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Lustrum 
Op 25 oktober jl. is met een symposium in De Brink in Bennekom herdacht dat De Stichting Vrienden 
van Bawku 10 jaar geleden werd opgericht. In deze periode 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 dezelfde  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.  
 
Tijdens de inspirerende bijeenkomst werd door vertegenwoordigers van verschillende disciplines een 
duidelijk beeld gegeven van al het werk wat in de loop der jaren is verricht. Christine Fenenga gaf een 
fraai overzicht van de organisatie van de gezondheidszorg in Ghana en met welke problemen men daar 
geconfronteerd wordt.  
 

                               
 
Een 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://vimeo.com/user34705485   
 
De middag werd opgeluisterd met mooie Kora muziek en de bijeenkomst eindigde in een geanimeerde 
sfeer met een hapje en een drankje, waarin oude- en nieuwe ervaringen werden uitgewisseld .          
     
 
 
                                                                                                                 

Uitzendingen  

http://vimeo.com/user34705485
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Afgelopen jaar zijn er slechts 4 uitzendingen geweest.  
Chirurg Jan Kroeze met operatieverpleegkundige Carolien Vervoort, gynaecoloog Dr. Harm Jan Kwikkel 
en tandarts Dr. Herma van Vliet hebben in een goede sfeer veel werk verzet. Er werden  veel 
specialistische operaties uitgevoerd.  Herma kon bewerkstelligen, dat bouwkundige verbeteringen aan 
de tandheelkundige polikliniek werden uitgevoerd. Harm Jan had een vruchtbare samenwerking met 
de  nieuwe gynaecoloog Clemens Oppong 
 

                                         
 
In de loop van de tijd is gebleken is dat het behandelen van patiënten prioriteit heeft boven 
kennisoverdracht. De kansen die onze vrijwilligers hiervoor kunnen bieden worden jammer genoeg 
onvoldoende benut. Eén van de oorzaak  een gebrekkige communicatie in het ziekenhuis, waarvan de 
medici van het ziekenhuis zich overigens bewust zijn. Verbetering is toegezegd. 
 

Verloskamer 
Het kost het ziekenhuis in Bawku erg veel moeite om haar aandeel van in de totale bouwkosten 
gefinancierd te krijgen. Het oorspronkelijke bouwplan is daarom ook zodanig aangepast dat het 
ziekenhuis aan de financiële bijdrage van € 35.000 kan voldoen.  
 
Het alternatief plan bestaat eruit om aan het huidige gebouw  6 verloskamers, een resuscitatiekamer 
en dienstruimten te bouwen. Samen met renovatie van het bestaande gebouw worden de bouwkosten 
tot € 150.000 teruggebracht. De Vrienden zullen hieraan samen met Wilde Ganzen  
 € 115.000 bijdragen; de nog € 25.000 , hopen wij in het komende jaar te verwerven. 

 
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. 
 
Voor een eindejaarsschenking op bankrekening NL06INGB0005061469  t.n.v. Stichting Vrienden van 
Bawku, Veenendaal, zullen de besturen van de stichting en Bawku-ziekenhuis u erkentelijk zijn 
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