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NIEUWSBRIEF 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Stichting Eyes on Ghana              Zicht op ..... een voor ieder toegankelijke kliniek!                                                                                                                             
 

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting Eyes on Ghana. In de eerste uitgave las u over 

de achtergrond en voorgeschiedenis van onze stichting en over de start van het huidige project: de 

herbouw van de St. Theresa kliniek. Deze nieuwsbrief gaat vooral over het verloop van de 

fondsenwerving en de onlangs gestarte bouw.  

 

Even voorstellen..... 

 

Mijn naam is Lawrence Bempong. Ik ben 60 

jaar en directeur van 

de huidige St. 

Theresa kliniek in 

Akim Akroso in 

Ghana, het dorp 

waar ik ben 

opgegroeid. Mijn 

ouders zagen toen al 

het belang van een 

goede opleiding en 

ik had het geluk dat zij ook de financiën 

hadden om mij naar school te laten gaan. Zo 

werd ik universitair opgeleid verpleegkundige 

én docent verpleegkunde. Na mijn opleiding 

heb ik een tijd in een kliniek in het noorden 

van Ghana gewerkt. In deze periode ont-

moette ik ook Marian Remmerswaal, die 

sindsdien nauw verbonden is geraakt met 

mijn werk hier in Ghana.   

 

  

 

In 1987 ben ik terug gekomen in mijn 

plattelandsdorp in het zuidwesten van  

Ghana, nadat mijn zus was gestorven aan 

een in beginsel te behandelen ziekte. Daarna 

besloot ik mij in te gaan zetten voor een 

toegankelijker basisgezondheidszorg in mijn 

eigen regio. 

Mijn werkzaamheden bestaan tegenwoordig  

naast het leiding geven aan de kliniek, waar 

dertien medewerkers in vaste dienst werken 

en enkele vrijwilligers, uit project-

management bij de bouwwerkzaamheden. 

Iedere ochtend bezoek ik de bouwplaats in 

Asuoso. Mijn week is erg vol en druk, maar 

ik ben ook blij dat ik dit allemaal kan doen 

voor de arme mensen in dit gebied. De 

oudste van mijn zes kinderen wil graag mijn 

werk voortzetten. Hij volgt een universitaire 

opleiding en bereidt zich voor op het 

overnemen van de leiding van de kliniek. 

 

Fondsenwerving verliep boven verwachting...Heel veel dank aan alle donateurs! 

 

Het afgelopen half 

jaar heeft de 

stichting Eyes on 

Ghana met hulp van 

Wilde Ganzen de fondsenwerving voor de 

herbouw van de oogafdeling, de (oog-) 

operatieafdeling,  de polikliniek met apotheek 

en het laboratorium kunnen afronden. We 

kunnen er zelfs een opnameafdeling bij gaan 

bouwen. Dit is een geweldig resultaat 

waarvoor wij alle donateurs nogmaals heel 

hartelijk  willen bedanken.   

  

De komende periode zal in het teken staan 

van de fondsenwerving voor de herbouw van 

de moeder-en-kindzorg-afdeling en een 

eenvoudige woning voor de arts.  Hiermee 

zal de huidige kliniek volledig zijn herbouwd 

en voorbereid zijn op de  uitdagingen van de 

komende decennia. Wij hopen ook nu weer 

voldoende donateurs te vinden. Wij zouden 

u daarom willen vragen deze nieuwsbrief 

te verspreiden onder uw contacten.  



 

Wat gaat er veranderen voor de 

bestaande St. Theresa kliniek in Akim 

Akroso?  

 

De bestaande medische diensten 

oogheelkunde/ optiek, oogchirurgie, poli-

kliniek/apotheek, laboratorium (samen 

bouwfase 1) en moeder-en-kind zorg (bouw-

fase 2) worden herbouwd aan de doorgaande 

weg in het naburige dorp Asuoso. De 

huidige, te krappe, plek wordt ingeruild voor 

een locatie waar capaciteits- en 

bereikbaarheidsproblemen verleden tijd zijn.   

  

Hoe gaat de nieuwe St. Theresa kliniek in 

Asuoso er uit zien? 

 

 

Er zal een eigen arts verbonden zijn aan de 

kliniek en er komen units met bedden ten 

behoeve van observatie/onderzoek en 

nabehandeling. De afdeling moeder-en-

kindzorg biedt ook ruimte voor voorlichting. 

De sanitaire voorzieningen worden sterk 

verbeterd. En tot slot wordt een 

watervoorziening  aangelegd, die het hele 

jaar voldoende en schoon water zal leveren 

voor de gehele kliniek.  

De nieuwbouw 

 

Nadat de financiering voor bouwfase 1, inclusief een opnameafdeling, sanitaire voorzieningen voor 

bezoekers en de gehele watervoorziening rond was kon in februari dit jaar gestart worden met de 

bouw.  Werklieden uit het dorp en de omgeving boden zich aan om ingehuurd te worden. Het hele 

dorp leeft mee. Bestuurslid Marian Remmerswaal was in die periode weer twee maanden in Ghana 

en maakte de werkzaamheden van dichtbij mee.  

 

 

 

 

Allereerst werd een diepe put geboord, die een krachtige waterbron opleverde. Voldoende water is 

namelijk ook essentieel voor de voortgang van de bouwwerkzaamheden. In de vorige nieuwsbrief 

schreven wij al dat het land was schoongemaakt en  geëgaliseerd, en dat er al een flink aantal 

handmatig gemaakte bakstenen klaar lagen. De afgelopen maanden konden zodoende worden 

besteed aan het leggen van de fundamenten en het begin van de bouw.  

 

  

 

 

 

 

 



 

Naar verwachting zal uiterlijk in september 2015 de nieuwbouw in gebruik worden genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

    Projectmanager Lawrence en bouwopzichter Ebenezer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto’s werden eind mei gemaakt. 

 

 

 

“We have finished casting concrete on the floor of the eye, theater and the surgical ward. Yesterday 

we started digging the foundation of the 2nd surgical ward. We have also put up all the pillars of the 

eye department and we will start with the laying of blocks this week. We have also started erecting 

of the pillars at the theatre”, aldus Lawrence Bempong. 

 



 

De inrichting van de nieuwe St. Theresa kliniek 
 

Alle inventaris van de huidige kliniek verhuist mee naar de nieuwe kliniek. 

Voor de nieuwe kliniek is extra meubilair nodig en er is een wens voor 

uitbreiding van medische apparatuur. Het nieuwe meubilair  

wordt zoveel mogelijk door lokale timmerlieden gemaakt of in Ghana 

gekocht. In speciale gevallen wordt besloten materiaal vanuit Nederland 

naar Ghana te verschepen:  afgelopen jaar kregen wij bijvoorbeeld 

drieëntwintig prachtige bedden met extra stalen (hygiënisch!) meubilair 

van een Nederlands ziekenhuis aangeboden. 

Tien duurzame kinderbedden konden 

we daarentegen in Ghana 

aanschaffen dankzij een van onze 

sponsors. De bedden worden deels al 

gebruikt in de huidige kliniek. Ook 

kregen wij van een Nederlandse 

firma zo goed als nieuwe apparatuur 

voor de oog-afdeling.   

 

 

 

Nieuws over andere lopende projecten van de stichting Eyes on Ghana 

 

De herbouw van de St. Theresa kliniek is het grootste, maar niet het enige lopende project van de 

stichting Eyes on Ghana. Zie ook onze website www.eyesonghana.org. Met hulp van de stichting 

Eyes on Ghana werd in 2000 een school voor Engelstalig onderwijs gebouwd in Asuoso, waar ruim 

600 kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar les krijgen. Vorig jaar werd een computerlokaal 

toegevoegd, dat werd ingericht met vijftig computers en flatscreens. Een Nederlands bedrijf schonk 

deze computers, omdat ze niet meer werden gebruikt. De leerlingen waren door het dolle heen en 

hielpen graag mee bij de inrichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Uw gift voor de laatste fase van de herbouw van de kliniek, de moeder-en-kindzorg afdeling, 

ontvangen wij graag op NL56INGB0006203520 o.v.v. ‘kliniek Asuoso’. Uw giften zijn aftrekbaar 

voor de belasting. 

http://www.eyesonghana.org/

