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Stichting Eyes on Ghana

Zicht op .... de toekomst van de Theresa kliniek!

Dit is de eerste nieuwsbrief na de opening van de nieuwbouw van de Theresa kliniek in het plattelandsdorp
Asuoso, nu bijna twee jaar geleden. Het was een periode van verandering en wennen, maar ook van groei en
helaas een tegenvaller van buitenaf. De kliniek kreeg veel bezoek: belangstellenden, uitgenodigde deskundigen,
betrokkenen uit het internationale netwerk en bestuursleden. Er werden twee woningen voor medewerkers
gebouwd en ingericht op het terrein van de kliniek. De boekhouding kwam op orde en er was aandacht voor
bijscholing. De contacten met de St. Johannes International school, die enkele jaren op een lager pitje stonden
vanwege de herbouw van de kliniek, werden weer aangehaald.

Nieuwbouw:
ruimte, overzicht en meer capaciteit
Op de nieuwe locatie heeft de Theresa kliniek,
opgericht in 1989, weer een toekomst gekregen.
Het werken is hier overzichtelijk, met aparte
ruimten en gebouwen voor verschillende diensten.
Er is personeel bijgekomen en de organisatiestructuur is aangepast. De ruimten zijn efficiënt
ingericht en zijn makkelijker schoon te houden. Er
zijn nu goede sanitaire voorzieningen. Het hele jaar
door, ook tijdens de droge periode, is er voldoende
schoon water. Door uitbreiding van het aantal
consult-uren kunnen er meer patiënten worden
geholpen en zijn de wachttijden korter. In het eerste
jaar na de opening nam het aantal patiënten met
bijna 300% toe tot ruim 19.000.
De grote wachtruimte in de kraamkliniek is heel

geschikt voor het geven van voorlichting aan
bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Hier is veel
belangstelling voor, zeker als dit ‘toevallig’ op een
marktdag wordt gepland. En omdat de kliniek nu
aan de doorgaande weg ligt kon een minibus-stop
aangelegd worden precies voor de ingang. De
kliniek is daardoor beter bereikbaar voor iedereen.
Een tegenvaller was dat de overheidsverzekering,
een belangrijke bron van inkomsten, in 2016 heel
onregelmatig uitbetaalde aan medische dienstverleners en bovendien een jaar achterliep. De
kliniek ontvangt geen enkele subsidie of donatie
voor operationele kosten, zodat dit een zware
tegenvaller was. Maar gelukkig lijkt het er op dat
de nieuwe president zijn beloften gaat nakomen: in
2017 kwamen betalingen beter op gang. De kliniek
ziet daarom de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Een nieuwe start

Oogheelkunde heel belangrijk

Bij de start op een nieuwe locatie hoort ook een
nieuw uiterlijk: alle medewerkers kregen een
nieuw uniform, waarvoor zij zelf de stof en het
model ontwierpen.

De oogkliniek is een belangrijk onderdeel van de
Theresa kliniek. Staar en glaucoma komen vaak
voor en veroorzaken slechtziendheid en zelfs
blindheid. Dit heeft grote invloed op het gezinsleven: kinderen gaan niet naar school wanneer zij
taken van hun ouders moeten overnemen. Behandeling van deze aandoeningen is echter goed
mogelijk.

Medische zorg uitgebreid
In de herbouwde kliniek verzorgen de medisch
directeur en de nieuwe Ghanese arts de algemene
consulten. Patiënten kunnen in de kliniek nu ook
worden
voor meerdaagse
behandeling.
De stof opgenomen
en de modellen
werden door
het

personeel ontworpen. De herkenbaarheid van
de medewer-kers is voor de patiënten ook veel
makkelijker.

De Theresa kliniek beschikt over een
operatiekamer waar een Ghanese oogarts
maandelijks staaroperaties uitvoert. Jaarlijks wordt
gedurende een ‘eye-camp’ ook een hele reeks van
operaties uitgevoerd door een bevriende
Amerikaans oogarts, in samenwerking met de
medewerkers van de oogkliniek.

Er worden sinds kort regelmatig echo-spreekuren
gehouden. Hierdoor worden veel te behandelen
afwijkingen tijdig herkend. Dit echografietoestel
was een recente gift vanuit Nederland.
Na de operatie kunnen de patiënten, die vaak
geheel blind waren, weer goed zien!

Het resultaat is dat veel minder patiënten worden
doorverwezen naar verder gelegen ziekenhuizen.
Veel van hen zouden daar niet naartoe gaan omdat
de kosten voor vervoer te hoog zijn.

Speciale aandacht voor zwangeren, jonge
moeders en de allerkleinsten
Malaria is nog steeds een levensbedreigende
ziekte. Vooral heel jonge kinderen zijn slachtoffer.
Op tijd er bij zijn, behandeling en een goede
hygiëne thuis kunnen veel narigheid voorkomen.
Dit geldt ook voor de voorbereiding op een
geboorte en de verzorging van de baby’s. De
traditie in dit gebied is echter om zoveel mogelijk
zelf op te lossen en zo lang mogelijk door te gaan
met de dagelijkse activiteiten, waarbij belangrijke
signalen soms worden genegeerd. Dus probeert de
Theresa kliniek deze doelgroepen te informeren
nog voordat zich een probleem heeft voorgedaan.
‘Publiekstrekkers’ als het draaien van een
informatieve film of een ludieke actie, zijn enkele
middelen die zij hiervoor inzetten.

Een ‘kraamcadeau’ in het vooruitzicht stellen is
een voorbeeld van een goed werkende actie.
Zwangere vrouwen die naar de voorlichting komen
wordt een verrassing beloofd als zij in de kliniek
bevallen en niet thuis onder onhygiënische omstandigheden. De vrouwen kunnen zich hiervoor
zelfs gratis verzekeren. Het kraamcadeau bestaat
uit een startpakket met wasbare luiers en in Nederland verzamelde en gebreide kleertjes. En alle
kleine kinderen krijgen een gebreide bal, waar ze
heel blij mee zijn.

Een nieuwe samenwerking !
Het Maasstadziekenhuis in Rotterdam en de
Theresa kliniek zijn in oktober 2017 een langdurige samenwerking aangegaan. De verwachting is
dat medewerkers van beide organisaties over en
weer van elkaar zullen leren en dit kunnen toepassen in de eigen werkomgeving. Waar gewenst zullen steeds wisselende medewerkers van het ziekenhuis de komende jaren in Ghana training ‘on the
job’ verzorgen en in gesprek gaan met de medewerkers van de Theresa kliniek.

In september 2017 vond een eerste verkennend
bezoek plaats door twee gespecialiseerde
verpleegkundigen. In Ghana werd een gezamenlijk
plan opgesteld, gericht op de moeder-en-kindzorg
en de verpleging in het algemeen. Er werd
enthousiast op gereageerd. Voor een eerste training
kwamen de verlofgangers zelfs nog even terug.

De voorlopig laatste bouwactiviteiten

Oprichting van een Schoolfonds

De herbouw van de kliniek is afgesloten met de
bouw en inrichting van woningen voor medewerkers op het terrein van de kliniek: één voor de
nieuwe dokter en één voor de medewerkers van de
kraamkliniek. De dokter en de verloskundigen
kunnen nu in noodgevallen ook buiten de
openingstijden van de kliniek snel ter plekke zijn.

Met dank aan Nederlandse sponsors werd medio
2017 een schoolfonds opgericht om (bij-) scholing
en training mogelijk te maken voor jongeren die dit
zelf niet kunnen bekostigen. Deze jongeren kunnen
worden voorgedragen door de St. Johannesschool,
die ook door Eyes on Ghana wordt gesteund, door
de Theresa kliniek of door andere volwassenen die
bekend zijn bij Eyes on Ghana. De toezegging is
aan voorwaarden gebonden, moet leiden tot
afronding van een school of opleiding en de
jongeren of hun ouders moeten zelf ook een
financiële bijdrage leveren. De gevraagde steun
moet de kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Medio 2017 zijn vijf jongeren in dit programma
opgenomen en in 2018 zullen er nog enkele volgen.
Het schoolfonds is een voortzetting van wat Eyes
on Ghana op individuele basis al vele jaren doet.
Hieronder twee voorbeelden:

Op het platteland zijn woningen als deze niet
beschikbaar voor verhuur.

Wij zijn de Wilde Ganzen zeer dankbaar voor hun
substantiële financiële bijdrage in dit bouwproject.
Daarnaast nam de kliniek zelf de inrichting van de
keukens en het (zo veel mogelijk lokaal gemaakte)
meubilair voor haar rekening.

Abigail heeft geen ouders en woonde in een veraf
gelegen dorpje waar goede opleidingen ontbreken.
Zij werd door Lawrence Bempong, de directeur
van de kliniek, in huis genomen, doorliep de St.
Johannesschool en de Secundary Highschool en
volgt nu een opleiding tot verpleegkundige.

Beatrice, de rechterhand van Lawrence Bempong,
heeft zich het afgelopen jaar verder ontwikkeld in
het bijhouden van de financiële administratie van
de Theresa kliniek door het volgen van een
intensieve boekhoudcursus.

Veel bezoek uit binnen- en buitenland

De kliniek nogmaals onder de loep

Over aandacht heeft de kliniek in het algemeen niet
te klagen. In de loop der jaren heeft zij een kring
van belangstellenden opgebouwd die zich zeer betrokken voelen bij de ontwikkelingen in Asuoso.
Dankzij de voortdurende inzet van een groep inwoners is al veel bereikt en hiermee groeit ook het
netwerk. Eyes on Ghana zet zich sterk in om dit
netwerk steeds verder uit te breiden, zowel in als
buiten Ghana. Daarom gaan de bestuursleden regelmatig op bezoek om bij te praten en om op verzoek ter plekke een tijdelijke ‘klus’ aan te pakken.

In 2017 bracht de architect van de nieuwbouw, de
Australische Lara Calder, weer een bezoek aan de
kliniek. Het was de eerste keer dat zij haar tekeningen gerealiseerd zag. De Australische ambassadeur en een van zijn Ghanese medewerkers vergezelden haar. De ambassadeur was onder de indruk
en positief over het onderhouden van de contacten.
Wilde Ganzen en andere donateurs vereerden de
kliniek met een bezoek en een Nederlands contact
bracht tien rolstoelen. Ook de St. Johannesschool
ontving meerdere belangstellenden uit Nederland
die een bijdrage willen gaan leveren aan verdere
ontwikkelingen.

Vera Overdevest bracht in de zomer van 2016 twee
langdurige bezoeken aan de kliniek. Als biomedical
engineer werkzaam in een Nederlands ziekenhuis,
heeft zij de gehele organisatie doorgelicht als onderdeel van haar specialisatie tot clinical engineer. De
enquête en vele gesprekken die hier deel van
uitmaakten, brachten veel nieuwe informatie waar
de kliniek haar voordeel mee heeft kunnen doen.
Een van de uitkomsten was dat de medewerkers
gebaat zouden zijn bij een betere herkenbaarheid
voor de patiënten en een meer professionele
uitstraling. Het plan voor de nieuwe uniformen (zie
het eerdere artikel) is hieruit ontstaan. Eyes on
Ghana heeft de kosten hiervan gedoneerd.

Overig kort nieuws
Eyes on Ghana heeft een nieuwe website
www.eyesonghana.org, dank zij de hulp van Tim
van Dijck die deze voor ons ontwierp en maakte.
Heel veel dank daarvoor!
Op de website vindt u o.a. het belangrijkste recente
nieuws en de nieuwsbrieven.
U vindt ons ook op facebook met veel nieuws en
foto’s.

Met veel dank aan allen die de kliniek in woord en daad hebben gesteund de afgelopen jaren!!!
Eyes on Ghana mocht van vele organisaties en nog meer particulieren de afgelopen jaren een financiële bijdrage of
een gift in natura ontvangen. De Theresa kliniek en de St. Johannes International School zijn u hiervoor zeer
erkentelijk.
Onze bijzondere dank gaat uit naar de betrokkenen die talrijke kraamcadeautjes verzorgden. Ook het speciaal voor
de kliniek gehouden benefietconcert door de stichting Venster op Muziek heeft grote indruk op ons en de Ghanese
partners gemaakt.

Fardit straalt steeds verder uit.
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