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Stichting Eyes on Ghana

Zicht op ..... de omvang van het project!

In deze Nieuwsbrief zullen we vooral veel foto’s laten zien, want ‘plaatjes spreken voor zich’. Ook doen
we verslag van ons bezoek in januari aan Ghana en van activiteiten die we naast de bouw ondernemen in
samenwerking met onze projectpartners. De St. Theresa kliniek blijft voor ons een mooi project, waar we
met veel inzet aan werken. In deze Nieuwsbrief hopen we hiervan iets aan u te kunnen overbrengen.
De nieuwe St. Theresa kliniek in Asuoso
De huidige kliniek in Akim Akroso krijgt een
nieuw en moderner onderkomen in het naburige
plattelandsdorp Asuoso. Vanaf de doorgaande
weg krijgen we zicht op een mooi complex van
meerdere units. De geboden medische zorg zal
bestaan uit een polikliniek met laboratorium, een
uitgebreide oogkliniek, inclusief een grote
optische afdeling, een oog-operatieafdeling en
een moeder-en-kind kliniek.

Nieuw op deze locatie zijn de drie units met
bedden, waar patiënten kunnen worden
opgenomen, en de veel uitgebreidere zorg voor
(aanstaande) moeders en kinderen. Naast de
kraamkliniek komt een speciale kinderafdeling
waar kinderen behandeld en verpleegd kunnen
worden en waar ruimte is voor de familie om er
(overdag) te verblijven.

“The project attributes to the employment of local
artisans. For a long period they will be able to earn
housekeep money which also has an impact on the
education of the children, who can go to school.”
“I am proud that me and my brother are involved in this project.”

Dit zijn uitspraken van Ebenezer Bempong, de ‘construction engineer’ die het gehele bouwproces
begeleidt. Hij stuurt de mensen aan, koopt de materialen in en bewaakt de kwaliteit van de bouw. Samen
met de projectmanager, die wij al eerder aan u voorstelden, vormt hij de kern van ons team in Ghana.
Ebenezer houdt van zijn werk en voelt zich als voormalig dorpsbewoner zeer betrokken bij de doelstelling
‘om medische zorg voor alle bewoners in dit gebied zowel praktisch als financieel toegankelijk te maken’.

Moeder en kindzorg – Millenniumdoelstelling 2015 – fondsenwerving afgerond!
In de vorige Nieuwsbrief schreven wij over de
startende fondsenwerving voor het laatste deel
van de bouw, de afdeling moeder-en-kindzorg.
Hiermee sluiten wij aan
bij de doelstellingen
van
de
Verenigde
Naties voor 2015, waarin onder andere de
medische zorg voor
(aanstaande) moeders
en baby’s centraal staat.
De Wilde Ganzen steunt ook dit deel van het
project en inmiddels is deze fondsenwerving zo
goed als afgerond. Binnenkort zal worden
gestart met de bouw. De fundamenten hiervoor,
betaald door de huidige kliniek, zijn al gelegd.

Onze Ghanese partners en wij zijn heel blij met
dit resultaat en bedanken alle organisaties en
personen die hieraan hebben bijgedragen.

Waar doen we het voor...
Toegang

Voorlichting op de gang

Verloskamer met twee bedden

In de nieuwe kliniek komen twee aparte
verloskamers. Net bevallen moeders kunnen
blijven als dit nodig
is. Er zullen twee
voor de tropen
ontwikkelde
couveuses beschikbaar
zijn. Ook de grotere
kinderen hoeven ze
niet meer naar huis
te sturen als behandeling nodig is.

Spreekkamer

Kamer voor korte observatie na de bevalling

Vrouwen leven in dit gebied vooral in kleine
afgelegen dorpen en het merendeel is zich niet
bewust van wat hygiëne, gezondheidzorg en
goede voeding voor hen en hun kinderen kan
betekenen.

Daarom is voorlichting zo belangrijk, zowel in de
kliniek als in de dorpen zelf. De nieuwe kliniek
zal de mogelijkheid bieden om dit aan te pakken.

En wat vinden de huidige medewerkers ?
Het huidige personeel kijkt reikhalzend uit naar
de nieuwe locatie waar zij hun werk zoveel beter
kunnen gaan doen.

De apotheek en het laboratorium krijgen ook een
nieuw jasje............

De medische zorg in de nieuwe kliniek zal de
komende jaren vooral gericht zijn op die zorg
waar in dit gebied de meeste behoefte aan is,
namelijk
.........voor (aanstaande) moeders en hun baby’s
en kinderen, .........

........de algemene
basiszorg via een
medisch
spreekuur...........

.........en de medische zorg rond oogproblemen,
inclusief oogoperaties en het aanmeten van
brillen met geslepen glazen.

Iedereen is blij dat er drie units met totaal 30
bedden komen, waardoor meer continuïteit in de
behandeling geboden kan worden.

Onlangs werd een jonge Ghanese arts
aangenomen, afkomstig uit de regio, die vanaf
juni a.s. in de kliniek komt werken.

Felix Owusu, de
nieuwe arts

De aanwezigheid van een full time arts is nieuw
in de kliniek. De verwachting is dat dit ook veel
nieuwe patiënten zal aantrekken, die zich nu niet
laten behandelen. Samen met de nieuwe
algemeen directeur, die opgegroeid is in het dorp
en vóór zijn opleiding in de kliniek heeft
gewerkt, zal hij de leiding nemen in het verder
ontwikkelen van de toekomstplannen voor de St.
Theresa kliniek.

Inrichting nieuwe kliniek

Over een bezoek aan Ghana.......

Voor de nieuwe kliniek is extra meubilair nodig
en meer en betere medische apparatuur. Net als
voor de huidige kliniek hopen wij weer via
donaties ‘in natura’ veel voor elkaar te krijgen.
Naast de fondsenwerving is dit ook een
belangrijke activiteit van onze stichting. Ons
uitgangspunt hierbij is dat we zo veel mogelijk
willen bereiken met een beperkt budget, maar
niet ten koste van kwaliteit. En gelukkig hebben
we al weer mooie resultaten mogen boeken:

In januari bracht de stichting een bezoek aan
Ghana waarbij we met eigen ogen de
vorderingen konden bewonderen. Natuurlijk was
dit ook een ‘werkbezoek’ en maakten we van de
gelegenheid gebruik om te overleggen en af te
stemmen. We bezochten ook andere voor het
project belangrijke personen, zoals de Chief van
het dorp, de verzekeringsdirecteur en de
‘Municipal Director of Health’. Ook ziekenhuizen werden bezocht: om te zien hoe het met
de gezondheidszorg in de regio gesteld is en om
contacten te leggen die in de toekomst wellicht
tot samenwerking kunnen leiden.
Het meest opvallende bij dit bezoek was om te
zien met hoeveel toewijding er aan het project
gewerkt wordt en hoe blij ‘het dorp’ is met de
nieuwe kliniek. De werklieden, die allen uit de
directe omgeving komen, lijken wel bijna een
persoonlijk belang te hebben bij verbetering van
de gezondheidszorg. Het biedt hen geruime tijd
een inkomen, maar meer nog voelen zij het als
een voorrecht te kunnen bijdragen aan het hogere
doel.

Een basisschool uit Schiedam hield een grote
actie voor de medische zorg voor de kleinsten in
de kliniek. Hiermee kan de kinderafdeling zo
worden ingericht dat het verblijf voor kinderen
en ouders aangenamer wordt. Wij kochten al
twee couveuses, een grote wens van de kliniek.
Van enkele ziekenhuizen kregen wij medische
apparatuur voor de oogafdeling en zes
verstelbare, multifunctionele onderzoekstoelen.
Dit werd allemaal onlangs naar Ghana
opgestuurd. Heel veel dank hiervoor!!
Een Amerikaanse organisatie, die moderne maar
overcomplete apparatuur en inrichting van
ziekenhuizen verzamelt, heeft toegezegd de
volledige verdere inrichting van de kliniek te
zullen doneren, tegen een zeer redelijk bedrag
voor de verscheping. Hiervoor vonden wij een
Amerikaanse sponsor. Van tevoren laten zij een
deskundige
Ghana
bezoeken
om
een
inventarisatie te maken van de behoeften. De
nieuwe directeur van de kliniek, die nu nog in de
VS verblijft, gaat de praktische zaken hiervoor
de komende maanden regelen.

En over een bezoek aan Rotterdam............
De nieuwe directeur, die net zijn opleiding in de
VS heeft afgerond, komt ons in augustus
bezoeken voor hij definitief terugkeert naar
Ghana. Dit biedt een kans om gezamenlijk
organisaties en andere belangstellenden te
ontmoeten die een bijdrage zouden willen
leveren aan het verder opbouwen van de interne
organisatie en de medische zorg. We denken
hierbij aan artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, laboranten en apothekersassistenten. Er
zijn veel deskundigen met ervaring die hun
kennis en kunde graag willen delen. Zowel voor
Ghanese als voor Nederlandse betrokkenen kan
dit een leerzame oefening zijn.

De fondsenwerving richt zich nu op een kleine unit waar de was kan worden gedaan,
en op een omheining met hek rond de kliniek ter beveiliging van het complex.
Wij hopen dat u dit deel van ons project wilt steunen met een gift,
of ons suggesties kunt geven voor fondsenwerving.
www.eyesonghana.org
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