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Stichting Eyes on Ghana

Zicht op ..... de verhuizing!

In deze nieuwsbrief vertellen we vooral over de voortgang van de bouw en de verhuizing naar de nieuwe
locatie. Er is héél hard gewerkt om de geplande openingsdatum te kunnen halen. En dat is gelukt! Verder
informeren we u over andere ontwikkelingen die helpen om de medische zorg bereikbaar te maken voor alle
bewoners van dit plattelandsgebied. Van januari tot eind maart bezoeken twee bestuursleden ons project in
Ghana, terwijl afgelopen zomer ‘Ghana’ een bezoek aan ons bracht.
Resultaat van twee jaar hard werken
Na bijna twee jaar bouwen is het zover: de nieuwbouw van de St. Theresa kliniek is 14 februari jl. geopend!
De leiding is overgedragen aan de nieuwe directeur, Charles Bempong, die al sinds september meedraait in
de organisatie. Het doel voor 2016 is om volledig ingericht te zijn en er een efficiënt lopende organisatie van
te maken zodat veel meer patiënten kunnen worden behandeld. De nieuwe locatie biedt hiervoor de ruimte
en de faciliteiten. De betere bereikbaarheid aan de doorgaande weg zal voor velen het verschil gaan maken.
Het formele doel voor 2016 is om een erkenning
als plattelandsziekenhuis te verkrijgen. De
procedure voor registratie loopt. Dit gaat tegelijk
op met het stapsgewijs opbouwen van de
organisatie en het uitbreiden van het personeel. De
eerste stappen zijn gezet: een ervaren arts is per
februari aangenomen als medisch directeur en in
de oogkliniek is inmiddels een enthousiaste
optometrist werkzaam. Een tweede ghanese arts
houdt al enige tijd extra poliklinische spreekuren.
De polikliniek en het laboratorium (bruin), de operatieafdeling en bedden-units (groen), de oogkliniek met
de optiek-afdeling en het bezoekerstoilet (oranje, en de kinderopname-afdeling (blauw), zijn in gebruik
genomen. De kraamkliniek (geel) volgt in april. De muur rond het complex en de toegangspoort, waar nog
aan wordt gewerkt, zorgen er voor dat bekend is wie zich op het terrein bevinden.
Veel meer capaciteit, bredere zorg, voldoende water het hele jaar en een betere stroom-voorziening : het zijn
‘luxes’ waar in de kliniek naar uit wordt gekeken.

Bouwverslag van de afgelopen maanden
Dankzij de lange en goede relatie met onze
contactpersonen van het project-team en de
directie van de kliniek ontvangen wij zeer
regelmatig een verslag van de vorderingen. Tot
voor kort gebeurde dit via de email en een soms
haperende telefoonlijn. Tegenwoordig werkt de
whats-app ook goed en vanuit de dichtst-bijzijnde
stad kan zelfs worden overlegd via skype. Dit
directe en frequente contact heeft bijgedragen aan
de goede samenwerking.
De nieuwe gebouwen liggen langs een centraal
middenpad, waar ook een grote overdekte
wachtruimte komt. Vanaf dit pad oogt het complex
overzichtelijk en toegankelijk voor de patiënten.
Het
terrein
loopt
glooiend naar beneden.
De aanleg van trappen
en oplopende paden
voor rolstoelen vraagt
extra vakmanschap.
Voor de inrichting wordt
zoveel mogelijk gewerkt
met natuurlijk materiaal
uit de omgeving.
Lokale arbeiders
profiteren van de
opdrachten voor de
kliniek.

Voor de buitenkant van de verschillende
afdelingen zijn meerdere kleuren gekozen
Dat maakt het verwijzen naar het gebouw waar je
moet zijn eenvoudiger.

Ook de binnenmuren krijgen een kleurtje.

Voor het aanleggen van
elektriciteit moet je geen
last van hoogtevrees
hebben. De kliniek krijgt
een eigen transformator.

De twee operatiekamers worden
geheel betegeld en
voorzien van
airconditioning.

.Dorpsbewoners
helpen mee met het
zaaien van gras en
het aanleggen van
beplanting.

Het parkeerterrein en
de toegangspoort
worden op orde
gebracht.
En natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning.
Deze keer werd door een van onze donateurs een
gezamenlijke maaltijd
voor
het
hele
bouwteam aangeboden. Dit werd door
hen zeer gewaardeerd!

November – December .......voorbereidingstijd
Charles Bempong, de nieuwe directeur, keerde in
augustus terug naar zijn geboortedorp na drie jaar
opleiding in de Verenigde Staten. Deze opleiding
aan de universiteit van Pennsylvania was bedoeld
als
voorbereiding
op
zijn
toekomstige
leidinggevende functie in de gezondheidszorg.
De afgelopen maanden werden door hem besteed
aan inwerken, contacten opfrissen, ondersteuning
bij lopende zaken, vele formaliteiten en het treffen
van voorbereidingen voor het werken in de veel
grotere nieuwbouw. De medewerkers kregen
rondleidingen en uitleg over wat hen te wachten
staat na de verhuizing. Sommigen gaan een andere
functie uitoefenen.

Er waren trainingen over de logistieke afhandeling
en over samenwerking. Ook communicatie, zowel
intern als met de patiënten, en servicegerichtheid
kregen aandacht.
Mede dankzij de goede reputatie van de huidige
Theresa kliniek heeft de directeur goede mensen
kunnen aantrekken die zeer gemotiveerd zijn om
op deze plek het team te komen versterken.
De verloskundige die al heel lang in de kliniek
werkt, gaat binnenkort met pensioen. Zij zal
worden vervangen door een jonge verloskundige
die destijds door onze stichting werd gesteund en
nu haar opleiding heeft afgerond.

Januari ‘verhuismaand’ ........

De verhuizing werd in gang gezet, terwijl de
bestaande kliniek gewoon doordraaide. Hoeveel
keer hebben ze heen en weer moeten rijden om
alles over te brengen? Bestuursleden Marian
Remmerswaal en Jacqueline van der Stelt zijn in
Ghana om te helpen inpakken en schoon-maken.
..........én nieuwe activiteiten
Begin januari werd gestart met een hogere
frequentie van de zogenaamde ‘outreachprogramma’s. Nu het personeel van de oogkliniek
is uitgebreid met een optometrist kunnen twee
keer per week controles worden uitgevoerd in
omliggende en moeilijk bereikbare dorpen zonder
dat de oogkliniek stil komt te liggen. Veel
oogpatiënten komen niet uit zichzelf naar de
kliniek en worden alleen bereikt als ze dicht bij
huis kennis
kunnen maken met medische zorg.
Voor
de
meesten
is
dit
een
nieuwe
ervaring.

In de dorpen wordt algemene voorlichting
gegeven en wordt ‘spreekuur’gehouden. Als een
bril de oplossing lijkt of als een medisch
onderzoek of zelfs operatie nodig is, wordt een
bezoek aan de kliniek gepland. Komend jaar
worden deze ‘buiten-spreekuren’ uitgebreid met
andere medische aandachtsgebieden.
Een ghanese arts heeft uitbreiding van de
spreekuren in de polikliniek voor zijn rekening
genomen. Sinds november is de kliniek nu
dagelijks de hele dag, van 8.00 tot 19.00 uur,
geopend. Alhoewel de situatie op de huidige
locatie verre van ideaal is, is dit al een hele
verbetering. Op de nieuwe locatie zullen patiënten
ook voor observatie of verdere behandeling
kunnen worden opgenomen en zal er medisch
meer mogelijk zijn, zodat doorverwijzing naar een
verder gelegen ziekenhuis niet meer nodig is.

Februari en maart .............inrichten en van start op de nieuwe locatie
Alles wat bruikbaar is op de nieuwe locatie
verhuist mee. Maar dat is niet genoeg voor de veel
grotere nieuwbouw en ook kan hiermee de
medische zorg niet worden uitgebreid.
Dit is opgelost doordat de nieuwe directeur een
donateur in de Verenigde Staten vond voor wat er
nog nodig was, op korte en langere termijn. In juli
is een deskundige in Ghana geweest om een lijst
van materialen en apparatuur op te stellen die voor
verbetering van de medische zorg in de nieuwe
kliniek zal zorgen. De twaalf meter lange
container is inmiddels vertrokken uit de Verenigde
Staten en wordt eind maart in Ghana verwacht.

Nieuwe bedden,
kinderbedjes, en andere al eerder gedoneerde
inrichting staan klaar voor in-gebruik-name.

En andere ontwikkelingen
De bouw van de kraamkliniek, die later werd
gestart, verloopt zeer voorspoedig. De oplevering
zal in april zijn (het lichte gebouw voor aan op de
grote foto). Tot dan zal deze afdeling tijdelijk
intrekken bij de nieuwe polikliniek.
Inmiddels is ook de bouw van de laatste fase
gestart. Het gaat om een woonvoorziening voor
een arts en een verloskundige die snel ter plekke
moeten kunnen zijn. Aangezien in het dorp geen
huizen beschikbaar zijn, worden deze op het eigen
terrein gebouwd. Dit is in Ghana zeer gebruikelijk.
De fondsenwerving
voor het doktershuis
is inmiddels afgerond
en de bouw is gestart.
Wilde Ganzen steunt deze bouwplannen ook met
een 50% bijdrage voor iedere euro donatie.

De stichting heeft de afgelopen jaren een netwerk
opgebouwd van geïnteresseerde deskundigen die
op verschillende manieren willen bijdragen aan de
verdere ontwikkeling van de medische zorg in dit
gebied. Dit kan een medisch inhoudelijke bijdrage
zijn, maar ook (medisch-) bedrijfsmatige ervaring
is zeer welkom. Ten slotte is het de ambitie van de
kliniek om de komende jaren op eigen kracht uit
te groeien tot een streekziekenhuis met een
voorbeeldfunctie. De eerste definitieve afspraken
liggen er: in 2016 zal een in een Nederlands
ziekenhuis werkzame Biomedisch Technoloog
meerdere bezoeken brengen aan Ghana om op het
grensvlak van beleid en de invoering van het
beleid – mede in relatie tot het gebruik van
medische apparatuur en hulpmiddelen - een
bijdrage te gaan leveren aan de manier van
werken in de kliniek.

Samenwerking en contact
In 2015 bracht het bestuur twee bezoeken aan Ghana én wij ontvingen Charles
Bempong, die zijn opleiding in Amerika had afgerond en op doorreis was naar
Ghana, in Rotterdam. Gedurende een intensieve en leuke week hebben we veel
van onze contacten kunnen bezoeken, afspraken kunnen maken en sponsors
uitgenodigd om kennis te maken met Charles.
Ons 3e bestuurslid verbleef op dit moment in het buitenland

Tot slot.......een verzoek
Hierboven beschreven wij het plan voor het bouwen van een huis voor de verloskundige. De kliniek
kan dit niet alleen bekostigen en wij willen daar graag bij helpen.
Wij hopen dat u dit project wilt steunen met een gift of suggesties heeft voor fondsenwerving.
Iedere bijdrage, groot of klein, is zeer welkom en komt 100% ten goede aan de bouw.
Wilde Ganzen vult uw donatie aan met 50% van het bedrag!
www.eyesonghana.org
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