
S ch ng Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana hee  tot doel: 
Financiële ondersteuning van het Wenchi Hospital in Ghana. 

In het bestuur hebben zi ng:  
Voorzi er: Vacant 

J.D. Beltman‐van der Giesen, secretaris; 
K. Sollie, penningmeester;  

J. Sporken, algemeen lid; M. Bleeker, algemeen lid. 
Adviseur: J. Beltman 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 10044361 
Rabobank Rijk van Nijmegen rek. nr. NL63RABO0134420454 

Erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),  
Fiscaal nr 8072.83.423 

LB nieuwe wasmachine en droger 
RB  wachtkamer 
LMi  kinderzaal 
RMi start Agric project  
LO pa ëntje in Beltman Founda on bed 

Nieuwsbrief 
December 2018 
Wenchi Hospital 
 

 
2018: 
 Verdere uitwerking landbouwproject 
 De Stichting bestaat 20 jaar 
 
 
2019: 
 Start landbouwproject 
 Lokaal banen en geld genereren met landbouwproject 
 Renovatie mannenzaal 
 Renovatie verloskamers in het kader van  wereldwijde zorg voor 
      veilige bevallingen 

 Emergency room, voor opvang en eerste hulp 



Nieuwsbrief 2018 
 

Aan allen die meeleven met het Wenchi  Hospital in Ghana 
 

In juni van dit jaar hebben we, Jan en Joke Beltman, een kort bezoekje aan Wenchi 
gebracht. 
Allereerst hadden we een bijeenkomst met het managemen eam van het  
ziekenhuis. We werden bijgepraat. Daarna werden we, zoals gebruikelijk,  
rondgeleid over het ziekenhuisterrein. Het zag er allemaal netjes uit.  
Het ziekenhuis was overvol met pa ënten. Alle 260 bedden waren bezet.  
De door onze S ch ng  gefinancierde orthopedische kliniek voldoet uitstekend. 
Er zijn natuurlijk wensen voor verbetering. In de mannenzaal was het te warm. De 
reden is dat het plafond te laag is. Men wil dit oplossen door het dak te verhogen. 
Een ingrijpende klus. Ook de verloskamer vereist vernieuwing. 
We maakten kennis met de opvolger van B. Botwe. Een capabele man. Hij hoopt 
eind van dit jaar in dienst te treden.  
 

Het landbouw project 
Twee jaar geleden hebben we de Tradi onal Council van Wenchi verzocht  land 
aan het ziekenhuis ter beschikking te stellen om te gaan farmen.  
Het doel is tweeledig: werkgelegenheid scheppen en in de nabije toekomst lokaal 
inkomsten voor het ziekenhuis  genereren.  
Het ziekenhuis kreeg 40 hectare toegewezen in de nabijheid van Wenchi, het ka‐
daster hee  dit gebied in kaart gebracht. De schenking wordt één dezer dagen 
notarieel vastgelegd. Het businessplan is opgesteld door mensen van de  
Agric University in Wenchi. Het plan is om cashewnoten te gaan verbouwen.  
De eerste boom is jdens ons bezoek geplant.  
De bomen worden op een afstand van 12 meter van elkaar geplant en de eerste  
opbrengst verwachten we over vijf jaar. In de eerste jaren is er plaats op de  
tussenliggende grond om mais, yam, cassave etc te verbouwen. 
Er wordt een farm‐manager aangesteld en op het terrein wordt een schuur  
gebouwd. Het is een ambi eus project. Onze S ch ng helpt bij de financiële a rap 
de komende jaren. 
N.B.: Irriga e is mogelijk om bepaalde gewassen te telen (o.a. tomaten, citrus) 
omdat het  geschonken land aan een rivier ligt. De PVC‐buizen liggen er al. 
 

We houden u op de hoogte. 
 

Men blij  op ons rekenen in Wenchi. Heel graag willen we onze steun blijven ge‐
ven. Dat kunnen we niet alleen. 
 
Mogen we ook het komend jaar weer op u rekenen? 

Voor alle zekerheid vermelden we dat we een ANBI zijn. Uw gi  is hiermee  
a rekbaar voor de belas ng. 
 
Kijkt u vooral ook op onze website: www.wenchihospital.nl. Hier vindt u 
onder andere een financiële verantwoording en een overzicht van alle pro‐
jecten die we in de loop van de jaren hebben gerealiseerd. 

 
Namens de S ch ng Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana, 
Joke Beltman‐van der Giesen 

Het  planten van het eerste boompje van het AGRI project 


