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1. Het bestuur. Ries Schouten, medisch microbioloog, trad in het najaar 2014 toe tot het 

bestuur. Het bestuur vergaderde vijf maal. Daarnaast heeft  er meerdere malen overleg 

plaats gevonden door de bestuursleden onderling. Er werden twee algemene leden 

vergaderingen gehouden. Vergaderingen van Platform Ghana-Holland zijn bijgewoond. De 

stichting is lid van Partin(Particulier Initiatief). 

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

3. Communicatie. 

a. Een nieuwe website is ontwikkeld en voldoet aan de verwachtingen. Met een 

nieuwe, aantrekkelijke website hoopt de Stichting zich beter te kunnen presenteren. 

Het adres van de nieuwe website is: www.vriendenvanbawku De nieuwsbrief werd 

twee maal rond gestuurd aan ondersteunende vrienden van Bawku.  

4. Uitzendingen 2014. 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. Op basis van dit overleg bepaalt het 

bestuur in overleg met de gegadigden wie op kosten van de Stichting kunnen worden 

uitgezonden. De Stichting betaalt het vliegticket en draagt bij in de visum kosten. Het aantal 

uitzendingen was door verschillende oorzaken geringer dan voorgaande jaren. 

a. Januari: Harm Jan Kwikkel(gynaecoloog) en Herma van Vliet(tandarts). 

b. Januari-februari: Jan Kroeze(chirurg) en Carolien Vervoort(OK-assistente). 

c. De reisverslagen van de uitzendingen worden weergegeven op de website van de 

Stichting. 

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

Enkele uitgezondenen bleken teleurgesteld in hun ervaringen in het ziekenhuis in 

Bawku.  

5. Projecten 

a. Afronding Nieuwbouw operatie kamer.  In 2010 is door de Stichting een nieuw OK-

gebouw gerealiseerd met daarin een tweetal operatiekamers. Reeds in 2012  er 

tussen het bestuur en het management van het ziekenhuis in Bawku afspraken 

gemaakt over aanpassingen aan de OK. Enerzijds om de functionaliteit van het 

gebouw op een hoger niveau te brengen, anderzijds om slecht uitgevoerde zaken 

zoals losliggende tegels en kromtrekkende deuren te herstellen. Een aantal zaken is 

inmiddels uitgevoerd. Het bestuur beschouwd het OK-project als afgerond. De 

gebruikers hebben te kennen gegeven zeer dankbaar te zijn voor het project 

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

nieuw verloskamer complex. De huidige verloskamers zijn te gering in aantal, te klein 

en bieden onvoldoende privacy. Aan de hand van een programma van eisen is door 

de Ghanese architect Herbert Abeka een schetsplan gemaakt. Het plan voorziet in 

zes verloskamers, een resuscitatiekamer, een ultrasound kamer, een instructie 

kamer en bij behorende dienst ruimten. De Stichting heeft in eerste instantie in  
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samenwerking met Wilde Ganzen een bedrag van € 100.000 toegezegd. De 

oorspronkelijke plannen bleken niet haalbaar door de slechte financiële situatie van 

het ziekenhuis. Op dit moment wordt gewerkt aan een afgeslankt plan, dat voorziet 

in de realisering van zes verloskamers en een resuscitatiekamer. Daarnaast wordt 

gestreefd naar een renovatie van het bestaande “maternity”-gebouw. 

c. Tandheelkunde. De Dental Clinic in Bawku functioneert goed.  Herma van Vliet wist 

een groot aantal bouwkundige problemen op de  dental clinic op te lossen. De 

Stichting probeert een uitbreiding in Garu te doen plaatsvinden. Helaas wordt dit 

door management van het ziekenhuis onvoldoende ondersteund. 

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

a. De Rabo Bank heeft een toezegging gedaan van € 10.000 t.b.v. maternity. 

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

c. De actie kerstgeschenken van het ziekenhuis Gelderse Vallei bracht € 520 op. 
d. Op 12-14 november werden de Veense Filmdagen gehouden. De stichting 

participeert in de opbrengst. 

e. Schenking van drie verlosbedden door Stichting Belangenbehartiging van het (zeer) 

Jonge Kind(ca. € 4000).  
7. Lustrum 2014.  Op 25 oktober werd in het Gemeente Centrum de Brink in Bennekom het 

tweede lustrum gevierd. Tijdens de inspirerende bijeenkomst werd door vertegenwoordigers 

van verschillende disciplines een duidelijk beeld gegeven van al het werk wat in de loop der 

jaren door de Vrienden van Bawku  is verricht. Christine Fenenga, medisch antropoloog  gaf 

een fraai overzicht van de organisatie van de gezondheidszorg in Ghana en met welke 

problemen men daar geconfronteerd wordt. De bijeenkomst werd afgesloten met een 

geanimeerde receptie. 

8. De toekomst. De Stichting zal zijn activiteiten in Bawku voortzetten. Ondanks dat het 

welvaartspeil in Ghana en ook Bawku lijkt te stijgen blijft de nood hoog. Het ziekenhuis heeft 

veel last van de opkomst van privé klinieken en ziet daardoor het aantal patiënten dalen. Ook 

de bezetting van de medische staf is zorgelijk. De chirurg Dr. Manu is vertrokken, maar er is 

nog geen vervanging.  Ook de administrator Rev. Samuël Kofey is niet meer in functie. Zijn 

taken worden waargenomen door John Abugri, general manager Prebysterian Health 

Service(EUR). Het management geeft aan onze komst op prijs te stellen. Inmiddels begint een 

aantal van  de medisch specialisten, dat door  de Stichting uitgezonden worden vergrijzen. 

Stappen worden ondernomen om hiervoor nieuwe gegadigden te vinden.  

 


