JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN BAWKU 2021

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. Uitzendingen
Aanvankelijk leek het er op dat door corona dit jaar geen uitzending naar Bawku mogelijk zou zijn. In
het najaar kon toch een kindergeneeskundige delegatie naar het Presbyterian Hospital Bawku
afreizen. De delegatie bestond uit 2 kinderartsen (Dirk Jan Pot en Afke Robroch), een diëtiste (Saskia
van Bennekom) en 2 aios kindergeneeskunde (de laatste twee zijn op eigen kosten gereisd). Saskia
van Bennekom heeft zich voornamelijk beziggehouden met het project Food for Life. De kinderartsen
hebben op de kinderafdeling gewerkt. Het contact met het verpleegkundig personeel verliep erg
goed; de verpleegkundigen zijn erg enthousiast en willen graag bijleren.
Het aantal corona infecties in de regio was naar verluid laag. Het ziekenhuis heeft weinig opnamen in
verband met covid gehad.
4. Management PHB
John Azaare is per 1 januari 2021 gestopt als manager van het Presbyterian Hospital Bawku. Hij is
opgevolgd door Faisal Osman
5. Fondswerving
De stichting Vrienden van Bawku heeft dit jaar een legaat ontvangen, waar we zeer dankbaar voor
zijn. Dit stelt de stichting in staat om een aantal projecten, waar onze hulp voor is gevraagd, te
ondersteunen (zie punt 6.).
Ook dit jaar hebben we van Ziekenhuis Gelderse Vallei een donatie ontvangen via de kerstgeschenk
actie.
6. Projecten
Er zijn drie verzoeken binnengekomen voor ondersteuning van gezondheidsprojecten in de regio:
-

Denis Daliri is een psychiater die in Bolgatanga , de provinciehoofdstad van de Upper- East
region, vanuit de presbyterian Primary Health Care een klein psychiatrisch centrum wil
opzetten. Psychiatrie is in Noord Ghana nog maar zeer beperkt ontwikkeld: in noord Ghana is
tot nog toe geen instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dr Daliri wil een short stay
psychiatrisch centrum met 10-15 bedden oprichten en daarnaast outreach psychiatrische
hulpverlening. Tevens wil hij een opleidingscentrum voor psychiatrisch verpleegkundigen
opzetten. Er is een gebouw beschikbaar dat kan worden omgebouwd tot psychiatrisch
centrum. Dr Daliri heeft Vrienden van Bawku om financiële steun gevraagd.

-

het Training College dat verbonden is aan het Presbyterian Hospita Bawku wil de opleiding
tot verloskundige gaan bieden. Hiervoor moet een bestaande ruimte gerenoveerd worden
tot auditorium en is een skills oefenruimte nodig. Het college heeft Vrienden van Bawku
gevraagd of wij het project willen ondersteunen

-

Het Presbyterian Hospita Bawku wil graag zelf de zuurstof produceren die het ziekenhuis
nodig heeft. Nu moet iedere week een vrachtwagen een 5 uur durende tocht naar Tamale
ondernemen om de zuurstof te halen. De chauffeur overnacht dan in Tamale en rijdt de
volgende dag met volle zuurstofflessen terug. Het management wil een zuurstofgenerator
aanschaffen die op zonne-energie werkt.

Het bestuur van Vrienden van Bawku heeft voor deze drie projecten aangegeven dat Vrienden van
Bawku de projecten een warm hart toedraagt en zal kijken wat de stichting kan doen ter
ondersteuning van de projecten.
7. Onrust in de regio Bawku
Aan het eind van het jaar kwam de melding dat er een gewapend conflict was uitgebroken tussen
twee stammen in de regio Bawku. Dit conflict zorgde voor onveiligheid in de stad en had ook
aanzienlijk effect op het functioneren van het Presbyterian Hospita Bawku, omdat het ziekenhuis in
het gebied van één van de stammen ligt. De doorgang van de uitzendingen in het voorjaar 2022 is
door dit conflict onzeker geworden.

