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Nieuwsbrief december 2021
Aan allen die meeleven met het Wenchi Hospital in Ghana
De laatste maand van het jaar is ingegaan. De decembermaand is een maand om stil te staan bij
wat ons allen bezig houdt. We kijken naar onszelf maar ook naar de mensen om ons heen. In
tijden van de coronapandemie wordt onze wereld letterlijk kleiner, maar gelukkig blijft er altijd
de mogelijkheid om in contact te zijn met elkaar. Via virtuele gesprekken, mailberichten, whatsapp en fotoverslagen zijn we als stichting ook in 2021 in contact gebleven met de betrokken
mensen van het Wenchi Hospital in Ghana.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen.
De stichting Wenchi Hospital bestaat inmiddels 23 jaar en in deze periode heeft de stichting het
ziekenhuis voor ruim een half miljoen euro financieel kunnen ondersteunen. Uiteraard is dit
mogelijk gemaakt door de steun en betrokkenheid van de donateurs. Een prachtig bedrag, dat
er mede aan bij heeft gedragen dat het Wenchi Hospital uitgegroeid is tot een ziekenhuis van
waaruit diverse zorgdisciplines worden aangeboden.
Het ziekenhuis heeft op dit moment drie specialisten: een orthopeed, chirurg en uroloog. Volgend jaar komen daar een gynaecoloog, internist en kinderarts bij.
Het ziekenhuis heeft tevens de functionaliteit van opleidingsziekenhuis gekregen. Vijf artsen
zullen komend jaar in Wenchi hun vervolgopleiding aanvangen. Tijdens deze opleiding zal aan
hen huisvesting bij het ziekenhuis worden aangeboden. Om dit te kunnen realiseren, is de actie
“Kansrijke Bakstenen” gestart. Hierover later in deze nieuwsbrief meer.
De groei van het ziekenhuis gaat snel en de ontwikkelingen in de zorgbehoeften nemen fors toe
(zie overzicht laatste pagina). Met de groei van het ziekenhuis groeit ook de noodzaak voor financiële steun. Als bestuur hebben we besloten om vanaf 2022 onze inspanningen met name te
richten op een specifiek onderdeel van het ziekenhuis. Vanuit de kennis, ervaring en het netwerk binnen het bestuur, hebben we gekozen voor focus op de zorggebieden Gynaecologie,
Verloskunde en Moeder- & Kindzorg.
Vanaf 2022 zullen wij ons gaan inspannen om de volgende gestelde doelen te realiseren:
•
faciliteren van een Anesthesie apparaat voor de afdeling verloskunde;
•
het bieden van (financiële) middelen ter invulling van Moeder & Kindzorg;
•
het (mede) realiseren van woonruimte voor de jonge artsen in opleiding.
Anesthesie Apparaat
De kosten voor het apparaat dat in het ziekenhuis nodig is voor de afdeling Verloskunde, zal
circa € 18.000 ,- bedragen. Via ons netwerk proberen wij in contact te komen met bedrijven die
deze apparatuur verkopen.
Heeft u ideeën en mocht u ons hierin willen ondersteunen, dan horen wij dat graag.

Actie “Kansrijke Bakstenen”
Stichting Wenchi start het project “Kansrijke bakstenen”: Het idee is om een unieke fondsenwerving te starten: samen bakstenen doneren met als doel huisvesting te realiseren voor basis
artsen in opleiding in Wenchi.
Het Wenchi Hospital streeft naar de realisatie van een 6-kamer appartementencomplex. Dit
gebouw dient als huisvesting voor de artsen in opleiding. Zij zullen in het ziekenhuis, onder
begeleiding van ervaren artsen van Wenchi hospital, zich verder specialiseren.
Door het doneren van een baksteen draagt u (of uw bedrijf) een essentiële steen hieraan bij. U
doneert al een baksteen vanaf € 100,-.
Doet u mee en doneert u een baksteen?
Mail naar j.j.beltman@planet.nl en er wordt contact met u opgenomen.

Werving nieuwe donateurs
Bij een stichting die bijna 25 jaar bestaat, hoort helaas ook een vergrijzend donateursbestand.
Onze donateurs zijn zeer loyaal (waarvoor onze dank!), maar we zijn in deze ook kwetsbaar.
Wij willen dan ook actief nieuwe donateurs bereiken. Wilt u ons hierbij helpen en deze
nieuwsbrief aan uw familie, naasten en/of vrienden laten lezen?
Verder zijn we bezig de mogelijkheid dat aan onze Stichting legaten kunnen worden nagelaten.
Onderhandelingen hierover met de notaris zijn gaande. In 2022 hopen wij u hierover meer
informatie te kunnen geven.

Tot slot
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: 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.
Wij danken u voor uw betrokkenheid en steun en wensen u fijne kerstdagen
en een gezond 2022 toe.

Met vriendelijke groet,
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Ontwikkeling aantallen Verloskunde, Gynaecologie,
Moeder& Kind zorg 2020
•
Aantal bevallingen: 1649
•
Aantal keizersnedes: 657
•
Maternale sterfte : 5 vrouwen
•
Neonatale sterfte: 27 baby’s

Voortgang Agri-project

foto boven: jonge cashewplant op plantage

De eerste aanplant is gerealiseerd en de cashewplanten
groeien gestaag. Bij dit project wordt nauw samengewerkt
met deskundigen van de Landbouw Universiteit in Wenchi.
Stichting Ondersteuning Wenchi Hospital Ghana heeft tot doel:
Financiële ondersteuning van het Wenchi Hospital in Ghana.
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