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 Boven: Flesjes wijwater, toegevoegd bij de 3koningenbrunch. 

 Links:  Kerstmeeting voor kinderen en weduwen, mogelijk 

             gemaakt door SOSSAH. 

Aan:  Belangstellenden voor ons project. 

Van: Annemieke de Bruijkere en Toon Oomen 

Betreft: Stand van zaken m.b.t. samenwerking St. Anthony’s Hospital in Dzodze (Ghana) 

Datum: Januari 2021 

Ref: adb/ao/04 

 

Beste lezers van onze 4e SOSSAH Nieuwsbrief, 

 

 

Allereerst willen wij iedereen het beste toewensen voor het nieuwe jaar. 

We hopen dat we de samenwerking, die eind vorig jaar begon, verder kunnen uitbouwen, zodat 

we samen iets moois kunnen bereiken met SOSSAH. 

 

‘BESTEL EEN MAAL EN SCHENK EEN SMILE’. 

 

Het is goed om te ervaren dat veel 'mensen van goede wil' bijdragen om mooie wensen metterdaad het 

hele jaar waar te maken. Het bemoedigt ons om onze projecten hier, maar vooral in Ghana, voort te 

zetten. Wij zijn u allen zeer erkentelijk.  

 

Dat we allemaal, overal op de wereld, vrij van zorgen mogen zijn, in goede gezondheid om zo weer te 

mogen genieten van de aanwezigheid van al onze dierbaren.   

En ook: dat we spoedig vrij mogen zijn van het virus dat ons dagelijks leven zo intens bepaalt. Dat we 

elkaar uit bezorgdheid en in solidariteit altijd nabij mogen blijven, waar ook ter wereld. (A.J. 

Pijpers S.M.A., Provinciaal-overste) 
 

Dit las ik onlangs in Onze Krant, het Contactblad van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.  

Ongelijke verdeling, ziekte, geweld en armoede is er helaas nog veel in de wereld.  

De gemeenschappen/de communities in Ghana dromen net als wij van betere vooruitzichten.  

Het wordt weer een spannend jaar w.b. Corona en de effecten van alle maatregelen.  
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Deze pandemie toont ons hoe belangrijk gezondheid en goede gezondheidszorg zijn.  

We laten de moed niet zakken en gaan trots verder, want opgeven heeft geen zin. Wij gaan door met 

het vinden van sponsoring en onze speciale projecten. U leest daarover in onze nieuwsbrieven.  

In deze nieuwsbrief een introductie van Justine Quist, onze adviseur in St. Anthony’s Hospital in 

Dzodze Ghana en o.m. ook aandacht voor onze eerste actie:  

de 3 Koningenactie van SOSSAH 2021 en meer … 

Dus weer een SOSSAH-nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte willen houden van onze bezigheden, 

in Ghana en in Nederland.  

  

Financieel praatje. 

 

In Ghana liggen door Covid19 en de rigoureuze maatregelen vele activiteiten stil. Scholen werden al 

een jaar geleden gesloten, visites van de urologen uit Duitsland en de orthopeden uit Nederland gaan 

nog niet door. Wel is er met dank aan de Duitse urologen in samenwerking met het ziekenhuis, een 

nieuw gebouw gerealiseerd voor een nieuw laboratorium.  

SOSSAH heeft, ondanks Corona, voldoende kunnen investeren al hopen wij net als iedereen op betere 

tijden in 2021. Er zijn nog genoeg uitdagingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder uw steun geen SOSSAH, geen projecten i.s.m. St. Anthony’s Hospital in Dzodze Ghana. 

 

Hartelijk dank voor alle giften en steun die we hebben mogen ontvangen! 

 

Eind 2019 werd het geheel van projecten door een Roosendaalse serviceclub gekozen tot jaarproject. 

In samenwerking met deze serviceclub en met Wilde Ganzen is een mooi bedrag opgehaald. 

Hierdoor kon bij Stichting Medic een grote hoeveelheid medische apparatuur worden aangeschaft. 

Stichting Medic verzamelt, repareert en distribueert medische apparatuur en goederen ten behoeve van 

gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden.  

We proberen om zoveel mogelijk benodigde medische apparatuur voor een zo laag mogelijk budget te 

realiseren en te transporteren. Het betreft met name specialistische apparatuur voor intensieve zorg aan 

pasgeborenen die een slechte start in het leven hebben.  

Er is bij wijze van uitzondering welbewust gekozen om de spullen hier in Nederland aan te schaffen 

i.p.v. lokaal. We doen dit omdat we in dit geval het ziekenhuis kwalitatief én kwantitatief het beste 

kunnen helpen. Nurse Justine zal voor beeldmateriaal zorgen na afloop van het project.  

Oplevering nieuw gebouw, waarin 

het laboratorium wordt gevestigd. 

Dit project werd gerealiseerd met 

dank aan Dokters voor Afrika  
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Justine geeft 

gezondheidsvoorlichting in de 

kwetsbare gemeenschappen 

tijdens diverse bijeenkomsten. 

Mogelijk gemaakt dankzij de 

onlangs, succesvolle, 

3 Koningenactie 

 

Medisch-specialistische apparatuur 

voor pasgeborenen die een moeilijke 

start hebben, staat klaar voor 

transport naar St. Anthony’s 

Hospital.  

Project Serviceclub uit Roosendaal 

Verder zijn we druk bezig om sponsors te vinden en acties te bedenken voor nieuwe projecten op basis 

van onze pijlers. 

De transportaanvraag bij MIVA Foundation, Liliane Fonds en de SWEB Foundation in Ghana voor 

een Toyota pick up en een ambulance is helaas nog niet afgehandeld. Hierdoor ontstaan ter plekke 

soms penibele situaties, denk hierbij aan acute situaties in geval van bevallingen, ongevallen en 

bezoek aan de moeilijk bereikbare communities etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAN HET WOORD JUSTINE QUIST: 
  

Justine Quist is adviseur voor SOSSAH in Dzodze, Ghana. Zij is Public Health Nurse in het  

St. Anthony’s Hospital. Verder heeft SOSSAH een Nederlands bestuur. Ook de contacten met andere 

‘locals', administrator, matron, artsen, kerk, dorpelingen, zijn goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justine: “Am Quist Justine. 

Public Health Nurse at St. Anthony's Hospital. 

Advisor of the SOSSAH at the St Anthony's Hospital. 

Coordinator of the Miadenyigba mobile clinic from 2014 to 2017 where we sent health care to the 

door step of the people (primary health care). 

Together with Annemieke with the beads for life project we help the poor in the communities in 

Dzodze by helping them to get the national health insurance which will assist them to seek health care 

without paying much as well as birth certificate. 

During the covid pandemic about 600 people in the communities benefited from the free mask 

sanitisers etc which aid in combating covid 19. 
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With SOSSAH we recently put a smile on the face of the widows in fiagbedu community etc  in Dzodze  

with health screening foods, drink as well as the children in the community during this festive season, 

once again greatly to Annemieke and all those who have supported the program. 

As a public health specialists now, having worked at the St Anthony's hospital for the past 12 years 

knowing my communities am very privileged to be part of this team and hope to work together with 

you to help the community that am working now. Since there is a lot of assistance that they need.” 

“About my life, I come from Volta Region, precisely Keta. That’s where I went to school and grew up, 

I have three siblings, am single, no children. I do macrame bags and it tops, bridal make ups and 

others. But most of all, my beautiful beads. I am nurse at St Anthony's Hospital in Dzodze Ghana. 

For most of the outside projects at the hospital I am the one in charge of it.  

The Miadenyigba project that Ghanaian in Germany in collaboration with some donors send money 

that I organise outreach program to assist people to seek help care in collaboration with our hospital. 

I was the coordinator for the project. Am a senior nursing officer.” 

 

Justine: “Ik ben Justine Quist.  
Public Health Nurse, verpleegkundige volksgezondheidzorg, in St. Anthony's Hospital/ziekenhuis.  

Adviseuse in Dzodze, Ghana, voor SOSSAH en het St. Anthony's Hospital. 

Coördinator van de Miadenyigba mobiele kliniek van 2014 tot 2017 waarmee we gezondheidszorg 

brachten bij de mensen, tot achter de 'voordeur' (basis gezondheidszorg). 

Samen met Annemieke zijn we het 'beads for life project' (koop een sieraad en schenk gezondheids-

verzekering en een geboortecertificaat) gestart, als ondersteuning van de armen in de kwetsbare 

gemeenschappen in Dzodze. Door hen te helpen, middels het schenken van de nationale zorg-

verzekering, verschaffen wij hen de mogelijkheid om betaalbare zorg te vragen. Ook helpen wij hen 

aan het broodnodige geboortecertificaat. Gedurende de covid-pandemie hebben ongeveer 600 mensen 

in de kwetsbare gemeenschappen kunnen profiteren van de gratis mondkapjes, handgemaakte zeep, 

sanitisers etc. materialen, die helpen bij de bestrijding van het virus. 

Met SOSSAH hebben we recentelijk een 'smile', glimlach getoverd op het gezicht van de weduwen in 

de Fiagbedu-gemeenschap en op nog drie andere plaatsen in Dzodze. Dit was inclusief een 

gezondheidsonderzoek, voedsel, drinken, en iets speciaals voor de kindjes in de gemeenschappen. Het 

was tijdens de afgelopen feestdagen een welkom steuntje na een moeilijk jaar.  

Dit was wederom in samenwerking met Annemieke, en nu ook met SOSSAH en al diegenen die dit 

programma hebben gesteund, op welke wijze dan ook. Als public health specialist, specialist op het 

gebied van volksgezondheid, en nu al 12 jaar werkzaam in St. Anthony's hospital ken ik 'mijn' 

gemeenschappen en voel ik mij zeer bevoorrecht om deel uit te maken van dit team. Ik hoop met onze 

samenwerking de gemeenschap, waar ik nu werk hulp te kunnen bieden.  

Aangezien er veel behoefte is aan hulp voor hen.” 

“Over mijn leven:  

Ik kom uit de Volta Regio, uit Keta. Daar ben ik naar school gegaan en ben ik opgegroeid.  

Ik heb 3 broers/zussen, ik ben alleenstaande en heb geen kinderen.  

Ik maak macramé tassen, topjes, bruidsmake-up en meer.  

Maar vooral, ontwerp en maak ik mijn prachtige, authentiek Ghanese, sieraden (life for beads project). 

Als verpleegster in St. Anthony's Hospital in Dzodze Ghana ben ik de verantwoordelijke voor de 

meeste projecten buiten het ziekenhuis. 

Met geld van Miadenyigba*, bijeengebracht door Ghanezen uit Duitsland en andere donoren, 

organiseerde ik een hulpprogramma om mensen hulp te bieden in samenwerking met ons ziekenhuis 

Ik coördineerde dit project als senior hoofdverpleegkundige.” 

*  Miadenyigba is een Duits-Afrikaanse organisatie met als doel sociaal-culturele, gezondheid- en 

opvoeding gerelateerde projecten en activiteiten te ontplooien. Deze organisatie is gevestigd in 

Essen (Duitsland). 
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DRIE KONINGEN BRUNCH. 

  

Half oktober is de Akte van Oprichting van SOSSAH bij de notaris gepasseerd.  

We wilden toen graag nog dit moeilijke jaar positief afsluiten met een steuntje in de rug en een  

big smile.  

De eerste actie van SOSSAH. Het was te kort dag voor een Kerstactie, dus werd het een 

3Koningenbrunch, inclusief 3Koningentaart, een boon, een kroon en een flesje wijwater (gewijd water 

uit de bedevaartplaats Zegge). Het resultaat overtrof onze verwachtingen, tweeëntwintig maaltijden 

plus schenkingen, goed voor ruim € 2.000! 

Er zijn veel maaltijden besteld en schenkingen gedaan.  

Wij hopen dat de 3Koningenbrunch naar meer smaakt en zal worden vervolgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij een voorschot op de 3 Koningenactie van SOSSAH kon Justine op Derde Kerstdag en op 

Nieuwjaarsdag met eten, drinken en een health screening een smile toveren op de gezichten van vele 

weduwen en kindjes van de kwetsbare gemeenschappen in en rondom Dzodze. 

Geniet van de foto's, dansjes op dit filmpje, met dank aan Justine en 'onze' cameraman: 

https://youtu.be/7eKWLrUnDgk 

Justine heeft iets prachtigs neergezet, dankzij al jullie bestellingen, donaties en steun.  

Onze dank gaat ook uit naar de Heilige Maria Boodschapkerk Zegge, alsmede de lokale media, voor 

hun medewerking en gelegenheid om e.e.a. te promoten. 

 

GHANA VANDAAG.  
 

Het afgelopen jaar is een moeilijk jaar geweest voor iedereen. Het sluiten van de scholen zorgde voor 

veel problemen voor de kinderen. In de boerengemeenschappen in de Volta Regio, waar SOSSAH met 

haar projecten steun biedt, betekende dit voor de kinderen hard werken. Het waren ‘extra handjes’ 

voor het zware werk op het land, voor het dagelijks eten, inkomsten…. 

Veel kinderen vielen weer terug in het harde straat/sloppenleven van hun familie. De dagelijkse 

schoolmaaltijd werd erg gemist en thuisonderwijs is verrekte moeilijk als je 'thuis' een klein kamertje 

moet delen met achten en dat alles zonder elektriciteit of internet.  

En als altijd, gaan ze door, ook nu, met een glimlach van oor tot oor. 

We hopen van harte dat per januari 2021 alle schoolbanken in Ghana weer gevuld mogen zijn en de 

kinderen gered worden van de straat, uitbuiting, kindhuwelijken …… 

Artikel in het weekblad van de 

Gemeente Rucphen. 

Een bericht n.a.v. de actie om via de 

3koningen brunch geld in te 

zamelenvoor de projecten van 

SOSSAH voor Ghana 
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COVID19. 

 

De cijfers van Corona leken mee te vallen.  

Toch wordt ook gezegd dat de ernst van de situatie vele malen erger is maar dat men dit niet openbaar 

maakt ten einde de handel niet af te schrikken.  

Zojuist schrijft de administrator van het ziekenhuis dat de Corona-besmettingen toenemen.  

Er is weinig handel, er is honger, een tekort aan eten, water, medicijnen, mensen komen ook in Ghana 

niet naar het ziekenhuis toe …… 

KIJKTIP! (Op Netflix). 

 

Van klankbordgroeplid Suzanne ontvingen we een mooie tip.  

Een ontroerende Ghanese film over dingen die daar óók nu nog voorkomen.  

De lockdown van de scholen is voor veel meisjes een bedreiging voor hun toekomst.  

https://images.app.goo.gl/f9KesoSqDwVcUXxC6 

Dankzij een voorschot op de  

3Koningenactie van SOSSAH kon 

Justine op derde Kerstdag en op 

Nieuwjaarsdag met eten, drinken en 

een health screening een smile 

toveren op de gezichten van vele 

weduwen en kindjes in de kwetsbare 

gemeenschappen in en rondom 

Dzodze. 



 7 
 

  
 

 
 
 

 
 

ACTIVITEITEN.  
 

Er zullen nog meer activiteiten opgestart worden in het komende jaar.  

Voorlopig zal dit veelal digitaal gebeuren.  

Zodra we meer vrijheid hebben om bijeenkomsten te bezoeken en presentaties te houden zullen we die 

mogelijkheden met open armen aangrijpen. 

In het eerste kwartaal zal verder nog hard gewerkt worden aan uitbreiding van het bestuur, het 

uitwerken van de vele benodigde ‘opstart’documenten, het realiseren van een nieuwe website en 

sociale media.  

 

Een greep uit overige bezigheden: 

Oktober  project WG/Serviceclub Roosendaal, oprichten SOSSAH. 

Oktober  Ledenwerving: bestuur, klankbordgroep, steungroep. 

Oktober  Afrika webinars Partin, aanschrijven mogelijke sponsors.  

Nov. / december  Publiciteit voor SOSSAH. 

November  Bankzaken, Beleidsplan, verslagen, protocollen etc. opstellen.  

December  Derde SOSSAH Nieuwsbrief. 

December  Bestelling en donaties 3 Koningenactie 2020. 

Mededelingen in de Heilige Maria Boodschapkerk in Zegge, het KaaBeeOotje, 

weekblad en Kabelkrant.  

Januari 2021  Uitdelen Koningsbrunches inclusief 3Koningentaart met boon en kroon, plus water 

gewijd door pastoor Hans van Geel in voornoemde kerk.  

 

AANBIEDINGEN VAN MATERIALEN. 

 

Hartelijk dank voor alle inspanningen en aanbiedingen die volgden op de publiciteit voor SOSSAH.  

TWB, STAT, AMPHIA en particulieren hebben mooie, bruikbare, spullen aangeboden. 

Dankzij het huidige project met de Roosendaalse Serviceclub gaat er een volle container naar het 

ziekenhuis. De container en het transport zijn onderdeel van de donatie. Alles uiteraard binnen het 

bereikte budget.  

We willen het ziekenhuis blij maken met zoveel mogelijk medische apparatuur voor zo laag mogelijke 

kosten. Daar komen nog inklaringskosten, vervoer haven-ziekenhuis, mankracht en kosten huur 

vorkheftruc ter plaatse bij. Transport kost via een groupage container bv. plm. € 350,00 per kubieke 

meter. De Service Club is nu aan het uitwerken wat er nog past in de container. Letterlijk, qua ruimte, 

alsook figuurlijk, qua financiële ruimte.  

SOSSAH zal voor haar projecten, als er gebruik gemaakt wordt van zeetransport, ook het geld voor 

deze kosten via giften trachten binnen te halen.  

W.b. de huidige aangeboden spullen hopen wij jullie z.s.m. te kunnen vertellen wát er mogelijk is en 

per wanneer. Daarbij speelt de duur van de lockdown een belangrijke rol. 

 

 

In de volgende Nieuwsbrief hopen wij jullie meer te kunnen vertellen over de voortgang van de 

projecten waar we mee bezig zijn, waar corona soms weliswaar voor vertraging zorgt maar niet meer 

dan dat. 

 

 

Wij wensen iedereen een gezonde tijd toe. 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur van SOSSAH  


