
Kerstbrief 2021 van de stichting
“St. John Hospital Ghana”.

Het bestuur. 

Dit ziet er nu als volgt uit
(v.l.n.r.):

– Pamela Shehu (lid)
– Wiel Wijnen

(secretaris)
– Layla Blomberg (lid)
– Jan Berntssen

(penningmeester)
– Marjon van Eijsden-

Besseling  (voorzitter)
– Will Urselmann (lid).

De oud-voorzitter Marcel Timmers is vanwege zijn leeftijd per 1 januari 2021 
teruggetreden.

Als Stichting en ook vanuit het ziekenhuis in Ghana danken wij Marcel héél 
hartelijk voor de jarenlange geweldige en enthousiaste inzet!

Ook dank aan Pie de Vrede, die vele jaren de layout van de kerstbrief heeft 
verzorgd.

Activiteiten 2021

Hoewel er veel activiteiten “op de rol stonden”, konden er een aantal hiervan 
vanwege de covidpandemie niet doorgaan:
‒ Werkbezoeken door bestuursleden aan Ghana,
‒ Het al in 2020 geplande event “African Night”, samen met “Mustangh”.
‒ De vastenactie, deze werd

vervangen door een brief van de
voorzitter naar 4 parochies, maar dit
leverde helaas weinig giften en
donaties op. Het blijkt dat “live
evenementen” mensen veel méér
aanspreken om geld te doneren.

Belangrijke activiteiten die wel
doorgingen:

• De opleiding van de 2 a.s. orthopeden in Oeganda, die nu



hun laatste opleidingsjaar zijn ingegaan en die mede 
gesponsord werd door een van onze belangrijkste 
sponsoren , de Stichting “Vooruit”. Tot die tijd, tot zijn 

pensioen, blijft Prosper Moh als orthopeed in Ghana hard aan het 
werk.

– Levering van orthopedische materialen, o.a.
Prothese-onderdelen en beugelonderdelen, aan de
orthopedische instrumentmakerij van het
ziekenhuis. De levering van deze materialen door
Otto Bock in Duitsland ,via Togo, is een safe route.
Er is een doorlopende vraag vanuit deze
instrumentmakerij voor levering van orthopedische
materialen, hetgeen dan ook een speerpunt is van
onze hulpverlening.

– Het beddenproject: de levering van 40 bedden,
grotendeels gesponsord door “Wilde Ganzen”,
voorts door het Elisabeth Strouven Fonds en onze
stichting, is afgerond en heeft geleid tot een sterke verbetering van de 
patiëntenzorg zowel qua aanblik van de zalen als de rust van de 
patiënt.

– Er is hard gewerkt aan het opnieuw opzetten c.q. verbeteren en 
afbouwen van de website door Pamela Shehu, Coen Postma en de 
voorzitter. De website is zo goed als klaar. ww.orthopedieghana.nl

– De nieuwe folder van onze stichting is klaar, waar vooral Pamela Shehu
zorg voor heeft gedragen.

– Layla Blomberg heeft vanuit donaties van haar medische 
pedicurepraktijk een laptop gesponsord ten behoeve van de poli 
“diabetische voet”, die zij vanuit Nederland daar ondersteunt.

– In oktober konden vanuit het MUMC, ondanks de pandemie, 
(kinder)orthopeed Heleen Staal en fellow orthopedie Arina Buizer voor 
enkele weken naar Ghana vertrekken. Ze konden dankzij sponsoring, 
orthopedische materialen en operatiesets meenemen. (Voor hun 
verslag zie verderop).

– het administratiegebouw, dat mede door onze stichting
werd gesponsord, is nu in een ver gevorderd stadium van
de bouw.

Situatie van het ziekenhuis in Duayaw Nkwanta:

Hieronder enkele citaten uit het Annual Report van 2020 (zie
ook onze website):
Het ziekenhuis is gespecialiseerd in orthopedie met een

regionale en landelijke verwijsfunctie en is ook het
centrum voor klompvoet management in Ghana. Het
behoort hiermee tot de top 3 van Ghana.

http://www.orthopedieghana.nl/


De revalidatieafdeling neemt een steeds volwassener plaats in.

Op een populatie van 102.270:
– maakten 79.789 cliënten gebruik van de poli/ OPD (Out Patient 

Department), waarvan 4779 cases orthopedie.
– werden 5479 cliënten in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 640 

opnames orthopedie.
– werden 47 nieuwe stafmedewerkers aangenomen.

Het ziekenhuis blijft zich verder uitbreiden en plannen maken, zoals een 
papierloos administratiesysteem, dat de gezondheidszorg ten goede moet 
komen, trainingsprogramma’s voor de staf, uitbreiding aantal artsen 
orthopedie, en verbeterde zorg voor diabeten.

Samenwerkingsverbanden:

Onze stichting heeft regelmatig overleg met de stichtingen “Mustangh” en 
“Vrienden van Ghana”.

Verslag Werkbezoek orthopeden oktober 2021,

 (Voor een volledig verslag, zie  blog Ghana 2021 l Orthopedie (mumc.nl):

Welkom in Ghana!

Er wordt heel efficiënt gewerkt met 2 operatiekamers die tegelijk draaien, 
zodat er veel ingrepen op een dag gedaan 
kunnen worden. Op de poli komt een brede 
variatie aan problemen voorbij bij patiënten 
van alle leeftijden. Van klompvoetjes tot 
heupen en knieën met artrose, van alles 
hebben we gezien. Er is ook een flink aantal 
mensen verwezen naar de orthopedisch 
instrumentmaker. De instrumentmakers hier 
zijn erg
inventief,

om met de materialen die beschikbaar zijn
een groot effect te kunnen bereiken. Op

de foto ziet u Steven,
instrumentmaker en
fysiotherapeut, die zelf
prachtige braces heeft
bedacht en gemaakt
voor kinderen met
klompvoetjes.

Een jongen had een forse varus (O-benen) in



zijn benen, bij de ziekte van Blount. Dat komt hier wel vaak voor, en
dr. Moh (linker foto) is zeer ervaren in het behandelen ervan. De 
benen hadden zo’n sterke O-vorm dat ,als hij zijn bovenbenen 

naast elkaar legde, zijn rechter voet links van zijn linkerknie lag en zijn linker 
voet rechts van zijn rechterknie. Na de operatie hadden we mooie rechte 
benen, nu nog hopen dat ze in gips goed vast willen groeien.

Werkbezoek 2022.

Als bestuurders zijn Layla Blomberg, Jan Berntssen, penningmeester en 
Marjon van Eijsden, voorzitter, van plan naar Ghana af te reizen, mits de 
covid dit mogelijk maakt.

*****
NAMENS HET HOSPITAL EN DE STICHTING WENS IK U ALLEN EEN

ZALIG KERSTFEEST EN EEN IN ALLE OPZICHTEN VOORSPOEDIG 2022
TOE!

 MARJON VAN EIJSDEN-BESSELING, VOORZITTER

Contactgegevevens:

Stichting 'St. John Hospital Ghana”

Adres: Verwerhoek 10B

6211 KS Maastricht

Telefoon: +31 621 255 462

Banknr: NL46 INGB 0004 0086 87

Website: www.orthopedieghana.nl

Email adres contact@orthopedieghana.nl
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