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Stichting Eyes on Ghana                 Zicht op .....      snelle vooruitgang bij de bouw!                                                                                                                             
 

 

Het gaat goed met de (her-)bouw van de nieuwe St. Theresa kliniek in Ghana. In september 2015 

hopen we de eerste gebouwen in gebruik te kunnen nemen. Ook maakt u in deze nieuwsbrief 

kennis met de toekomstige directeur, die tevens eindverantwoordelijk is voor het bouwtraject. Tot 

slot doen wij een oproep voor de realisatie van het laatste deel van de geplande nieuwbouw, de 

afdeling voor moeder- en kindzorg.   

 

Ruwbouw eerste units bijna klaar! 

 

Begin dit jaar kregen wij de financiering voor 

de nieuwbouw van de St. Theresa kliniek voor 

driekwart rond. Dit was bewust zo gepland,  

 

 omdat het een groot en dus financieel 

omvangrijk project betreft. De units die nu 

worden gebouwd, kunnen in gebruik worden 

genomen zodra ze klaar en ingericht zijn. De 

inkomsten hieruit zal de kliniek goed kunnen 

gebruiken voor de verdere ontwikkeling.   

Wij zijn ontzettend blij dat het ons gelukt is 

om in zo’n korte tijd 255.000 euro bijeen te 

brengen zodat de bouw kon starten. Hiervoor 

bedanken wij al onze sponsors en donateurs 

en ook de organisatie Wilde Ganzen, zonder 

wiens financiële steun dit niet had kunnen 

slagen.  

Het laatste deel van dit project is de herbouw 

van de afdeling voor moeder- en kindzorg. 

De fondsenwerving voor de benodigde  

70.000 euro is onlangs gestart.     

 

 
Even voorstellen...... 

 
”My dream is to grow the new rural hospital to become  a regional model 

 and also be an advocate to the vulnerable in my society in Ghana” 

 

 

Beste lezers in Nederland, 

 

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Charles 

Bempong, 34 jaar, en de toekomstige 

directeur van de St. Theresa kliniek. Ik ben 

getrouwd met Harriet Nketia, een verpleeg-

kundige, en wij hebben een zoon van drie 

jaar. Ik ben opgegroeid in Akim Akroso, het 

plattelandsdorp in Oost- Ghana, waar deze  

kliniek vijfentwintig jaar geleden door mijn 

vader werd opgericht. 

  

 

 

 

Mijn vader begon met een kleine medische 

post. Onder zijn leiding en door zijn 

toegewijd doorzetten is dit uitgegroeid tot 

een zelfs landelijk goed bekend staand  

medisch centrum met verschillende 

afdelingen voor basisgezondheidszorg. 

Daarom voel ik mij enorm verbonden met de 

toekomstplannen voor deze kliniek. 

 



 

Als student hielp ik vaak mee op de optiek-

afdeling van de kliniek. Ik heb daarvoor zelfs 

een stage gelopen in Nederland. Ook was ik 

betrokken bij andere projecten die de Neder-

landse stichting Eyes on Ghana hielp opzetten 

in ons dorp. Een van de bestuursleden, 

Marian Remmerswaal, ken ik vanaf mijn 

kinderjaren en ook door haar heb ik ervaren 

wat je met veel inzet kunt bereiken. Zo werd 

ik gegrepen door de bevlogenheid van mijn 

vader om gezondheidszorg voor iedereen in 

dit arme gebied toegankelijk te maken. 

Als een van de weinigen uit ons dorp kreeg ik 

de kans om een opleiding te volgen aan de 

universiteit van Accra. Daarna ben ik alleen  

naar de Verenigde Staten vertrokken, omdat 

ik een beurs kreeg voor een universitaire 

opleiding Healthcare Management en Recht. 

Deze vervolgopleiding rond ik in april 2015 

af, zodra mijn stage bij een Amerikaans 

ziekenhuis is voltooid. Het is mijn grootste 

wens om terug in Ghana het werk van mijn 

vader voort te zetten en de gezondheidszorg 

op een hoger peil te brengen. 

 

Mijn visie voor de toekomst is dat wij alle 

mensen in dit deel van Ghana, die onze 

medische zorg nodig hebben, zullen bereiken 

en dat zij zich bij ons in veilige handen 

voelen. Maar ook dat onnodige sterfte wordt 

teruggebracht en dat handicaps die te 

vermijden zijn minder voorkomen. Dan 

zullen meer kinderen naar school gaan, meer 

vrouwen een opleiding volgen en zullen 

families zich een (beter) inkomen kunnen 

verwerven. Dat zal  mijn manier zijn om  

mee te helpen aan een beter bestaan voor de 

mensen in deze regio.  

Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de 

nieuwbouw van de St. Theresa kliniek. 

Zodoende overleg ik vaak met de 

betrokkenen in Ghana, met de bevriende 

(Australische) architect en met de 

Nederlandse stichting Eyes on Ghana. Wij 

zijn enorm blij met de samenwerking met  

Nederland en Australië, want de nieuwbouw 

van onze kliniek zou nooit uit de huidige 

bescheiden winst gerealiseerd kunnen 

worden.  

 

Impressie ..........van het bouwterrein 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderopnameafdeling op de voorgrond,                           Operatieafdeling 

oogafdeling erachter 

  

Voor de 3 watertanks 

 

 
 

Operatieafdeling                    Polikliniek 

 

 



            

Uitbreiding personeel 

 
Het medisch personeel is enige tijd geleden 

uitgebreid met een lokale arts. Hierdoor is het 

mogelijk om meer medische handelingen in 

de eigen kliniek te verrichten en meer soorten 

medicijnen voor te schrijven.  

 Dit is vooral prettig omdat een verwijzing 

naar een groter ziekenhuis meestal geen 

effect heeft, doordat de meeste mensen dit te 

ver vinden of geen geld voor vervoer 

hebben. 

 

 
Fondsenwerving voor de moeder- en kindzorg gaat van start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwbouw van de St. Theresa kliniek 

verloopt in stappen, zoals wij u eerder 

uitlegden. Het deel dat nu in aanbouw is,  

bestaat uit de oogkliniek, de oogoperatie-

afdeling, de polikliniek, met laboratorium en 

drie bedden-units, waaronder een kinder-

afdeling. Ook de watervoorziening is 

aangepakt, zodat er nu het hele jaar schoon 

water zal zijn. Door de modernisering, betere 

locatie en capaciteitsuitbreiding zal de 

kwaliteit van de zorgverlening aanzienlijk 

toenemen. De opnamemogelijkheid voor 

observatie en nazorg is zelfs helemaal nieuw.  

De volgende en voorlopig laatste grote stap in 

dit project is de (her-)bouw van de afdeling 

voor moeder- en kindzorg. De gezondheids-

zorg voor deze groep patiënten wordt 

wereldwijd gezien als onvoldoende toe-

reikend. Met name in de landen ten zuiden 

van de Sahara is de situatie bedroevend. Het 

is niet voor niets dat drie van de acht 

Millenniumdoelstellingen van de Verenigde 

Naties voor 2015 de medische zorg voor 

moeders en kinderen betreffen. 

 

  

 

De belangrijkste doelstellingen van deze 

afdeling in de kliniek zijn: 1. dat zwangere 

vrouwen de kliniek weten te vinden en op 

tijd komen om er ‘veilig’ te bevallen in 

plaats van in een onhygiënische situatie 

thuis, 2. dat moeder- en kindersterfte verder 

wordt teruggedrongen, 3. dat het aantal 

malariagevallen en ongewenste  zwanger-

schappen drastisch afneemt en 4. dat 

moeders meer voorlichting krijgen over de 

verzorging van hun baby’s en kleine 

kinderen.    

 

Echter......wij kunnen hier als Nederlandse 

stichting alleen bij helpen als er voldoende 

fondsen voor zijn.  

 

Daarom zijn wij onlangs gestart met de 

laatste fase van fondsenwerving voor de 

bouw van een modernere en grotere 

afdeling voor moeder- en kindzorg. 

 

Ons uitgangspunt hierbij is dat de hele 

kliniek zichzelf volledig financieel kan 

redden zodra de bouw is voltooid.  

 

 



De nieuwe afdeling voor  moeder en kindzorg 

zal bestaan uit een wachtruimte (ook te 

gebruiken voor informatieve bijeenkomsten), 

twee spreekkamers, een kamer met bedden  

 voor zwangere vrouwen en een kamer voor 

vrouwen die bevallen zijn, twee kleine 

verloskamers, een kamer voor te vroeg 

geborenen, en sanitair. 

 

 

 

Wij hopen dat veel organisaties en particulieren 

 het laatste deel van ons project willen steunen met een gift,  

of ons suggesties kunnen doen voor fondsenwerving. 

 

 

Het budget voor een modernere en grotere afdeling moeder- en kindzorg bedraagt  70.000 euro. Dit 

bedrag is inclusief overkapte paden en betonnen afvoergoten rondom het gebouw, elektra,  

‘onvoorziene’ kosten, zoals prijsstijgingen en koerswijzigingen. en de salarissen van de werklieden 

(van de projectleider en bouwbegeleider worden door henzelf gesponsored). 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eyesonghana.org 

________________________________________________________________________________ 

 

Uw gift ontvangen wij graag op NL56INGB0006203520 ten name van de stichting Eyes on Ghana 

o.v.v. ‘kliniek Asuoso’. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. 


