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Opstarten landbouwproject

Toezegging renovatie verloskamers

Toezegging uitbreiding watertoevoer
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Vervolg landbouwproject

Realisatie renovatie verloskamers

Realisatie uitbreiding waterpomp systeem

Maternity room

Nieuwsbrief 2019
Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana
Graag houden we u ook dit jaar weer op de hoogte van het wel en wee in het Wenchi
Hospital:
Vermeldingswaardig is dat dit jaar onze contacten 50 jaar bestaan! Terugkijkend op de
afgelopen jaren is het geweldig om te zien wat we dankzij deze contacten allemaal
hebben kunnen bewerkstelligen, ook mede dankzij u.
In Wenchi is er wisseling van de wacht geweest. Mr. Bernard Botwe, die sinds de
jaren ‘90 als CEO enorm veel werk verricht heeft, heeft een kerkelijke functie aanvaard
voor de laatste jaren tot aan zijn pensioen. Mr. Alex Kyei is een bekwame
opvolger. Hij is zich aan het inwerken, gelukkig nog wel onder leiding van Botwe.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over het landbouwproject. De schenking van
40 hectare door de Traditional Council van Wenchi het afgelopen jaar is notarieel vastgelegd in een zogenaamde Deed of Gift.
Verdere ontwikkelingen hieromtrent worden nu afgewacht.
Recent is onze opvolger destijds in 1973, dr. Hans Speelman, voor het eerst, met zijn
gezin terug geweest in Wenchi. Zij wisten niet wat zij zagen:

65 bedden in 1975, nu 260.

60 personeelsleden in 1971, nu 360, allen Ghanees.

Dit jaar werd een Elektronisch Patiënten Dossier geïntroduceerd, wat prima
schijnt te functioneren.
De projecten waaraan we dit jaar bij zullen dragen zijn:

Een nieuwe waterpomp: De behoefte aan water is door alle uitbreidingen enorm
toegenomen, het huidige systeem is niet meer toereikend. We zijn
gevraagd een nieuwe waterpomp, toebehoren en opslagtanks te financieren.
De kosten hiervan zijn € 8000,
Uitbreiding van de verloskamers: De huidige verloskamers voldoen niet meer
aan de eisen van de tijd. Renovatie, inrichting en apparatuur wordt gerealiseerd
voor een bedrag van € 20.000.
De door dr. Jan Sporken geïntroduceerde vacuumextracie wordt veelvuldig toegepast.
Zogenaamde cups voor deze manier van bevallen zijn hard nodig en moeilijk te verkrijgen. Wij willen ons het komende jaar hiervoor inzetten.
En dan nog dit, we hebben een nieuwe voorzitter, dr. Jogchum Jan Beltman, (neef)
werkzaam in het LUMC als gynaecoloog. Hij werkte in Malawi als tropenarts. Een ervaringsdeskundige dus.
Zoals u kunt lezen blijft men nog steeds op ons rekenen in Wenchi.
Dat kunnen we niet alleen waarmaken, we hebben uw support hard
nodig. Dank voor al uw steun het afgelopen jaar. Mogen we ook het
komende jaar weer op u 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. Hier vindt u onder andere een financiële verantwoording en een overzicht van alle projecten
die we in de loop van de jaren hebben gerealiseerd.
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Huidige verloskamer.
Na de geplande renovatie is er meer ruimte, er zullen er drie
cubicles zijn met een vaste tussenwand.

Fysiotherapie afdeling
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