiotocogram en 80 hand
vacuümextractors voor de verloskamers.
In de haven van Tema is de inklaringsprocedure van een container ingewikkelder en duurder
geworden. Uiteindelijk is de container met enige vertraging veilig in Wenchi aangekomen.
Recent is er een tweede container in Ghana gearriveerd met allerlei apparaten voor het
ziekenhuis.
O.a. een industriële wasmachine en droger. Die waren hard nodig. De oude apparatuur was
versleten en reparaties werden te kostbaar.
Ook kwam er een ECHO-apparaat voor de verloskundige afdeling. Men wil de moedersterfte en
kindersterfte zowel tijdens de zwangerschap als bevalling tot nul reduceren. Daarin is een goed
ECHO apparaat onmisbaar. Vorig jaar stierf er nog een patiënte tijdens de bevalling.
Dit jaar kregen we allerlei medische artikelen van het Radboud Ziekenhuis en het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Van operatiejassen tot urologische catheters. Deze zijn soms
overcompleet maar in Wenchi zeer bruikbaar.
Soms krijgen we meer dan we kunnen vervoeren. We hebben veel materiaal in voorraad
opgeslagen zoals operatiejassen, catheters, rolstoelen, een medicijnkar, onderzoeksbanken en
dermatologisch verbandmateriaal.

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. Hier vindt u onder andere een
financiële verantwoording en een overzicht van alle projecten die we in de loop van de jaren
hebben gerealiseerd.

Namens de Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana,
Joke Beltman-van der Giesen

Fundraising blijft zeer belangrijk. In deze tijd is dat niet gemakkelijk. Dit jaar kregen we al
€ 20.000,- toegezegd. Er lopen nog een paar contacten. We hopen op een gunstig resultaat. We
willen namelijk meehelpen bouwprojecten voor personeel te realiseren en ons landbouwproject
moet ook van start gaan.
En dan nog een paar nieuwtjes uit Wenchi:
·
De weg naar het ziekenhuis is eindelijk - na veertig jaar - geasfalteerd. Het was zo’n weg
met rood zand en veel kuilen. Dit is ook een verbetering voor de hygiëne in het ziekenhuis.
·
De nieuwe urologische afdeling is operationeel. Het ziet er geweldig uit.
·
De nieuwe röntgenafdeling met digitale apparatuur werkt ook tot ieders grote tevredenheid.
·
Bernard Botwe, de directeur, gaat met pensioen. Hij werkt momenteel zijn opvolger in.
Hopelijk is deze net zo bekwaam en bevlogen als Bernard .
·
Volgend jaar hopen wij weer en bezoek aan “ons” ziekenhuis te brengen.
Binnenkort bestaat onze Stichting twintig jaar. We zijn dankbaar dat we met uw steun zoveel tot
stand hebben kunnen brengen.
Men blijft op ons rekenen in Wenchi. Heel graag willen we onze steun blijven geven. Dat kunnen
we niet alleen.
Mogen we ook het komend jaar weer op u rekenen?

Patiënten komen van heinde en ver….

