
JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN BAWKU 2020 

 

Het jaar 2020 is door de corona pandemie geheel anders verlopen dan gedacht. Veel van de 

geplande activiteiten konden geen doorgang vinden.  Toch is er in het vroege voorjaar nog een 

uitzending geweest en kon een delegatie uit Bawku nog een bezoek aan Nederland brengen. 

 

1. Bestuur.  

In het bestuur zijn geen wijzigingen geweest. Er zijn 2 bestuursvergaderingen geweest.  

 

2. Financiën.  

Verwezen wordt naar het verslag van de penningmeester  

 

3. Communicatie.  

Er is in het najaar een nieuwsbrief rondgestuurd.  

 

4. bezoek delegatie uit Bawku aan Nederland. 

Nadat een eerste poging tot bezoek aan Nederland in 2019 strandde op de weigering van de 

Nederlandse ambassade om visa te verstrekken, lukte dit in 2020 wel: In februari is een delegatie van 

het Presbyterian Hospital Bawku, bestaande uit Alima Seidu (verpleegkundig hoofd),  Seidu Sukenibe  

(chirurg en hoofd medische zorg),  Jemima Asune  (medical officer)  en John Azaare (administratief 

manager) voor een 10 daags bezoek naar nederland gekomen. Ze hebben een vrij intensief 

programma gevolgd, waarbij ze kennis hebben gemaakt met de organisatie van de gezondheidszorg 

in Nederland. Daarnaast hebben ze een bezoek gebracht aan de Lions en aan Rotary Bennekom. 

 

5. Uitzending 

In het voorjaar is er één uitzending geweest, bestaande uit Dirk Jan Pot, Saskia van Bennekom, Hans 

Ros, Maud Ariaans en Afke. Saskia van Bennekom heeft daarbij het project Food for Life weer een 

boost gegeven: door een misverstand dacht het management van het ziekenhuis dat er geen geld 

meer was voor het project waardoor er al een aantal weken niet meer gekookt werd voor de 

kinderen die het nodig hadden.  Dit was het voorgaande jaar al duidelijk geworden, maar er was nog 

geen actie op het nieuwe inzicht ondernomen. 

 

6. Fondswerving 

Ook dit jaar hebben we van Ziekenhuis Gelderse Vallei een donatie ontvangen via de kerstgeschenk 

actie. 

 

7. Management PHB 

John Azaare heeft aangegeven dat hij per 1 januari 2021 zal stoppen als manager. Hij gaat een studie 

volgen in Kumasi. Een opvolger voor hem is nog niet bekend. 

 

8. Toekomstplannen 

Gezien de situatie van de corona pandemie zijn de plannen voor volgende uitzendingen opgeschort 

tot bekend is wanneer reizen naar Ghana weer mogelijk is. 

 


