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Het afgelopen bezoek was mijn vijfde bezoek aan het Presbytarian hospital in Bawku. Zoals
gebruikelijk heb ik naast de directe patiëntenzorg veel overlegd over het project Food for Life. De
afdeling voeding en diëtetiek bestaat uit:
*Joseph de ziekenhuis diëtist, hij is verantwoordelijk voor alle klinische afdelingen en de polikliniek.
Daarnaast is er
*een kokkin Lydia die kookt voor het project FFL .
Alle verbeteringen die we de afgelopen jaren in de keuken hebben aangebracht functioneren goed.
De koelkast en vriezer bevatten voedingsmiddelen voor het koken en ook de droge voorraden zijn
aanwezig. De producten die nodig zijn voor de aangepaste voeding voor ondervoede kinderen (F75
en F 100) zoals melkpoeder, olie en suiker zijn ook aanwezig. Inmiddels is er weer Ready To Use
Therapeutic Food (RUTF) geschonken door Unicef. Deze voeding wordt veel gebruikt op de afdeling
bij kinderen die goed kunnen eten en al wat ouder zijn. Dit kan ook makkelijk meegegeven worden
voor thuis en op de polikliniek of de primary health care centers worden gecontroleerd.
In 2020 en 2021 heb ik verslagen ontvangen met een overzicht van de aantallen kinderen die voeding
hebben gekregen van FFL. In 2021 zijn er tot augustus minder kinderen geweest die voeding
gekregen hebben vanuit FFL. In 2020 waren er een aantal kinderen met brandwonden die maanden
in het ziekenhuis gelegen hebben en zij hebben de aantallen erg beïnvloed. Verder heeft het
oogstseizoen invloed op het aantal opgenomen kinderen. Hoe langer het oogstseizoen is geleden hoe
hoger het aantal kinderen met matige en ernstige ondervoeding. De ergste gevallen komen vaak uit
Togo en Burkina Faso. Het ziekenhuis is Bawku behandelt ook veel patiënten van over de grens.
Tijdens het bezoek hebben Joseph en ik het overzicht van 2021 besproken. Het was makkelijk om dit
samen te doen want het geeft hem meer inzicht wat er belangrijk is voor mijn verslagen.
Aantallen 2021
Er zijn van januari t/m augustus 51 kinderen geweest die voeding en zuigelingenvoeding hebben
gekregen van het project FFL. Het ging hierbij om 186 dagen waarbij er drie maaltijden per dag, fruit
en water werden gegeven. Daarnaast zijn er 48 blikken melkpoeder of zuigelingenvoeding gebruikt.
De maaltijden zijn eerder berekend op 18 GHS ( koers : zie verder)per dag. De prijs van een blik
melkpoeder of zuigelingenvoeding is gemiddeld 30 GHS.
In 2021 is er tot en met augustus 4788 GHS uitgegeven = ongeveer 684 euro. (huidige koers 1 euro =
+ 7 GHS). Uiteraard moet dit overzicht aangevuld worden met de laatste maanden, maar de
verwachting is dat het totale bedrag wat in 2021 uitgegeven wordt lager zal zijn dan in 2020.
Voor 2020 is er geld overgemaakt aan het ziekenhuis en dit is toegevoegd aan het Poor&Sick fund.
Het is gelabeld geld.
Meeting
Op maandag 4 oktober is er een vergadering geweest over FFL. De deelnemers waren:
1. The chaplain, hij beoordeelt de aanvragen voor het Poor&sick fund
2. Mr. Opana, hoofd financiën
3. Richard, verpleegkundige van de kinderafdeling

4. Athony namens de verpleegkundig directeur en als vervanger van Kamal, één van de
oprichters van FFL
5. Joseph Ayambaye, diëtist
6. Dirk Jan Pot, kinderarts
7. Saskia van Bennekom, diëtist
Tijdens ons vorige bezoek aan Ghana hebben we ook een vergadering gehad. Door vertrek van
collega’s, ziekte en vakantie is er weinig continuïteit. De deelnemers waren wel allemaal bekend met
het project. Er zijn een aantal aandachtspunten besproken:








De verslagen die Joseph naar mij stuurt, moeten ook naar het management
Eerdere berekeningen gingen er vanuit dat er 5/10 patiënten per dag gevoed konden worden
vanuit het project, deze aantallen worden nu niet gehaald. Er is nu een voorstel om
volwassenen toe te voegen zodat er maximaal 10 patiënten per dag gevoed kunnen worden.
De keuken kan deze aantallen makkelijk aan. Het zullen voornamelijk patiënten zijn die ook
gebruik maken van het poor&sick fund voor de medicatie. De aanvragen gaan via de diëtist.
De kok wordt naast het koken regelmatig ingezet als schoonmaakster op de
verpleegafdelingen. Wanneer er meer eten klaargemaakt moet worden past dit niet meer.
Daarnaast is het onhygiënisch. Hier waren eerder al afspraken over gemaakt, maar vanwege
personeelstekort zijn deze niet nageleefd. Het is nogmaals onder de aandacht gebracht bij de
verpleegkundig directeur.
Er zijn kleine verbeteringen aangebracht in de keuken zoals een kast onder het aanrecht en
betere bescherming van de tafel tegen de hitte van het kooktoestel.
Vanuit het extra geld van de FOB is een airco gekocht voor het voedingsgebouw.

Aanpassen website en opnames bedankfilm
Afgelopen jaar hebben verschillende organisaties bijdragen geleverd aan FFL. Tijdens mijn bezoek
heb ik opnames gemaakt van diverse hulpverleners waarbij ze aangeven wat het project betekent
voor het ziekenhuis. Daarnaast heb ik opnames gemaakt van de afdeling, het koken en het
klaarmaken van de dieetvoeding. Ik hoop met behulp van Michiel Pothoff en filmpje te maken wat
gebruikt kan worden als bedankje voor de gevers. Daarnaast wil ik het graag op de website plaatsen
om nieuwe sponsoren aan te trekken. De tekst van de website moet ook worden aangepast en
geüpdatet.
Afsluitend
Het project FFL loopt redelijk goed. Het blijft belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor het
includeren van de juiste patiënten en ondersteuning door regelmatig bezoek vanuit de FOB. Met het
bestuur moet worden overlegd hoe het budget van FFL de komende periode kan worden aangevuld.
Ik ben zelf tevreden over het feit dat er geld aan voedingsmiddelen wordt uitgegeven naast
apparatuur en bezoekkosten. Nadenken over aanvulling van het budget voor FFL is nodig en moet
worden opgepakt samen met het bestuur.
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