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Covid19 educatie

Met het Outreachprogram ‘Beat the Virus’ stellen Nurse Justine en haar team van St. Anthony’s 

Hospital Dzodze Ghana én SOSSAH zichzelf tot doel voorlichting over het Covid19 virus, over 

hygiëne en vaccineren te verspreiden onder en via de studenten. Onder uitreiking van sanitizer 

en mondmaskers worden diverse scholen door hen hiertoe bezocht.

Uit deze taakstelling is vanuit een Nederlands bedrijf EE-Labels in Heeze een prachtig gebaar 

gemaakt. Zij hebben al hun hier overbodig geworden mondmaskers van professionele kwaliteit 

geschonken aan SOSSAH t.g.v  dit project.  M.b.v. Dutch Wing Support en Orthopedic Training 

Centre nabij Accra worden de mondkapjes nu al verspreid in Ghana. 



Beat the Virus in het kort:

Wie?
St. Anthony’s Hospital met Nurse Justine Quist (local advisor van SOSSAH) en haar team plus 

EE-Labels Heeze en SOSSAH.  M.m.v. Jan van der Berg en Dutch Wing Support en OTC in 

Nsawam, Ghana.

Waarom?
De verspreiding van-  én complottheorieën alsmede  taboes over Covid19 tegengaan. Dit 

verloopt het beste via de studenten die het virus het meest verspreiden én via hun communities. 

Daar hebben zij recht op en daarmee ontlast je hopelijk de zorg. Er is hulp mogelijk en dat moet 

gedeeld worden!

Wat?
Justine en haar team van St. Anthony’s Hospital willen zichtbaar maken HOE het Virus zich 

verspreidt en WAT je er tegen kan doen. St. Anthony’s Hospital gelooft in samenwerking en zoekt 

daarom verbinding met lokale scholen, lokale vertegenwoordigers en de lokale gemeenschap. 

Eind mei heeft de eerste Beat the Virus actie plaatsgevonden. Wat een fantastische ervaring was 

en inmiddels heeft het team al voor de tweede keer twee scholen bezocht. Omdat het aantal 

studenten veel hoger bleek heeft EE-Labels uit Heeze met hun donatie van 7 dozen met 900 

professionele mondmaskers per doos gezorgd voor een geschenk uit de hemel. Dutch Wing 

Support en OTC zijn de reddende Engels w.b. transport. Tijdens het bezoek krijgen alle 

studenten tevens een gratis gezondheidscheck. 

Voor meer informatie zie de website www.sossah.nl  of 

Facebook pagina van SOSSAH https://www.facebook.com/sossahghana/

Delen is vermenigvuldigen. Het is ons aller zaak dat iedereen, ook Afrika, krijgt wat nodig is. Dat 

de kinderen krijgen wat nodig is: een gezonde familie. Zij zouden gelukkig en zorgeloos moeten 

kunnen opgroeien.



Media:

Acht uur journaal: https://nos.nl/video/2386949-deze-bedrijven-maakten-mondkapjes-maar-die-

business-ligt-nu-plat-gelukkig-maar

The finder online, Ghana:

https://www.thefinderonline.com/news/item/21589-sossah-st-anthony-s-hospital-call-to-intensify-
education-on-covid-19-fight

News Hour, by Akpabli Daniel Yao:  

https://youtu.be/AcONVyUJgmY


