
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN BAWKU 2016 

1. Het bestuur. De samenstelling van het bestuur bleef dit jaar ongewijzigd. Het bestuur 

vergaderde vier maal. Daarnaast heeft  er meerdere malen overleg plaats gevonden door de 

bestuursleden onderling. Er werden een maal een algemene leden vergaderingen gehouden. 

De stichting is lid van Partin(Particulier Initiatief). 

2. Financiën. Verwezen wordt naar het verslag van de penningmeester 

3. Communicatie. 

a. De nieuwe website voldoet aan de verwachtingen. Het adres van de nieuwe website 

is: www.vriendenvanbawku . Het blijkt dat de website regelmatig geraadpleegd 

wordt. Door de website ontstaan nuttige contacten 

b. De nieuwsbrief werd twee maal rond gestuurd aan ondersteunende vrienden van 

Bawku.  

c. Op facebook werd een account geopend. 

4. Uitzendingen 2016. Mogelijke kandidaten voor uitzending kunnen bij het bestuur een 

verzoek indienen om uit gezonden te worden. Het bestuur inventariseert alle wensen en 

overlegt met het management van het ziekenhuis. Ook informeert het bestuur aan welke 

disciplines een behoefte bestaat. Op basis van dit overleg bepaalt het bestuur  wie op kosten 

van de Stichting kunnen worden uitgezonden. De Stichting betaalt het vliegticket en draagt 

bij in de visum kosten. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd via Accra gereisd i.v.m. de 

instabiele situatie in Burkino Faso. Deze reis kost meer tijd. De volgende uitzendingen 

hebben plaats gevonden: 

a. Januari: Hans Slootman(revalidatie arts)  

b. Oktober:  Dirk Jan Pot(kinderarts), Alex van der Horst(tandarts)  en Saskia van 

Bennekom(diëtiste). Lieneke Koopman ging mee op eigen kosten. 

c. Oktober: Gé Bouw, Jan Blankestijn en Michiel Pothof gingen namens het bestuur 

i.v.m. de opening  van de maternity.  

d. November: Jan Kroeze(chirurg), Nicoline Jansen(gynaecoloog),Carolien Vervoort(OK-

assistente) en Ries Schouten(arts-microbioloog). 

Na de uitzendingen werd een debriefing vergadering gehouden met het bestuur. Naar 

aanleiding van deze bijeenkomst werd aan het management in Bawku Hospital een brief met 

aanbevelingen verzonden. De reisverslagen van de uitzendingen worden weergegeven op de 

website van de Stichting. De uitzendingen 2017 zijn nog in voorbereiding 

5. Projecten 

a. De Maternity. In 2011 is de Stichting begonnen om plannen te ontwikkelen voor een 

nieuw verloskamer complex. Het project werd in juli 2016 op geleverd. Er is een 

nieuwe verloskamer afdeling gebouwd en  er heeft een ingrijpende renovatie plaats 

gevonden van het bestaande maternity gebouw. Het dak werd vernieuwd. Het 

gebouw werd geschilderd. De elektrische leidingen en het sanitair werden 

vernieuwd. Ook werd een nieuwe septic tank geplaatst. De totale kosten bedroegen 

ca. € 145.000. De Stichting had in   samenwerking met Wilde Ganzen een bedrag van 

€ 90.000 toegezegd. Bawku Hospital had zelf een tweede sponsor gevonden, die ca. 

€ 35.000 heeft bijdragen. Deze sponsor is Christian-Aid en van oorsprong een Engelse 

organisatie.  Op 25 oktober 2016 is het gebouw officieel geopend met een 

http://www.vriendenvanbawku/


indrukwekkende plechtigheid, waarbij veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig 

waren. Het evenement werd opgeluisterd met muziek en dans. Een delegatie van het 

bestuur was hiervoor ook afgereisd naar Bawku. De financiële afwikkeling heeft ook 

plaats gevonden. De bouwkosten waren enigszins over schreden door dat het 

management enkele aanvullende zaken had laten uitvoeren. Het betreft hier de 

realisatie van een operatiekamer voor keizersneden. Deze overschrijdingen worden 

door het ziekenhuis betaald. Onze stichting heeft nog meegedaan voor de verkiezing 

van de Gouden Gans. Een prijs voor het beste project van Wilde Ganzen in 2016. Wij 

zijn hierbij op de 31ste plaats geëindigd van de 120 projecten.  Het project heeft de 

verloskunde afdeling duidelijk meer uitstraling gegeven. Christian Aid/Send en Unicef 

zijn bereid het ziekenhuis te steunen voor het opzetten van een Neonatal Intensiv 

Care Unit(N.I.C.U). Unicef heeft gelden en apparatuur beschikbaar gesteld. Het 

Management vraagt hiervoor ook onze steun. 

6. Fondswerving. Het aantal sponsor activiteiten was dit jaar minder dan in het verleden 

a. De Rabo Bank heeft en bedrage geleverd van € 10.000 t.b.v. maternity. 

b. De Stichting SOS(Senioren ondersteunen Senioren) heeft eveneens € 10.000 
bijgedragen. 

c. Het ziekenhuis Gelderse Vallei hield ook dit jaar weer een kerst geschenk actie. 

d. In november 2016 werden opnieuw de Veense Filmdagen gehouden. Onze stichting 

ontving van de opbrengst € 4500. 

e. De Stichting Belangenbehartiging van het (zeer) Jonge Kind schonk € 5000 voor 
verlosbedden. Deze verlosbedden zijn in Ghana gekocht. Deze stichting schonk al 

eerder drie verlosbedden. 

7. Management.  Fred Effah-Yeboah is nog steeds General Manager Prebysterian Health 

Service  en administrator van het ziekenhuis. John Azaare functioneert goed als 

contactpersoon. De contacten lopen goed 

8. De toekomst. De Stichting zal zijn activiteiten in Bawku Hospital voortzetten. Een nieuw 

project moet nog ontwikkeld worden. Het ziekenhuis heeft  het nog steeds moeilijk.  Een van 

de oorzaken is de opkomst van privé klinieken. Hierdoor ziet het ziekenhuis het aantal 

patiënten dalen. Daarnaast heeft de National Health service heeft een grote 

betalingsachterstand, waardoor liquiditeitsproblemen ontstaan en het ziekenhuis zich 

genoodzaakt ziet de patiënten voor zorg te laten betalen. Het peil van elementaire 

voorzieningen zoals laboratorium, röntgen diagnostiek en farmacie  blijftvan een laag niveau. 

Ook de bezetting van de medische staf blijft zorgelijk.  Weliswaar is Dr Seidu weer terug 

gekomen als chirurg en is de gynaecoloog Clement Oppong gelukkig nog niet van plan om op 

korte termijn te vertrekken, maar beiden zijn zwaar belast en bij hun afwezigheid moet weer 

terug gevallen worden op basis artsen. Het bestuur probeert het huidige niveau van 

uitzendingen in stand te houden. Er bestaat een vacature voor een chirurg omdat Jan Kroeze 

aangegeven heeft zich te willen terug trekken. 


