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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/05 

 

  

1 jaar na corona: hoe staan we ervoor? 

 Pasen 2021 

“Een jaar geleden brak de coronapandemie uit.  

Hulporganisaties stonden voor een grote uitdaging: hoe hun werk veilig te doen?  

En hoe te voorkomen dat miljoenen mensen door corona weer terug bij af zijn?  

Dankzij alle supporters zorgden zij voor schoon water, zeep, voorlichting en eten voor ruim  

14 miljoen mensen. En ze deden meer.  

Veel is bereikt en veel moet nog gebeuren om te zorgen dat we allemaal veilig zijn.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Palmpasen 2021 in de kapel van St Anthony’s Hospital in Dzodze, Volta Regio, Ghana. 

Dit is bereikt: 

Ruim 14 miljoen mensen zijn tot dusver wereldwijd bereikt met hulp 

In 68 landen Komt men in actie tegen de coronacrisis 

694 partners strijden samen tegen corona 

 

Stichting Onderlinge Samenwerking 

St. Anthony’s Hospital 

Dzodze, Ghana. 
Founded: 15 october 2020.  
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Zo voorkomen we de verspreiding van het coronavirus. 

  

Elke persconferentie begint ermee: anderhalve meter afstand, handen stukwassen.  

Onze eerste prioriteit in de strijd tegen het coronavirus is dan ook het voorkomen van de verspreiding 

ervan. Met onze acties zorgden en zorgen we dat de kinderen op school, de kwetsbare 

gemeenschappen rondom Dzodze én het ziekenhuis, de middelen hebben om dat te kunnen doen. Zo 

hebben we Justine bijvoorbeeld dankzij vele donaties in de gelegenheid gesteld hen te voorzien van 

schoon water, zeep en handenwaspunten, voorlichting en publiciteit.  

Zo strijden we tegen honger door corona. 

  

Niet alleen het coronavirus zelf vormt een groot gevaar in veel landen. De sociale en economische 

gevolgen zijn net zo schadelijk. Zo verloren velen door lockdowns en andere maatregelen van de een 

op de andere dag hun werk. Een dag niet werken verkleint de kans op besmetting, maar betekent ook 

een dag geen eten. Met onze actie met 3 Koningen hebben wij velen tijdens de feestdagen kunnen 

voorzien van voedsel, drinken en een gezondheidscontrole. Naast het geven van noodhulp gaan wij 

ook door met onze projecten voor toegang tot zorg en medicijnen voor iedereen. 

Zo zorgen we dat iedereen gezond is. 

 
Een jaar na het uitbreken van de pandemie hebben we samen veel bereikt, maar we zijn er nog niet. 

Vooral als het op gelijke toegang tot vaccins aankomt. Ghana is van West Afrika het zwaarst getroffen 

land en kampt met een stijgend aantal Covid19 patiënten, opnamestoppen in ziekenhuizen, tekort aan 

gezond personeel, tekort aan beschermende kleding, aan medische hulpmiddelen en zuurstof om 

coronapatiënten te behandelen.  

!!! Breaking News: begin deze week ontvingen wij het bericht dat St. Anthony’s Hospital is begonnen 

haar personeel te vaccineren. Een mooie ontwikkeling, met dank aan de Ghanese overheid en vele 

grote hulporganisaties.  

Zo is SOSSAH actief, hier in Nederland én in Ghana. 
 

Wat gebeurt er verder bij SOSSAH in Nederland: 

- M.i.v. 2 april heeft de belastingdienst SOSSAH aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). SOSSAH heeft nu dus de ANBI-status. Deze goedkeuring is belangrijk 

omdat je als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie 

voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dit dat SOSSAH geen schenk- en/of 

erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Dus alles komt ook 

daadwerkelijk ten goede aan onze hulp voor Ghana.  

- Momenteel loopt er via geef.nl een noodactie waarmee wij zowel het ziekenhuis als de 

scholen willen voorzien van beschermende materialen tegen Corona i.c.m. voorlichting ter 

plekke en publicaties in de krant en overige media.  

Maak er je Paasactie 2021 van en delen van deze actie mag natuurlijk ook: 

https://www.geef.nl/nl/actie/noodoproepsossah/donateurs?ref=geef-sharebutton 

- Het bestuur heeft alle vacatures ingevuld. Meer over alle bestuursleden volgt op de website die 

in constructie is.  

- Na Pasen gaat het bestuur inventariseren welke taken er zijn, wat mensen zelf graag zouden 

willen en kunnen doen om daarmee tot een overzichtelijke taakverdeling te komen. 

 

https://www.geef.nl/nl/actie/noodoproepsossah/donateurs?ref=geef-sharebutton
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- De website wordt gemaakt i.s.m. onze host. 

Hij doet dit geheel belangeloos voor ons naast zijn dagelijkse werkzaamheden. 

- Wij zijn in de afrondingsfase met Stichting Medic wat betreft ons project met de Serviceclub 

uit Roosendaal. Enkele weken na Pasen gaat e.e.a. hopelijk op zeetransport. Al schijnt de 

stremming in het Suezkanaal voor vertragingen te zorgen. In Rotterdam liggen vele boten te 

wachten tot ze kunnen afvaren. Meer informatie over de exacte resultaten volgt na publicatie 

door de Service Club. 

- Er wordt gewerkt aan acties en projecten. We zoeken naar mensen en bedrijven, die onze 

initiatieven financieel willen ondersteunen. Tips hierbij zijn van harte welkom. Zodra onze 

brochure af is gaan we afspraken maken met mogelijke belangstellenden. 

 

Wat gebeurt er in Ghana  

- Er is nog steeds een gedeeltelijke opnamestop in het St. Anthony’s Hospital. 

- Het personeel in het ziekenhuis wordt intussen gevaccineerd. 

- De administrator heeft een prachtig projectplan geformuleerd: laptops tgv automatisering van 

de patiëntendossiers. De papieren dossiers zijn incompleet, dit leidt tot risicovolle situaties 

voor patiënten, verpleegkundigen en artsen bij het nemen van beslissingen.  

- Public Health Nurse Justine gaat beschermende kleding, handschoenen, thermo- en 

zuurstofmeters regelen voor het ziekenhuis. Voor de scholen zorgt zij dat er mondmaskers en 

sanitizers komen.  

Bovendien zal er voorlichting op de scholen worden gegeven. Omdat óók in Ghana veel 

ontkenning bestaat over het bestaan van Covid 19, zal deze voorlichting tevens worden 

verspreid via de lokale media (krant, radio). Hierbij zullen ook Justine’s werkzaamheden voor 

het ziekenhuis en de lokale gemeenschap i.s.m. SOSSAH worden vermeld. 

 

Het wordt dit jaar een andere Pasen dan anders. Geen omhelzingen, geen samenzijn met familie 

of andere dierbaren. SOSSAH blijft zich inzetten voor diegenen die in deze tijd zoveel moeten 

missen en voor wie dit een extra moeilijke tijd is. 
 

 

Namens het bestuur: 

Annemieke 

Toon 

 

 

 

 

 

 

  


