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Most rev. Gabriel Edoe Kordji SVD Bishop of Keta-Akatsi Diocese zegent de pick-up.

GHANA
Nieuwe ontwikkelingen
Motors! Het verkeer! De wegen! De mobieltjes! De
toename daarvan vallen je meteen op. Vrouwen met
baby’s op de rug en telefoontjes bovenop hun krullenkop
snellen je voorbij op de motor. Hele gezinnen worden
ermee vervoerd en het laatste vervoermiddel dat de
Japanners ingevoerd hebben is een motor met een
laadbak. Die motor vervangt de ezeltjes, die vroeger
voor deze vorm van vervoer zorgden. Helaas gebeuren er
nogal wat ongelukken met dit vervoermiddel, maar ook
door het grote aantal motors. Mij werd verteld, dat er
gemiddeld een dodelijk ongeluk per week plaatsvindt.
Wat de infrastructuur betreft is er veel vooruitgang te
zien, vooral op het gebied van communicatie. Iedereen
lijkt wel een mobieltje te hebben en dat in alle lagen van
de bevolking. De draadtelefoon wordt, denk ik,
nauwelijks nog gebruikt en voor velen wordt het
tijdperk daarvan gewoon overgeslagen. De Chinezen zijn
bezig brede wegen aan te leggen, maar het verkeer neemt
dermate toe, dat steden zoals Accra en Kumasi heel erg
te kampen hebben met verkeersopstoppingen!
Ghana was het Afrikaanse land dat in 2011 als enige een
economische groei had van meer dan 12%. Maar wie
daar het meeste van profiteren?! Overal zag ik nog
vrouwen lopen met grote bakken water op het hoofd. En
dat niet alleen in de afgelegen dorpen, maar ook in Accra
en andere grote steden. Ik dacht dan wel eens: Wanneer
zal de tijd komen dat iedereen in Ghana stromend water
in huis heeft?

Inflatie in Ghana loopt op tot
31,7% in juli, hoogste sinds 2003
Het Ghanese kabinet gaf donderdag toestemming tot
de reddingsoperatie van het IMF.
Het geld werd snel minder waard en de schulden
groeien het land boven het hoofd.
Ghana was dankzij de productie van goud, olie en
cacao een van de best draaiende economieën van
West-Afrika.
De pandemie, gierende inflatie en devaluatie van de
lokale munt stuurden het land steeds dichter naar de
afgrond.
Bron: Volkskrant

DANK medisch directeur Dr. Sam Forster
Dr. Sam Forster heeft het afgelopen jaar het St.
Anthony’s ziekenhuis fantastisch vertegenwoordigd,
met een Toyota Pick-Up DLX als kroon op zijn werk.
Wij zijn hem heel dankbaar voor de prettige
samenwerking. AKPE, Dr. Sam, succes !
Inmiddels heeft SOSSAH kennis gemaakt met het
nieuwe management. Wij hopen op een goede
samenwerking die van lange duur zal zijn en we zijn
blij dat we nu weer de draad op kunnen pakken.

Het nieuwe management van SAH

Bron: broeders van Maastricht, F.I.C.

Het nieuwe beheer van St Anthony's Hospital:
- Dr Stephen Aboagye - Hoofdbeheerder van de
gezondheidsdiensten
- Mr Eric Oduro - Plaatsvervangend beheerder
gezondheidsdiensten
- Dr Foster Samuel - vertrekkend medisch directeur
- Anku Daniel - Personeelsmanager
- Dr Dwamena Williams - Huidige medisch directeur
- Linda Hayford - Verpleegkundige manager
En Justine Quist, lokaal ambasadeur voor SOSSAH.
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Stroom redt levens in Ghana

VEILIG OP WEG
Na zich meer dan 5 jaar zich te hebben ingespannen voor
een ambulance voor het ziekenhuis en een pick-up voor het
het preventieve gezondheidszorgteam, is project ‘Wheels
for Life’ onlangs succesvol afgerond.
- De vraag om een ambulance is ingelost door de bisschop
van het Keta-Akatsi Diocese.
- De vraag van het preventieteam om veilig vervoer over
de zandwegen is ingewilligd dankzij een gulle nalatenschap
van 100k van een voormalig tropenarts.
De voertuigen zijn gezegend door de bisschop: veel veilige
kilometers en zorg goed voor de voertuigen !
Dankzij goed vervoer worden vele levens gered.

SOSSAH Nieuws: wij werken nu samen
met studenten van ED&E Consulting
aan 3 projecten: organisatiestructuur,
marketing en zelfredzaamheid
LANDELIJKE VASTENACTIE 2022:
Het ziekenhuis stuurt voor september
het nieuwe budget in en ontvangt
vervolgens van L.V. de opbrengst:
€ 2.433,00 (2.258.935,43 GHC)
FUNDRAISING: St. Anthony’s
Hospital en SOSSAH zullen op zoek
moeten naar fondsen. De nalatenschap
heeft een goede bestemming.
BEZOEK AAN GHANA: komend
najaar bezoekt Annemieke namens
SOSSAH het St. Anthony’s Hospital.

Onlangs heeft het nieuwe management bevestigd door
te gaan met het Power Supply Rehabilitation
Project. De Ghanaian Swiss Hospital Technician
o.l.v. Ruedi Eggenberger gaan dit project samen met
het ziekenhuis en de lokale bevolking uitvoeren.
* Als eerste wordt de noodgenerator z.s.m.
aangesloten.
* De volgende stap is de behuizing van de nieuwe
generator. Gefinancieerd dankzij dezelfde gulle
nalatenschap . De inflatie vraagt om daadkracht!
* Hierna zal het gehele project in kleinere stappen
worden uitgevoerd. Dit maakt de fondsenwerving iets
‘haalbaarder’.

‘Beads for Life’ op de Exotische Markt
Dankbaar kijkt SOSSAH terug op haar eerste
exotische markt op een ‘Ghanees’ zonovergoten dag
zondag 17 juli jl. Veel blije bezoekers met oprechte
belangstelling voor onze sieraden en ons project
'Beads for Life’. Met dank aan de kopers kunnen we
weer veel Ghanesen aan een geboortecertificaat
helpen waarmee u bijdraagt aan goede zorg,
onderwijs en voeding in het streven naar een
toekomst zonder armoede in Ghana.
Reactie van de organisatie:
Wat waren wij ontzettend blij met jullie kraam met
de mooie, kleurrijke artikelen en de bijpassende
toelichting die jullie aan de bezoekers konden geven.
Het heeft volop bijgedragen tot de sfeervolle
Exotische Markt.
Heel graag willen we jullie voor volgend jaar opnieuw
benaderen.
Met dank en groet, Mariska en Cobi,
Exotische Markt Open Lucht Theater Nispen
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