
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN BAWKU 2017 

1. Het bestuur. Jacques de Bruin trad terug als bestuurslid. Hij heeft zijn functie circa 10 jaar 

vervuld. Zijn plaats werd ingenomen door Dirk Jan Bac,  MDL-arts in het ziekenhuis Gelderse 

Vallei. Het bestuur vergaderde vier maal. Daarnaast heeft  er meerdere malen overleg plaats 

gevonden door de bestuursleden onderling. Er werd twee maal een algemene leden 

vergadering 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. Het aantal volgers neemt toe. 

4. Uitzendingen 2017. 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. 4 – 18 november:  Herma van Vliet, tandarts en Fabian Brouwer, tropenarts.  

b. 18 november – 1 december: Rahul(gynaecoloog),Carolien Vervoort(OK-assistente). 

Els Alberts ging mee voor eigen rekening 

Na de uitzendingen werd  op 13 november 2017 een debriefing vergadering gehouden met 

het bestuur, waarin de ervaringen worden uitgewisseld en verbeterpunten worden 

meegenomen voor volgende uitzendingen.  De reisverslagen van de uitzendingen worden 

weergegeven op de website van de Stichting.  

5. Fondswerving. Het aantal sponsor activiteiten waren dit jaar minder dan in het verleden 

a. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het ziekenhuis Gelderse Vallei hield ook dit jaar weer een 

kerst geschenk actie. 

b. De Veense Filmdagen. De stichting heeft € 8000 van de Veenendaalse Lions Club. 

Deze opbrengst was het resultaat  van de Veense Filmdagen.  

c. Benefiet Concert Rotary Bennekom. Op 20 mei werd door OBK en twee Edese koren 

een benefietconcert gehouden. Het optreden was zeer succesvol en trok veel 

bezoekers. De opbrengst was € 6.000. 

6. Projecten: 

a. Food4Life. De vastenactie van de Dominicaner gemeenschap bracht € 2500 op. Met 

dit geld werd een voedselproject opgestart in Bawku Hospital. In het kader van het 

project werd materiaal aangeschaft en kinderen met een slechte voedingstoestand 

geholpen. Inmiddels zijn ca 20 kinderen in het project opgenomen. Het project wordt 

voortgezet. 

http://www.vriendenvanbawku/


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. Personele situatie In Bawku Hospital.  In juni ontvingen wij het dramatische bericht van het 

overlijden van de vrouw van gynaecoloog Clement Oppong. Zij overleed een week na de 

geboorte van haar derde kind. Haar overlijden maakt het voor dr. Oppong onmogelijk op zijn 

werk in Bawku voort te zetten. Hij is inmiddels vertrokken. Naar een opvolger wordt gezocht. 

Gelukkig zijn Dr. Seidu,chirurg,  en Dr. Tuni, orthopeed nog werkzaam. Daarnaast zijn er nog 

een aantal basis artsen in het ziekenhuis werkzaam. 

9. De toekomst. De Stichting zal zijn activiteiten in Bawku Hospital blijven voortzetten. Het 

ziekenhuis heeft  het nog steeds moeilijk.   De eerder gemelde problemen blijven, zoals  de 

opkomst van privé klinieken en  de grote betalingsachterstand National Health service.  Door 

de liquiditeitsproblemen  die hierdoor ontstaan is het ziekenhuis  genoodzaakt  de patiënten 

voor zorg te laten betalen. De elementaire voorzieningen zoals laboratorium blijft op een 

laag niveau. De röntgen diagnostiek heeft een belangrijke impuls gehad door de komst van 

nieuwe apparatuur. Ook de bezetting van de medische staf blijft zorgelijk.  Het bestuur van 

onze stichting probeert het huidige niveau van uitzendingen in stand te houden. Inmiddels 

zijn onze gelederen weer versterkt door de komst Rahul Samlal, gynaecoloog en Wout 

Barendregt, chirurg. 


