STEUN ONS
HOE KUNT U ONZE PROJECTEN STEUNEN?
• Met een eenmalige of periodieke financiële bijdrage.
Grote giften zijn (deels) fiscaal aftrekbaar.
Raadpleeg daartoe de site van de belastingdienst via
online zoeken op: ‘belastingdienst giften’. Daar is de
benodigde informatie te vinden en kunnen de formulieren
worden gedownload.
• Met een legaat of erfstelling. Hiertoe kunt u contact
opnemen met uw notaris over uw testament.

Stichting
“St. John Hospital Ghana”

STICHTING ST. JOHN HOSPITAL GHANA
Adres.

STRUCTUUR VAN DE STICHTING
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door
enthousiaste vrijwilligers, ieder met een eigen taak.
Daar waar nodig wordt het bestuur ondersteund door
experts.
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STICHTING
ST. JOHN HOSPITAL GHANA
MET ORTHOPEDIE EEN GLIMLACHEND KIND

BEREIKTE RESULTATEN
1.

“FYSIEK
GEHANDICAPTE
KINDEREN
LIGGEN ONS NA
AAN ‘T
HART”
DOELSTELLING
De Stichting streeft naar verbetering van de gezondheid speciaal
op het gebied van orthopedie voor kinderen met ernstige

GESCHIEDENIS

misvormingen. Om dit te verwezenlijken is een specialistisch
centrum voor orthopedie ontwikkeld als onderdeel van het
St.John of God Hospital in Duayaw Nkwanta. Naast het uitvoeren

In 1989 werd de oprichter van de Stichting geconfronteerd met de
noden van een klein streekziekenhuis in Ghana. In samenwerking
met enkele vrienden is vervolgens in 1990 de stichting ‘St.John
Hospital Ghana’ in het leven geroepen, met als doel het St.John of
God Hospital te steunen om een betere gezondheidzorg te
verwezenlijken. De achterliggende gedachten zijn de eerbied voor
het leven en het recht op een menswaardig bestaan.

van de dringend noodzakelijke orthopedische behandelingen,

Het St. John of God Hospital is een districtsziekenhuis en ligt in het
plaatsje Duayaw Nkwanta, in het westen van Ghana. In totaal
maken ca. 250.000 mensen gebruik van het ziekenhuis.

fungeert dit centrum tevens als eerste nationaal trainingscentrum
voor

orthopeden,

fysiotherapeuten

en

Diverse artsen, fysiotherapeuten en orthopedisch
instrumentmakers hebben een aanvullende opleiding in
Nederland genoten.
2. Er is een operatiecentrum met twee volledig ingerichte
operatiezalen gerealiseerd.
3. Het revalidatiecentrum is gebouwd en ingericht met tevens
een technische instrumentmakerij
4. Er is een gastenverblijf (Maastricht House) gebouwd
5. Er zijn twee stafwoningen gebouwd.
6. Er is een verblijf voor begeleidende moeders gebouwd.
7. De bouw, verbouwing en inrichting van een ziekenzaal
voor orthopedische patiënten is gerealiseerd zowel voor
volwassenen als kinderen.
8. Er is een grote nieuwe generator geleverd en
geïnstalleerd.
9. De poliklinieken zijn gerenoveerd.
10. Diverse medische apparatuur en instrumenten zijn geleverd,
zoals operatielampen, röntgen apparatuur en een speciale
operatieboor.
11. Bijdrage aan een nieuw administratiegebouw.
12. Bedden voor volwasenen en kinderen zijn gefinancierd.

NOG TE REALISEREN
1.

orthopedisch

Doorlopende op aanvraag levering van medische en
technische hulpmiddelen en laboratorium-en

instrumentmakers. Het uiteindelijke doel is het orthopedisch

operatieinstrumenten.

centrum zodanig toe te rusten dat het een duurzame en

2.

Opleiding van artsen tot orthopedisch chirurg.

zelfredzame organisatie wordt.

3.

De bijscholing in Nederland van Ghanees medisch

Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen onze

4.

en technisch personeel.

Heden verstrekt het St John of God Hospital met een jaarbudget
van € 3.500.000 medische hulp aan de streekbewoners. Het
beschikt over ca. 300 personeelsleden, waarvan 8 artsen. Met een
capaciteit van 150 bedden worden jaarlijks 6.000 opnames
gerealiseerd. Per jaar worden 90.000 patiënten poliklinisch
behandeld.
Momenteel is er in Ghana weinig kennis over orthopedische
geneeskunde, terwijl aandoeningen die voor orthopedische
behandeling in aanmerking komen erg veel voorkomen.

Stichting, het ziekenhuis in Ghana en het MUMC+ in Maastricht.

34,3%

776 orthopedische operaties (meeste kinderen,
34.3 van totale operaties)

11,3%

796 opnames orthopedie (11,3% van totaal)

Deze getallen zijn van het jaar 2019

Scholing, medisch, paramedisch en verpleegkundig
personeel in Ghana.

