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In oktober reisden twee bestuursleden naar Ghana voor een inspectie van de bouw van de 
nieuwe afdeling verloskunde waaraan nu volop wordt gewerkt. Op de agenda stonden de af-
bouw en afwerking van het interieur om te bespreken met architect, aannemer, management 
en de gebruikers.   
 
Na aankomst in Accra hebben zij een bespreking gevoerd met Chriastian Aid, die co-financier is 
van het huidige project. Vervolgens zijn de heren doorgevlogen naar Kumasi om gezamenlijk 
met de architect Herbert Abeka naar Bawku verder te reizen.  
 
Onderweg gestopt bij een ander bouwproject van de architect: de Oogkliniek, project van   
Dr. Jan Oosterink in Bolgatanga. Daar stond een complete delegatie klaar  inclusief aannemer  
Time Heals, die ook de nieuwe verloskamer bouwt, voor een gezamenlijke ingelaste inspectie 
van het gebouw. 
 
Hoewel het gebouw drie jaar geleden is opgeleverd was er toch al een en ander op aan te mer-
ken; een goede les voor het nieuwe verloskunde projekt. Mooie gelegenheid om piketpaaltjes 
te slaan voor de aannemer zodat hij weet wat wij verwachten bij de oplevering van de te rea-
liseren nieuwe afdeling. 
  
In Bawku volgde een hartelijke ontvangst door John Azaare (contactpersoon van  Bawku Hospi-
tal) die ons voorstelde aan de nieuwe ziekenhuisdirecteur Fred Effah-Yeboah 
 

Op de website van de stichting staan twee vi-
deoberichten waarin zij zich voorstellen: 
http://www.vriendenvanbawku.nl/23957/Vide
o-bericht 
 
 
 
 
 

   Fred Effah-Yeboah           John Azaare 
 
Vervolgens was er een meeting met het voltallige management van het ziekenhuis, de archi-
tect en aannemer Time Heals. Na afloop van de meeting werd de bouwplaats bezocht en werd 
gediscussieerd over aanpassingen en wijzigingen. ’s Middags een technisch overleg over de af-
werking van vloeren, wanden en plafonds en de toe te passen materialen voor kozijnen en deu-
ren.    
 
Bij dit overleg was ook het managementteam  aanwezig en werden wezenlijke verbeteringen 
met elkaar doorgenomen. De extra kosten zullen worden gedragen door het ziekenhuis.  
Wel werd ons om een bijdrage van 50% gevraagd voor de aanschaf van de benodigde airco’s.  
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Op de laatste dag werd het hout voor de kapconstructie gekeurd. Ook werden bijna alle afde-
lingen van het ziekenhuis, de administratie en tandheelkundeafdeling  bezocht.  
Het eind van de middag was gereserveerd voor de exit meeting van een geslaagd bezoek.  
 
Het volledige reisverslag treft u aan op: 
http://www.vriendenvanbawku.nl/16482/Reisverslagen 
 
 

 
 
Er zijn nog wel wat aanvullende wensen voor de inrichting zoals verlosbedden, verpleegbed-
den, trolleys, lakens, matrassen, schorten en maskers. Dekens zijn niet nodig.  
 
De bestaande couveuses zijn stuk en worden bijna niet gebruikt. De behandeling, scholing van 
verpleegkundig personeel en de inrichting van de pasgeborenen afdeling is mogelijk een vol-
gend project dat onze aandacht gaat vragen.  
 
Uitzending 
 
De nieuwe directie van Bawku Hospital kijkt uit naar nieuwe uitzendingen. En de eerste vrij-
williger die in januari 2016 naar Bawku gaat is Dr. Hans Slootman, oud-revalidatie arts met er-
varing op het gebied van ontwikkelingswerk. 
 
Op grond van de ervaringen in voorgaande jaren zal het ziekenhuis zich actiever gaan inzetten 
om de vraag naar behandeling door onze vrijwilligers in goede banen te leiden. Daarbij spelen 
het seizoen en de tijden dat de verpleegsters-school open is een rol.  
 
Zo nodig wordt op de radio aankondiging van de komst van onze artsen gedaan.  
Ook gaf de directie de wens aan om leden van het managementteam eens een tijdje te laten 
meelopen in een Nederlands ziekenhuis. 
 
De laatste loodjes 
 
Zoals gezegd zijn we, in samenwerking met co-financier Christian Aid en Bawku Hospital, een 
nieuwe afdeling verloskunde aan het realiseren.Maar eerlijk gezegd hebben we de begroting 
nog niet helemaal rond.  
Daarom doen wij een oproep om dit project te ondersteunen.  
Uw eventuele bijdrage, hoe groot of klein, wordt direct besteed aan dit bouwproject.  
 

http://www.vriendenvanbawku.nl/16482/Reisverslagen
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Bovendien: het geld dat u nu schenkt ( IBAN  NL06 INGB 0005 0614 69 ) wordt door  
stichting Wilde Ganzen vermeerderd met 50 %.  (uw € 100,00 wordt dus € 150,00). 
 
Het zou fantastisch zijn als we tijdens deze kerstperiode kunnen melden dat dit  
project ook financieel is afgedekt. Bij voorbaat dank voor welke bijdrage dan ook. 
 

 
Nieuwbouw verloskamer December 2015 

 
Namens het bestuur wens ik u fijne Kerstdagen een een voorspoeding 2016. 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. M.A. (Ries) Schouten 
 
Voorzitter Stichting Vrienden van Bauwku 
   
IBAN: NL 06 INGB 000 506 1469  Stichting Vrienden van Bawku, Veenendaal 
De stichting Vrienden van Bawku heeft de ANBI status en staat ingeschreven bij de  
K.v.K onder nummer 301.98.986 
 

 
  


