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Tweede Lustrum Stichting Vrienden van Bawku 25 oktober 2014 

Op 25 oktober j.l. is met een symposium in De Brink in Bennekom herdacht dat De Stichting Vrienden 

van Bawku 10 jaar geleden werd opgericht.  Ruim 60 belangstellenden hadden ingetekend voor de 

bijeenkomst. De zaal was door Herma van Vliet versierd  met kleurige Ghanese  kleding en stoffen. 

Willem van Ommeren zorgde  er op humoristische wijze voor dat het symposium dat een soepele 

verlopende presentatie was  van de activiteiten van de stichting.  

 

 
 

Wat vooraf ging 

 

Harm Jan Kwikkel gaf een overzicht van het wel en wee van de stichting. In het tienjarig bestaan van 

de stichting zijn ca. 70 vrijwilligers uitgezonden als chirurgen, gynaecologen,  kinderartsen, 

tandartsen, verpleegkundigen en technici . Naast de medische zorg heeft er veel kennis overdracht 

plaats gevonden. In de betreffende  periode werd met  steun van sponsoren en Wilde Ganzen, een 

volledig ingerichte operatie afdeling  gebouwd met twee OK’s. Het is nu de trots van het ziekenhuis 

en wordt door velen als meest moderne OK in het Noorden van Ghana gezien. Harm Jan 

memoreerde ook dat Jan Oosterink die veel aan de Vrienden van Bawku heeft bijgedragen en in 

Ghana een hoog aanzien had helaas in 2013 plotseling  is overleden. 
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Tandheelkunde 

Alex van der Horst gaf een overzicht van de tandheelkunde. Binnen de FOB, is de afdeling 

tandheelkunde een klein, concreet en overzichtelijk project. Middels één jaarlijkse uitzending (3 

weken) van een tandarts,  blijft een dental clinic gaande in een gebied met ruim 400.000 inwoners, 

die anders totaal verstoken zouden  zijn van tandheelkundige hulp. Deze hulp betreft vooral 

pijnklachten, mond-abcessen,  tandtrauma’s, tandvleesaandoeningen en gebitsslijtage. 
Het project is 10 jaar geleden opgezet door Theo Ferguson. Ter plaatse werken 4 mensen met het 

niveau van verpleegkundige of poli-assistent. Enkelen hebben een tweejarige Oral Health 

vervolgopleiding gevolgd aan de RHTS in Kintampo. 

Volgens Alex is de hoofdtaak: kwaliteit en continuïteit waarborgen middels coaching en overdracht 

van kennis en praktische vaardigheden. Daarnaast geven we veel aandacht aan organisatie, hygiëne, 

infectiepreventie, routing van instrumentarium, onderhoud van apparatuur, inrichting van de ruimte 

en ergonomie. 

 

Chirurgie 

 

Flip Kruyt en Carolien Vervoort lieten in “een dagje OK in Bawku” zien wat er op chirurgisch gebied 
tijdens de uit zendingen aan de orde komt. Inmiddels is er door de komst van de nieuwe OK veel 

verbeterd. Door de verbetering van de accommodatie en het uitgebreidere instrumentarium is het 

mogelijk geworden om meer complexe chirurgie, zoals struma operaties. De kennis overdracht aan 

Ghanese chirurgen en artsen verloopt vaak moeizaam. Ook laat de scholing van het OK-personeel te 

wensen over. De sprekers vonden dat de stichting vraag gestuurde hulp moesten leveren en niet 

alleen werken van uit een eigen visie. 
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Video 

 

Eén van de hoogtepunten van de middag was een videoverslag waarin  het  ziekenhuispersoneel ons 

vertelde  over hun ervaringen met het werk van de Vrienden van Bawku en de hun waardering 

hiervoor. Deze video is te zien op http://video.com/user34705485  of de website 

www.vriendenvanbawku.nl . 

 

Ghanese muziek 

De middag wordt opgeluisterd met fraai Ghanese muziek. 

 

 
 

Gezondheidszorg en ziekte kosten verzekering in Ghana 

 

Christine Fenenga werkzaam als medisch anthropoloog en werkzaam bij het Amsterdam Institute for 

Global Health and Development gaf een fraai overzicht van de organisatie van de gezondheidszorg in 

Ghana en met welke problemen men daar geconfronteerd wordt. Zij deed een onderzoek naar het 

cliënten perspectief t.a.v. gezondheids- en verzekeringszorg om een verklaring te vinden voor de lage 

participatie van de Ghanezen in the National Health Insurance. Het onder zoek werd recent af 

gesloten met haar dissertatie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://video.com/user34705485
http://www.vriendenvanbawku.nl/
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Verloskamer Project 

 

Gé Bouw gaf een overzicht van de toestand van de verloskundige zorg in en rond Bawku. Jaarlijks 

worden bijna 3000 kinderen geboren in een 30 jaar oude verloskundige afdeling die in een 

deplorabele staat verkeerd. De stichting heeft plannen in een vergevorderd stadium, die voorzien in 

de bouw van zes nieuwe verloskamers en een renovatie van het oude gebouw. De kosten bedragen 

ca. € 150.000. Michiel Pothoff geeft uitleg over de wijze waarop de financiën geregeld gaan worden. 

Het project wordt ondersteund door Wilde Ganzen, dat een toeslag geeft van 50 % op het bedrag dat 

de stichting zal doneren. Onze stichting is ANBI erkend. Dan geldt bij het schenken van een jaarlijkse 

gift gedurende minstens 5 jaar de regel dat het bedrag in zijn geheel van de inkomstenbelasting 

aftrekbaar is. De belastingdienst wil dan wel een brief aan de stichting inzien waarin de gift wordt 

bevestigd. 

Een notariële akte is dus niet meer nodig. 

 

De Borrel 

 

de bijeenkomst eindigde in een geanimeerde sfeer met een hapje en een drankje, waarin oude- en 

nieuwe ervaringen werden uitgewisseld . 

 

 
 

De Lustrumcommissie  

De lustrumcommissie bestond uit Gé Bouw, Coen van Empel, Harm Jan Kwikkel,  

Willem van Ommeren en Michiel Pothoff. 

 

 
 

 


