
Kerstbrief 2020 van de stichting
“St. John Hospital Ghana”.

Zoals ieder jaar stel ik het op prijs u op de hoogte te brengen 
van de activiteiten van de Stichting in het voorbije jaar.

Activiteiten 2020

Onze Stichting onderkent sterk het belang van een voldoende 
bezetting van het medisch orthopedisch team. Dr. Prosper Moh gaat 
over enige tijd met pensioen. Om deze
leemte op te vullen en het specialistenteam
uit te breiden zijn de doktoren Anthony
Gyrelle en Felix Mawurko in 2018 gestart
met de vervolgstudie orthopedie aan de

Makerery universiteit in Uganda. Zij
zijn inmiddels aan hun derde jaar
begonnen. De Stichting heeft een mooie donatie van de Stichting
“Vooruit” ontvangen, waardoor de studiekosten van het derde 
jaar grotendeels bekostigd kunnen worden.

Van het MUMC+ heeft de stichting het aanbod voor nog
goede ziekenhuisbedden, zonder matrassen, ontvangen.
Echter, het naar Ghana versturen van de bedden bleek te
kostbaar. Daarom heeft de stichting voorgesteld af te zien

van het geweldige aanbod van het
MUMC+ en geld ter beschikking te stellen voor de aanschaf 
van 40 bedden in Ghana zelf. Het benodigde geld, € 12.000, is
gezamenlijk bijeengebracht door “Wilde Ganzen”, het 
“Elisabeth Strouven fonds” en onze Stichting. 

Naast deze grotere activiteiten is in de loop van het jaar nog hulp geboden in de 
vorm van o.a. gipszagen en verbandmateriaal. Ook zijn een aantal goederen o.a 
van Theus van de Kamp aangeboden voor het Hospital in Ghana.

Nieuwe administrateur.

Sr. Apedzi is op 30 maart jl. overgeplaatst naar een andere functie. In
haar plaats is Sr Anastasia benoemd. We wensen haar veel succes
in haar nieuwe functie en hopen op een goede samenwerking. 



Wisseling in het bestuur.

Een viertal bestuursleden is vanwege de leeftijd gestopt met hun 
bestuursactiviteiten:
Arnold Bovy, per 1 januari 2020; Jacques Beckers, penningmeester, Mieke van 
Zutphen, notuliste per 1 juli 2020 en Marcel Timmers, voorzitter, per 1 januari 
2021.
De Stichting en natuurlijk ook het Hospital dankt hun heel, heel hartelijk voor de 
jarenlange geweldige inzet en hun enthousiasme.

Gelukkig hebben we uitstekende vervangers gevonden:
Marion van Eijsden, Revalidatie arts, is al jarenlang bestuurslid 
en gaat het voorzitterschap vervullen. 
Wiel Wijnen,  Verpleegkundig Specialist Orthopedie MUMC+ 
wordt de nieuwe secretaris.
Jan Berntssen, heeft het penningmeesterschap op zich genomen.
Layla Blomberg, pedicure met specialisatie diabetiek en 

reumatiek heeft al jaren
contact met de Stichting
en komt nu ook in het
bestuur.
Pamela Shehu gaat zich
hoofdzakelijk
bezighouden met de
website en met contacten
met Mustangh. 
Will Urselmann, al jaren
als logistiek manager
actief binnen de Stichting
wordt nu ook bestuurslid.
De nieuwe bestuursleden wordt veel kracht en inspiratie toegewenst. 

Werkbezoeken.

Vanwege de Corona-crisis is het werkbezoek van 
de stichtingsleden Marjon van Eijsden en Layla 
Blomberg afgelopen jaar niet kunnen doorgaan. 
Ook andere bezoeken zijn gecanceld. 

Stephen Amoah en James Beniako, 
orthopedisch

instrumentmakers hebben van 10 januari – 18
februari 2019 een 5 weeks werkbezoek,
gesponsord door de Stichting, aan Livit

Hoensbroek, aan Livit Dordrecht en
aan het UMC+ gebracht. (Hun
volledige rapport is te lezen op onze
website).



Wiel Wijnen , Verpleegkundig Specialist Orthopedie MUMC+ is van
2 nov. – 12 nov. 2019 op werkbezoek geweest  in het St. John of
God Hospital. 

Hieronder volgt zijn zeer verkort chronologisch verslag  van zijn werkzaamheden. 
(het volledige verslag is te lezen op onze website}
Door Dr. Prosper Moh ben ik gevraagd om gipsverbandlessen te komen geven 
t.b.v. een nieuwe opleiding die gestart zal worden aan de school voor Fysiotherapy 
and Orthotics. Deze school  is gekoppeld  aan het St John of God Hospital in 
Duayaw Nkwanta.

Maandagmorgen: de planning gemaakt voor de lessen van de komende week  en 
de benodigde gips-en verbandmaterialen georganiseerd.
Dinsdagmorgen: is de grote wekelijkse visite op de orthopedisch zalen. Dr Moh 
geeft tijdens de visite onderweg veel uitleg aan de studenten die meelopen. 

In het begin van de middag naar de 
school voor fysiotherapy en 
orthotists gegaan. Een groep van 
17 studenten zat klaar in het 
bloedhete klaslokaal.  We zijn 
gestart met theorie en aan het 
einde van de middag ook de eerste 
praktijkgipsen aangelegd.
Woensdagmorgen vroeg ben ik 
gestart met het geven van een 
presentatie aan de staf van het 
ziekenhuis over de risico’s van 
gipsen en het voorkómen en 
behandelen van de complicaties bij 
gipsbehandelingen. 

Tijdens het daaropvolgende klompvoetspreekuur werden we opgeroepen om naar 
de SEH te komen. Een busje met 24 inzittenden was
verongelukt. 
Overigens, tijdens het werkbezoek heb ik regelmatig, als
de tijd het toeliet, geholpen in de SEH en gewerkt bij de
verpleging en met de fysiotherapeuten
Donderdagmorgen was de eerste praktijkgipsles voor de
17 studenten. . De rest van de dag nog met de
verpleging en de fysiotherapeuten gewerkt in het
ziekenhuis. 
Vrijdagmorgen: vervolg van de lessen. De lesdag
verloopt verder zonder problemen, de meeste energie
steek ik in het aanleren van structuur. Structuur in het
klaarzetten van dingen, aan de kant leggen van
gereedschap, opruimen van materiaal en zeker van het
afval. Tussendoor leren ze ook nog hoe te gipsen.
Op zaterdagmorgen weer naar de school om les te geven.  



Op maandagochtend voor de laatste keer naar school voor een 
praktijkles. Ik kan wel constateren dat de meeste studenten de 
basisprincipes van het gipsen  begrijpen en deze ook proberen toe te 

passen.  
Dinsdagmorgen: weer de grote zaalvisite op de orthopedieafdeling. 
De rest van de ochtend en deel van de middag hebben we het klompvoetspreekuur
gedaan. 
Het zit er weer op, zo’n 8 dagen gewerkt op de school en in het ziekenhuis. 
Het is mooi een bijdrage te kunnen leveren voor de opleiding van trauma en 
Orthopedic Technicians en indien nodig hulp te bieden in de SEH, de 
orthopedieafdeling en bij het klompvoetspreekuur.

****************

Namens het Hospital en de Stichting wens ik u allen een zalig 
kerstfeest en een in alle opzichten voorspoedig 2021.

Marcel Timmers voorzitter (tot 1 januari 2021)

Heel veel dank aan onze sympathisanten en sponsoren.
Ook dank aan Pie de Vrede, die vele jaren de layout van de kerstbrief heeft

verzorgd!

Contactgegevevens (vanaf 1 januari 2021):

Adres: Ververhoek 10B

6211 KS Maastricht

Telefoon: +31 621 255 462

Banknr: NL46 INGB 0004 0086 87

Website: www.orthopedieghana.nl  (onder 
constructie)

Email adres contact@orthopedieghana.nl

Wij werken via de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en zullen
zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

http://www.orthopedieghana.nl/
mailto:contact@orthopedieghana.nl

