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Uitzendingen  

Binnen  onze  stichting    is  het    stilte  na  de  storm.Na  een  hectisch  najaar  2016  maken  wij  nu  een  

rustige  periode  door.  In  het  najaar  2016  werden  maar  liefst  drie  groepen  van  vrijwilligers  en  
bestuursleden  uit  gezonden  naar  Bawku  met  in  totaal  tien  personen.  Van  8  –  22  oktober  zijn  Alex  

van  der  Horst,  tandarts,  Dirk  Jan  Pot,  kinderarts  en  Saskia  van  Bennekom,  diëtiste  en  Dirk  Jan  Pot  

naar  Bawku  afgereisd.  Zij  werden  afgelost  door  Gé  Bouw,  Jan  Blankestijn  en  Michiel  Pothoff,  die  het  

bestuur  vertegenwoordigden  bij  de  overdracht  van  het  nieuwe  Maternity  gebouw  op  26  oktober  
2016.  

  

  
  
Ten  slotte  verbleven  Jan  Kroeze,  chirurg,  Nicoline  Jansen,  gynaecoloog,  Carolien  Vervoort    

OK-assistente  en  Ries  Schouten,  arts  microbioloog  van  4  november  –  14  november  in    

Bawku  Hospital.  Voor  Nicoline  was  het  eerste  bezoek  en  er  gaat  waarschijnlijk  een  vervolg  komen.  
Jan  Kroeze  heeft  besloten  niet  meer  te  gaan.  De  stichting  Vrienden  van  Bawku  is  hem  veel  dank    

verschuldigd  voor  het  vele  werk  dat  hij  in  Bawku  heeft  verricht.  De  verslagen  van  een  aantal    

uitzendingen  worden  op  de  website  geplaatst.  

In  het  voorjaar  2017  helaas  niemand  beschikbaar  voor  een  uitzending.  Momenteel  zijn  wij  hard    
bezig  met  het  formeren  van  een  tweetal  teams,  die  in  het  najaar  2017  en  het  voorjaar  2018    

uitgezonden  zullen  worden.  

  
  

Bloemlezing  uit  de  reisverslagen  

Kennis  overdracht  is  een  belangrijkdeel  van  onze  activiteiten  in  Bawku.  In  het  onderstaande  zijn  

een  aantal  geselecteerde  stukjes  weergegeven  uit  de  verslagen,  die  aangeven  hoe  veelzijdig  en  
stimulerend  onderwijs  kan  zijn.  
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Alex  van  der  Horst,  tandarts  

Op  maandag  in  de  tweede  week  kwam  via  een  brief  het  verzoek  om  op  het  Teachers  College  in  

Pusiga  (30km  verderop)  een  lezing/workshop  te  houden  over  “oral  hygiene”.  Hiervoor  ontstond  veel  
enthousiasme  bij  het  hele  team  en  op  donderdag  zijn  we  daar  met  7  personen  opgepropt  in  de    

pick-up  van  Ahmed  heengegaan.  Eerst  was  er  een  gesprek  met  het  docententeam  en  een  rondje  

gebitscontrole,  daarna  hebben  we  in  de  aula  voor  ruim  300  leerlingen  een  lezing  gehouden  
compleet  met  geluidsinstallatie,  powerpoint  en  een  eindeloze  introductie  door  de  schoolleiding.  

Douglas  deed  het  practische  deel  over  de  poetsinstructie  met  een  onnavolgbaar  komische  

performance.The  “Brushsong”  deed  ook  wonderen  en  klonk  nog  lang  na.Het  is  geweldig  om  de  

promotie  van  mondhygiëne  voor  dit  forum  van  aanstormende  leerkrachten  te  kunnen  neerzetten.  
  

 

  

  
Saskia  van  Bennekom,  dieëtiste 

Het  basisvoedsel  in  deze  regio  van  Ghana  is  TZ,  een  soort  dikke  maispap  die  gegeten  worden  met  

soep  of  stew.  TZ  bevat  wel  energie,  maar  weinig  eiwitten,  vezels,  vitamines  en  mineralen.  Deze  

moeten  uit  de  soep  of  stew  komen,  maar  dan  moeten  daar  wel  voldoende  groenten  en  eiwitrijke  
producten  zoals  vlees,  vis  of  ei  in  verwerkt  worden.  Aangezien  deze  laatste  dure  producten  zijn,    

heb  ik  op  de  markt  gezocht  naar  lokale  alternatieven.  
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Ries  Schouten  
Jan  Kroeze  kan  de  lokale  chirurg  de  kunde  van  huidtransplantatie  bijbrengen.Een  ingenieus  

instrument(dermatoom)  schaaft  een  huid  lap  van  gezond  weefsel,  wat  op  de  verbrande  huid  wordt  

gelegd.  Een  snellere  genezing  wordt  bereikt  en  contracturen  worden  voorkomen.  We  hopen  dat  na  

ons  vertrek  deze  techniek  zal  beklijven;;  wonden  om  te  bedekken  zijn  en  blijven  er  hier  in  ieder  geval  
genoeg.  De  bevolking  kookt  nog  voornamelijk  op  open  vuur,  wat  een  een  enorm  risico  oplevert  voor  

verbranding  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
Benefiet  concert  

Op  20  mei    werd  door  de  Rotary  Bennekom  een  benefiet  concert  georganiseerd  met  optredens  van  

solisten,  koren,  de  plaatselijke  muziekvereniging  OBK  en  een  doedelzakband.  De  avond  werd  druk  
bezocht.  Aan  het  eind  van  de  avond  kreeg  onze  stichting  een  cheque  van  €  4.000  overhandigd  voor  

de  NICU  in  Bawku.  
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Bestuurswisseling  

Jacques  de  Bruin  is  na  circa  10  jaar  bestuurslidmaatschap  teruggetreden.  Het  bestuur  is  hem  zeer  

dankbaar  voor  het  vele  werk,  dat  hij  heeft  verricht.  Dirk  Jan  Bac  is  bereid  gevonden  hem  op  te  
volgen.  Dirk  Jan  is  Maag-DarmLeverarts  in  het  ziekenhuis  Gelderse  Vallei  in  Ede  en  heeft  veel  

affectie  met  de  gezondsheidszorg  in  ontwikkelingsgebieden.  Op  de  voorjaarsvergadering  is  met  een  

fraaie  oorkonde  en  een  doosje  wijn  van  Jacques  afscheid  genomen  als  bestuurdlid.  Jacques  is  wel  
bereid  om  de  vliegreizen  te  blijven  organiseren.  

  

Donaties  

De  Stichting  is  voor  haar  activiteiten  niet  alleen  afhankelijk  van  de  vrijwilligers  die  uitgezonden  willen  
worden,  maar  ook  van  donateurs  die  dat  financieel  mogelijk  kunnen  maken.  

Met  een  jaarlijkse  donatie  van  minimaal  €50  gedurende  5  jaar  zijn  wij  heel  blij,  terwijl  er  voor  de  

gever  zelfs  een  voordeel  aan  vast  kan  zitten  in  de  vorm  van  een  verlaging  van  de  
Inkomstebelasting.  Om  hiervoor  in  aanmerking  te  komen  kunt  u  een  overeenkomst  met  onze  

Stichting  sluiten.  Het  aanvraagformulier  kunt  u  downloaden  van  onze  website  

www.vriendenvanbawku.nl  
  

  
Met  vriendelijke  groet,  
Dr.  M.A.  (Ries)  Schouten  
Voorzitter  Stichting  Vrienden  van  Bawku  
  
IBAN:  NL  06  INGB  000  506  1469    Stichting  Vrienden  van  Bawku,  Veenendaal  
De  stichting  Vrienden  van  Bawku  heeft  de  ANBI  status.  
  

  
  
  


