
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN BAWKU 2019  

1. Bestuur. In het najaar is Ge Bouw afgetreden als secretaris. Hij heeft de functie 6 jaar vervuld. Hij 

is opgevolgd door Jeroen Nikken, Radioloog in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het bestuur vergaderde 

vier maal. Er werd tweemaal een algemene leden vergadering gehouden.  

2. Financiën. Verwezen wordt naar het verslag van de penningmeester  

3. Communicatie. De website is het belangrijkste PR middel en wordt regelmatig aangepast met 

nieuwe informatie. Daarnaast werd eenmaal een nieuwsbrief rondgestuurd.  Het facebookaccount 

wordt door ruim 100 mensen gevolgd. 

4. Uitzendingen 2019. In het voorjaar zijn Ries Schouten (arts-microbioloog), Inge Peters (deskundige 

infectie preventie), Sandra Bekendam (radiodiagnostisch laborant) en Jeroen Nikken (radioloog) naar 

Bawku geweest, met als belangrijkste doelstelling het bevorderen van infectiepreventie en het 

ondersteunen van de radiodiagnostiek. In het najaar zijn Herma van Vliet (tandarts) en Fabian 

Brouwer (tropenarts) naar Bawku geweest. Belangrijk thema van dat bezoek was het opnieuw 

mogelijk maken van röntgenfoto’s voor tandheelkundige toepassing; na de vervanging van het vorige 

röntgenapparaat (voor algemene toepassing) was de mogelijkheid voor tandheelkundige foto’s 

namelijk verloren gegaan. 

5. Fondswerving. Evenals vorig jaar hield Ziekenhuis Gelderse Vallei ook dit jaar weer een 

kerstgeschenk actie waarbij veel ziekenhuismedewerkers een deel van hun tegoed aan Vrienden van 

Bawku hebben gedoneerd. De Soroptimisten Epe/Hattem (organisatie van vrouwen die zich 

wereldwijd inzetten voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen 

en meisjes) hebben in de zomer een tuinfestival gehouden, waarvan de opbrengst is gedoneerd t.b.v. 

het project ‘Food for Life’. Ook de pastorale dienst van het UMCU heeft wederom onze stichting 

financieel ondersteund.  

6. Projecten: a. Food4Life. Tijdens de uitzending van 2019 bleek dat het project Food4Life nog niet 

alle daarvoor in aanmerking komende patiënten bereikt had. Het management gaat erop toezien dat 

het project verder uitgerold gaat worden. 

7. Management Presbyterian Hospital Bawku. Mr. Samuel Fyanko Gyan is de general manager. John 

Azaare, de Hospital Administrator is FOB contactpersoon. Het contact met hem loopt prima. 

8. Bezoek van delegatie uit het Presbyterian Hospital Bawku aan Nederland. Het management van 

het ziekenhuis had reeds lang de wens om een bezoek te brengen aan Nederland om de 

vriendschapsbanden aan te halen en om kennis te nemen van het gezondheidssysteem in Nederland. 

Het bezoek was gepland voor september 2019. Er was een programma in elkaar gezet en huisvesting 

was geregeld. Echter, op de dag van vertrek uit Ghana bleek dat de visumaanvraag was afgewezen. 

De delegatie heeft aangegeven een nieuwe poging te doen om een visum te krijgen. 

9. Lustrumviering. Op 21 september is het derde lustrum van de Stichting Vrienden van Bawku 

gevierd, waarbij Prof Dr. Andre van der Ven (hoogleraar international health, Radboudumc) een 

lezing heeft gegeven met als thema ‘Waar heeft Bawku behoefte aan anno 2019?’ Het was een 

interessante lezing, met verrassende nieuwe inzichten. 

10. Personele situatie In Bawku Hospital. De personele bezetting blijft wat artsen betreft vrij krap: dr 

Seidu Sukenibe, chirurg, en dr Chris, internist, zijn de meest constante medisch specialisten. De 

nieuwe gynaecoloog heeft nog geen blijk gegeven van interesse in samenwerking met FOB. De arts-

assistent gynaecologie, dr Jemima Asune, die al meerdere jaren vrijwel functioneert als gynaecoloog, 



is wel enthousiast over samenwerking met Vrienden van Bawku. Verder is nog een orthopaed, dr 

Tuni, in het ziekenhuis werkzaam. Incidenteel komt een uroloog vanuit Accra langs. Verder zijn er de 

onmisbare basisartsen in het ziekenhuis werkzaam, die meestal 0,5 – 1 jaar in het ziekenhuis werken.  

11. toekomstplannen. Voor het voorjaar van 2020 staat het bezoek van een vrij grote uitzending 

naar Bawku gepland. We wachten af of het de delegatie uit Bawku lukt om toch nog een visum te 

krijgen voor het tegenbezoek aan Nederland. 


