
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN BAWKU 2018 

1. Het bestuur. In het bestuur hebben geen wijzigingen plaats gevonden. Het bestuur 

vergaderde vier maal. Daarnaast heeft  er meerdere malen overleg plaats gevonden door de 

bestuursleden onderling. Daarnaast organiseerde het bestuur een buitendag waarin 

aandacht werd gegeven aan het bewaren van cultureel erfgoed. 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 2018.  Ook dit jaar is het bestuur erin geslaagd een aantal vrijwilligers bereid te 

vinden om gedurende enkele weken ondersteuning te bieden aan Presbyterian Hospital te 

Bawku. De Stichting  heeft in de meeste gevallen het vliegticket verstrekt en heeft 

bijgedragen in de visum kosten. De vliegreis ging met KLM via Accra, waarna via een 

binnenlandse vlucht naar Tamale werd gereisd. Vandaar ging de tocht via land. Dit vervoer 

werd geregeld door Bawku Hospital. De vrijwilligers verbleven in het guesthouse van het 

ziekenhuis. De volgende uitzendingen hebben plaats gevonden: 

a. 27 januari- 10 februari:  Nicoline Jansen, gynaecoloog, Ries Schouten, arts 

microbioloog en Carolien Vervoort, OK-assistente.  

b. 3 februari- 17 februari: Dirk Jan Bac, MDL-arts en Wout Barendregt, chirurg 

c. 10 november-24 november: Dirk Jan Pot, kinderarts, Saskia van Bennekom, diëtiste, 

Herma van Vliet, tandarts, Nahjehda Richardson, gezondheidsorganisatie-deskundige 

en Ria Scheffer, gespecialiseerd verpleegkundige 

Na de voorjaarsuitzendingen werd  op 6 april 2018 een debriefing vergadering gehouden met 

het bestuur, waarin de ervaringen worden uitgewisseld en verbeterpunten worden 

meegenomen voor volgende uitzendingen.  Op 20 maart 2019 is een debriefing gehouden 

over de uitzendingen najaar 2018 en voorjaar 2019. De reisverslagen van de uitzendingen 

worden weergegeven op de website van de Stichting.  

5. Jubileum. Carolien Vervoort werd in februari 2018 voor de 10de keer uitgezonden. Ook in 

Bawku was dat heugelijke feit niet onopgemerkt gebleven. Zij ontving van de gemeenschap 

Bawku een hoge onderscheiding. 

6. 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 Lionsclub Gelders Vallei te Veenendaal schonk € 750 

c. De pastorale dienst van het UMCU schonk € 336 

7. Projecten: 

a. Food4Life. Dit project vindt nog steeds voortgang. De vastenactie van de 

Dominicaner gemeenschap bracht destijds € 2.500 op. Met dit geld werd een 

http://www.vriendenvanbawku/


voedselproject opgestart in Bawku Hospital. Inmiddels rapportage ontvangen. Bawku 

Hospital is zelf ook met een succesvolle fundraising begonnen, die een groot succes 

was. Het project wordt verder gevolgd. 

8. Management.  Fred Effah-Yeboah, de General Manager Prebysterian Health Service  en 

administrator van het ziekenhuis, heeft  in september 2018 zijn functie neergelegd. Hij is 

opgevolgd door Mr. Samuel Fyanko Gyan.  John Azaare functioneert goed als 

contactpersoon. De contacten lopen goed  

9. Personele situatie In Bawku Hospital. De  gynaecoloog Clement Oppong heeft na het 

dramatisch overlijden van zijn vrouw in 2017 zijn werkzaamheden in het ziekenhuis 

beëindigd. Zij overleed een week na de geboorte van haar derde kind. Inmiddels is er voor 

hem een opvolger gevonden, die al aan de slag is gegaan. Details over de opvolger zijn nog 

niet bekend. De opening van de nieuwe verloskamers en oprichting van de NICU hebben een 

enorme boost gegeven aan de verloskundige activiteiten. Verder zijn Dr. Seidu,chirurg,  en 

Dr. Tuni, orthopeed nog werkzaam in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er nog een aantal basis 

artsen in het ziekenhuis werkzaam. In het ziekenhuis bestaat een tekort aan goed opgeleid 

personeel. Het ziekenhuis heeft onze stichting verzocht ondersteuning te geven aan de 

opleiding van OK-assistenten. Een project om dit doel te bereiken is in voorbereiding. 

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

Inmiddels is bijna een derde lustrum bereikt. Hoewel er vooruitgang wordt geboekt blijft de 

nood hoog.  Onze hulp wordt door het management en de medewerkers van het ziekenhuis 

sterk gewaardeerd. 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, bestaan.  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.  


