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Nieuwsbrief december 2020
Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana.

In juli hebben we in verband met de dreigende coronaproblematiek in Ghana een extra
nieuwsbrief verzonden. Hierop hebben we veel positieve reacties in de vorm van een
extra gift ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Het Wenchi Hospital was één van de drie
ziekenhuizen in de provincie Brong Ahafo die door het Ministry of Health was
aangewezen als opvangcentrum voor corona patiënten. Er was van alles nodig om daar
een goede invulling aan te geven. Onze Stichting heeft in twee etappes daarvoor
€ 20.000 ter beschikking gesteld. Daar is o.a. een isolatiepaviljoen voor ingericht met
één I.C.bed. Ook beschermende kleding voor het verplegend personeel kon hiervan
worden aangeschaft.
We kregen regelmatig informatie over het aantal Covid-19 besmettingen, opnames,
overledenen zowel landelijk als plaatselijk. Het is opvallend dat de pandemie in
Ghana veel minder ernstig verloopt dan in Europa of Amerika. Ook in Ghana geldt dat
ieder mondkapjes moet dragen en afstand moet houden. Ook daar begint men corona
moe te worden.
Gelukkig blijven de bezoekersaantallen van het ziekenhuis stabiel.
Een probleem dat is opgelost is de watervoorziening. Meer mensen en afdelingen in het
ziekenhuis hebben water nodig. Een chief en queen mother uit een naburig dorp
hebben aangeboden om gebruik te maken van twee boreholes (waterputten) die
ongebruikt in hun dorp lagen. Een 3 km lange pijpleiding werd aangelegd tussen dat
dorp en het ziekenhuisterrein en nu is er voldoende water voor het ziekenhuis en alle
medewerkers die op het terrein wonen. Een prachtig gebaar van deze chief.
Onze Stichting doneerde dit jaar in:
februari:
re-usable vacuumextractor
25 KIWI vacuümcups (voor bevallingen)
maart:
support Covid 19
juli:
uitrusting gerenoveerde verloskamers
support Covid 19
Totaal:

€750,-

€ 14.000
€ 11.000
€ 6.000
€ 31.750

Nog enkele andere gegevens.

Het Agric.project is op een andere locatie opgestart. Het ziekenhuis
investeert hier in.

Een vijftal artsen volgen een specialistische opleiding.
Eén in Zuid Afrika, één in Uganda en drie in Ghana.

Dit alles kon gebeuren dank zij uw financiële steun waarvoor onze hartelijke dank.
Helaas is de bodem in zicht en hebben we uw support weer hard nodig. Namens het
Wenchi Hospital doen we weer een beroep op u. Zonder hulp van buiten af is het nog
steeds niet mogelijk om een ziekenhuis in Ghana goed te laten functioneren.
Mogen we 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.
Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana
Joke Beltman-van der Giesen, secretaris

Corona preventie

Isolatie paviljoen
Verloskamers na renovatie

Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana heeft tot doel:
Financiële ondersteuning van het Wenchi Hospital in Ghana.
In het bestuur hebben zitting:
Voorzitter: J.J. Beltman
J.D. Beltman-van der Giesen, secretaris;
K. Sollie, penningmeester;
J. Sporken, algemeen lid; M. Bleeker, algemeen lid;
I. Tiecken, algemeen lid; Adviseur: J. Beltman.
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