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Stichting Eyes on Ghana      Zicht op ..... een betere gezondheidszorg in Ghana                                                                                                                               

       
 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting Eyes on Ghana Foundation. Sinds de oprichting in 

november 2012 is er veel gebeurd. In deze nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte 

brengen van de voortgang van ons project in Ghana. 
 

Waarom werd de stichting opgericht ? 

De stichting Eyes on Ghana werd opgericht om het vrijwilligerswerk dat Marian Remmerswaal al 

ruim twintig jaar doet in het plattelandsdorp Akim Akroso in 

Ghana een formele basis te geven. De directe aanleiding 

was de grote wens om de verouderde en te kleine kliniek in 

het dorp te kunnen moderniseren. Marian wilde zich ook 

hiervoor inzetten, maar zo’n groot project zou wel 

getrokken moeten worden door meerdere personen. In 

Nederland vond zij bestuursleden voor een stichting en ook 

in Ghana werd een stichting met bestuursleden uit het dorp 

opgericht. Toen konden we officieel beginnen! 

De Nederlandse stichting Eyes on Ghana verzorgt de fondsenwerving voor alle projecten die met 

medewerking van Marian zijn opgezet en nog niet zijn afgerond. De uitvoering gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de Ghanese stichting.      

Het bestuur van de Stichting Eyes on Ghana bestaat uit Annet Brouwer (voorzitter), Marian 

Remmerswaal (penningmeester) en Jacqueline van der Stelt (secretaris). Behalve de beide 

stichtingen zijn ook een Australische architecte en een groepje Amerikaanse oogartsen nauw bij het 

nieuwbouwproject betrokken.  
 

Hoe wij werken 

Al onze projecten werden aangedragen en uitgevoerd door de 

lokale bevolking. Wij ondersteunen met kennis, middelen en 

fondsenwerving. Marian bezoekt meerdere keren per jaar het 

dorp, waar zij inmiddels een ‘oude’ bekende is en waar zij 

onder andere meehelpt op de optiekafdeling van de kliniek. 

Dan kan ze ook meteen een kijkje nemen bij de projecten die 

werden afgerond en nu door lokale mensen worden geleid. 

Ook tijdens de nieuwbouw kunnen wij de voortgang van 

dichtbij volgen. Overleg en terugkoppeling naar onze 

sponsors wordt dan heel direct en makkelijk. Alle 

betrokkenen zijn enthousiaste vrijwilligers die geheel 

vrijblijvend hun diensten aanbieden en veel plezier beleven aan de (internationale) samenwerking.  
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Het project: de plattelandskliniek 

 

De kliniek nu 
 

De St. Theresa kliniek bestaat uit een oog-

afdeling, een huisartsenpost en een kraam-

afdeling. In de loop der jaren heeft de kliniek 

zijn diensten kunnen verbreden dankzij de 

hulp vanuit Nederland. Medische apparatuur 

en hulpmiddelen werden verscheept of mee-

genomen. Medewerkers in de kliniek kregen 

een training in Nederland. Zo werd de oog-

afdeling uitgebreid met een zeer druk be-

zochte optiekafdeling en worden er tegen-

woordig oogoperaties uitgevoerd. Het 

resultaat is dat de kliniek, die als erg goed be-

kend staat, steeds meer patiënten uit de wijde 

omgeving aantrekt. De kliniek is hier echter 

niet voor uitgerust. Bovendien heeft de 

overheid inmiddels strengere regels gesteld 

aan de kwaliteit van de gezondheidszorg, in 

ruil waarvoor behandeling van verzekerde 

patiënten een inkomen voor de kliniek 

oplevert. Op de huidige locatie van de kliniek 

is uitbreiding en aanpassing aan de 

overheidseisen echter niet mogelijk.    

  

De nieuwe kliniek  
 

De nieuwe kliniek komt te liggen op een 

beter bereikbare plek, vlakbij de huidige 

kliniek. De medische diensten zullen in 

beginsel dezelfde zijn, maar er kunnen veel 

meer patiënten worden behandeld. 

Geleidelijk aan hopen we de diensten uit te 

kunnen breiden en een  Ghanese arts aan te 

kunnen trekken. Er kunnen dan meer 

oogoperaties worden uitgevoerd, evenals 

kleine algemene operaties. Er zal ook een   

bescheiden opnamemogelijkheid komen, 

zodat nazorg na operaties kan worden 

verleend en patiënten langere behandelingen 

kunnen ondergaan. De huidige klinieks-

directeur zal binnen enkele jaren met 

pensioen gaan, maar heeft een goede 

opvolger gevonden die, deels in de 

Verenigde Staten, is opgeleid in ziekenhuis-

management en ook uit het dorp afkomstig 

is. Beiden zijn ook bestuurslid van de 

Ghanese stichting. De nieuwe kliniek zal in 

fases worden gebouwd, afhankelijk hoe de 

fondsenwerving verloopt.   
 

 

Verslag uit Ghana 

 

De Australische architect is in Ghana geweest 

om de aangekochte grond te bekijken en om 

te bespreken aan welke vereisten de nieuwe 

kliniek moest voldoen. 

 De grond is bouwrijp gemaakt en uit eigen 

middelen werd begonnen met de aankoop 

van grondstoffen, zoals stenen, zand en hout.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De architect maakte een ontwerp en alle 

detail-tekeningen. De units zullen in fases 

worden neergezet. 

 De huidige en nieuwe directeur. Uit de 

bescheiden winst van de kliniek werden 

voorbereidende werkzaamheden bekostigd 

zoals handmatig gemaakte bakstenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En dit is de eerste pomp die werd aangelegd 

voor de watervoorziening bij de bouw.  

  

Het land is horizontaal gemaakt en de eerste 

fundamenten liggen...... 
 

Verslag uit Nederland 
 

Ondertussen hebben wij in Nederland de afgelopen 15 maanden hard gewerkt aan de 

fondsenwerving en hebben we veel nieuwe contacten gelegd. Fondsen werden aangeschreven, het 

eigen netwerk werd benaderd, een nieuw netwerk werd opgebouwd en ons goede doel stond 

centraal bij een sponsorloop, een kerstmarkt en een scholenmarkt. Een aantal vrijwilligers hielp ons 

met presentatie materiaal, er kwam een website, een eigen logo en een mooie Engelstalige brochure 

over het project.   

We zochten ook contact met deskundigen op meerdere terreinen om advies in te winnen. In juni 

bezocht een via PUM (een organisatie die senior experts uitzendt ten bate van goede doelen) 

uitgekozen deskundige ons dorp in Ghana. Zijn ervaring als bestuurder in de medische wereld en 

zijn kennis van ontwikkelingsprojecten werden ingezet om samen met de Ghanese betrokkenen een 

plan op te stellen voor de bouw en de bedrijfsvoering van de nieuwe kliniek. Dit zou ook een goede 

basis bieden voor de fondsenwerving. Wij zijn deze deskundige, met wie wij nog regelmatig contact 

hebben, dan ook zeer erkentelijk voor zijn werk.  

In oktober kwam een samenwerking met Wilde Ganzen tot stand. Na 

uitvoerige voorbereiding en screening van de plannen en het project 

besloten zij met ons samen te werken in ons streven voldoende 

fondsen bij elkaar te krijgen.  Dit was voor ons een zeer belangrijke 



stap in de goede richting. De samenwerking houdt in dat gedurende 1 jaar, tot 15 oktober 2014, 

Wilde Ganzen al onze ontvangen donaties zal aanvullen met 55%. We hoeven u niet te vertellen hoe 

blij wij hiermee zijn. Allereerst is het een serieuze erkenning van ons project door een grote 

deskundige organisatie en ten tweede is het een meer dan belangrijke financiële steun in de rug.            

 

Fondsenwerving 

 

Het is de bedoeling om de nieuwe kliniek stapsgewijs te bouwen en dus ook de fondsenwerving in 

fases aan te pakken. Allereerst zouden we ons richten op herbouw van de oogafdeling, daarna de 

huisartsenpost en als laatste de kraamafdeling. De oogafdeling bestaat uit een unit voor consulten, 

een unit voor oogoperaties en een unit voor de optiek, waar brillen worden aangemeten. De 

huisartsenpost bestaat uit een unit voor spreekuren en een laboratorium. Nieuw is dat er ook  enkele 

units met bedden en kinderbedjes zullen komen. En natuurlijk krijgt de hygiëne de nodige aandacht: 

er komen sanitaire voorzieningen, ook voor het bezoek, en er zal voortaan het hele jaar schoon 

water beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld het reinigen van materialen in de operatiekamer. De 

moeder-en-kindzorg en de bestrijding van malaria kunnen veel beter worden aangepakt. Dit sluit 

ook precies aan bij de Millennium doelstellingen van de Verenigde Naties voor het jaar 2015.  
 

De afgelopen maanden zijn heel goed voor ons verlopen. We hebben boven verwachting veel 

donaties mogen ontvangen. Zowel particulieren als organisaties en fondsen hebben ons ruimhartig 

bedeeld. Heel veel dank hiervoor! Op dit moment hebben wij de financiën voor de bouw van de 

hele oogafdeling met een grote ondergrondse watertank en sanitaire voorzieningen rond! 

Omdat dit deel van de nieuwe kliniek zelfstandig kan gaan draaien kunnen we nu met de bouw 

hiervan gaan beginnen! Maar ook met de huisartsenpost zijn we al een heel eind op weg. Hiervoor 

is nog ‘slechts’ 30.000 euro nodig, maar dan kan ook al het bovenstaande, op de kraamkliniek na, 

worden gerealiseerd! Totdat ook de financiering van de kraamkliniek rond is, zal deze op de huidige 

locatie blijven functioneren.     
 

Hoe nu verder..... 
 

Ook onze Ghanese relaties willen alle donateurs heel erg 

bedanken voor hun financiële steun. Het is geweldig dat met uw 

hulp het welzijn van de bewoners van dit onderontwikkelde 

gebied, waar basis medische zorg nog lang niet voor iedereen 

toegankelijk is, kan worden verbeterd. 

Komend jaar zal in het teken staan van de fondsenwerving voor 

het laatste deel van de huisartsenpost. Gezien de resultaten van 

afgelopen jaar hebben we alle vertrouwen dat dit ons gaat lukken. 

Donaties aan onze stichting zijn dan ook zeer welkom op 

NL56INGB0006203520 o.v.v. ‘kliniek Asuoso’. Giften zijn aftrekbaar, onze stichting is een door de 

belasting goedgekeurd goed doel (ANBI), en ......... 

Iedere euro is bij ons 1,55 euro waard dankzij de samenwerking met Wilde Ganzen!  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wij ontvingen het afgelopen jaar ook giften in natura voor de kliniek en er werd ook vooruitgang 

geboekt bij enkele andere projecten in het dorp. Hierover leest u meer in de volgende nieuwsbrief.   
________________________________________________________________________________________________________________________ 

www.eyesonghana.org 


