SOSSAH
In Dzodze, in de Volta Regio in Ghana, staat al
meer dan 60 jaar het St. Anthony’s Hospital, een
voormalig missie-ziekenhuis dat ook de
allerarmsten dient. Het heeft een goed
functionerend bestuurlijk orgaan, een deugdelijk
financieel beheer en is bekend in heel Ghana en
tot ver over de grens.

Unieke samenwerking in Ghana

Hoe werken wij?

Stichting Onderlinge Samenwerking St Anthony’s Hospital
in Dzodze Ghana (SOSSAH) is een organisatie die in de Volta
Regio in Ghana op eigen wijze samenwerkt met èn steun
biedt aan het ziekenhuis en de kwetsbare gemeenschappen
rondom. Dat zijn vnl. grote, arme en kinderrijke
boerengezinnen waar de kinderen veelal nog gezien
worden als extra handjes voor het zware werk op het land.
Maar ook geeft zij steun aan weduwen, gehandicapten,
kortom de kwetsbaren. Daarnaast steunt zij het ziekenhuis
materieel en bij “wat op hun pad komt”, zoals bv. de
huidige Covid19 pandemie. Zij geeft acute hulp bij voedselen/of watertekort. Dit wordt vaak gecombineerd met het
geven van voorlichting aan deze kwetsbare groepen.

In Ghana bezoekt Justine, verpleegkundige in de
gezondheidszorg, geregeld de vele kwetsbare
huishoudens, verspreid over diverse dorpjes. Ze helpt
hen bij het vinden van medische hulp. Want er zijn veel
zaken waarbij hulp noodzakelijk is. Justine neemt de
meest kwetsbaren onder hen op in haar sociale
programma.

Samen maken wij hulp mogelijk, óók voor de allerarmsten.

In Nederland ontplooit SOSSAH vele activiteiten:
projecten en acties, presentaties, crowdfunding en
samenwerking met partners.
Zowel het ziekenhuis als de gemeenschappen
ontvangen hulp in de vorm van medische apparatuur,
voedsel, water, zorg, voorlichting en soms ook
financiële support, voor bv. scholing, wat ten goede
komt aan de zelfredzaamheid.

Ontspanning na het werk

Annemieke, de initiatiefnemer van SOSSAH, is in
1964 geboren in het ziekenhuis waar haar vader
in 1960 als eerste tropenarts aan de slag ging,
samen met haar moeder die er in het
laboratorium werkte.
Het ziekenhuis gaat ook naar de mensen in de
kwetsbare gemeenschappen rondom Dzodze om
hulp te bieden en e.e.a. in kaart te brengen.

Onderlinge Samenwerking ‘In de praktijk’
SOSSAH werkt in Ghana nauw samen met o.m.
het ziekenhuis, de dorpsraad, de ouderenraad
van de kerk en met de lokale overheden. Vanuit
Nederland werkt SOSSAH samen met
gespecialiseerde partnerorganisaties in
Nederland en Duitsland. Op die manier kunnen
wij de krachten bundelen, beschikken over
deskundigheid en ervoor zorgen dat onze
gezamenlijke doelen gehaald worden: goede
zorg en basisbehoeftes zoals voedsel en
medicijnen bereikbaar maken voor iedereen.

Dit meisje leed aan de gevolgen van zware misvormingen
t.g.v. kinderpolio. Ze had geen idee dat er hulp mogelijk
was voor haar handicaps. Ze woont zo veraf van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis dat het, bij gebrek aan
vervoermiddelen, dagen lopen zou zijn om er te komen.
Dankzij de hulp van St. Anthony’s Hospital en diverse
Stichtingen is zij inmiddels al diverse malen geopereerd en
zal zij volledig revalideren. Dat betekent dat ze naar school
kan en geaccepteerd wordt in haar omgeving.

Jonge moeder

Kortom: haar leven heeft nu toekomst.

Oma danst Dzodze Agbdza Dance

Sisters

Donateur worden?
Dankzij onderlinge samenwerking lokaal in Ghana en dankzij de inzet van diverse
vrijwilligers hier en elders op de wereld is het voor SOSSAH mogelijk haar
werkzaamheden voortvloeiende uit haar projecten en acties uit te voeren.
Met een vast bedrag per maand zorgt u ervoor dat wij bv. heel arme families
structureel goede zorg en een toekomst kunnen geven. Uiteraard helpen alle kleine
beetjes en is ieder bedrag (vast of éénmalig) heel erg welkom.
Ga voor meer informatie over de Stichting en haar projecten en acties naar:
WWW.SOSSAH.NL
U kunt ook contact opnemen met
0031 6 30 07 69 11
info@sossah.nl
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Maak het verschil,
elke dag samen een stapje verder
Word SOSSAH donateur en doe mee
Uw donatie komt geheel ten goede aan Ghana

