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 Pinkstergroet: SOSSAH wenst iedereen een fijne tweede Pinksterdag.  

 

De meesten hebben de schokkende beelden uit India vast ook gezien. De verwoestende coronagolf in 

India maakt duidelijk dat wereldwijd sneller vaccineren van levensbelang is. Ook in buurland Nepal 

lijkt een ramp niet meer te voorkomen en in andere kwetsbare landen spant het erom. 

Miljoenen mensen zijn kwetsbaar, omdat voor hen geen vaccin en nauwelijks medische hulp 

beschikbaar is. Oxfam is ter plekke, GIRO 555 is actief, samen met lokale partners.  

Ook SOSSAH geeft beschermende kleding, zuurstofflessen en andere medische apparatuur (thans 

onderweg via zeetransport) aan het ziekenhuis en de bewoners in en rondom Dzodze. We zorgen op 

scholen voor levensreddende voorlichting over hygiëne, handenwassen, het virus COVID19 en de 

vaccins. Wij hopen dat ook de meest armen van de wereld snel toegang krijgen tot een vaccin, 

medicijnen en goede gezondheidszorg.  

  St. Anthony’s Hospital bestormt scholen in strijd tegen Covid19 

 

24-04-2021 Opbrengst van de Beat the Virus actie is 2.600 euro! 

 

St. Anthony’s Hospital bestormt de scholen en het ziekenhuis met noodhulp. 

Het is allemaal in een hoge versnelling gelukt. Ons streefbedrag was € 1.500,00, het eindresultaat van 

álle donaties ten gunste van deze noodoproep voor Covid 19 beschermende items is € 2.600,00. Maar 

liefst 780 studenten kregen uit handen van medewerkers van St. Anthony’s Hospital een 

beschermingspakket bestaande uit in Dzodze zelfgemaakte zeep en mondkapjes en sanitizer. 

 

Lees verder via: https://www.sossah.nl/paginas/verhaal.php  



 

   

  

  

 

In de spotlight 

Onlangs zijn Eusje en postuum Robert, de grondleggers van SOSSAH, benoemd 

tot erelid van de Stichting, SOSSAH. Voor hun bijzondere inzet bij de 

totstandkoming van het ziekenhuis en hun support aan latere projecten ontving Eusje uit handen van 

de secretaris Toon Oomen én de voorzitter, Annemieke de Bruijckere, dochter van Robert en Eusje, 

een oorkonde waarin SOSSAH hen benoemt tot erelid van de Stichting.  

 

Erelid SOSSAH 

 

www.sossah.nl 

De website is openbaar. Er is maanden hard aan gewerkt en er zal nog maanden hard aan gewerkt 

worden. Wij hopen dat het ons zal steunen bij onze projecten.  

 

Lopende projecten: 

- Baby Breath – gespecialiseerde neonatale zorg 

- Beads for Life – Geboortecertificaten en zorgverzekering  

- Beat the virus – voorlichting en schenken van ppe 

- Care on wheels  - transport  

- Food for Smile – voedsel, drinken, healthcheck 

 

 

 

In petto, enkele onderwerpen uitgelicht: 

In Ghana: laptops, renovatie ramen afdeling Orthopedie, lokale partners benaderen en meer. 

In Nederland: publiciteit, fondsenwerving, vermogens, verkennen samenwerking met ondernemers, 

ontplooien van fysieke activiteiten en ontmoetingen nu het de goede kant op lijkt te gaan en meer. 

Onlangs was er een interessante webinar van Parten over het inhuren van een Fondsenwerver: dit 

webinar is terug te kijken via 

youtubekanaal: https://www.youtube.com/watch?v=sczcXgn48So&t=360s  

Ook staat er een kort verslag op: https://partin.nl/terugkijken-fondsenwerver-of-zelf-doen/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sczcXgn48So&t=360s
https://partin.nl/terugkijken-fondsenwerver-of-zelf-doen/


 

   

  

  

 

Lees- en kijktips: 

Voor wie geïnteresseerd is in Afrika en hoe e.e.a. daar nu gebeurt hier enkele 

suggesties om te lezen of te kijken  

• Documentaire van Patrick Lodiers 

https://www.uitzendinggemist.net/programmas/104865-Dominee_of_Koopman.html 

Dominee of Koopman is een documentaireserie van BNNVARA op NPO 2, waarin programmamaker 

Patrick Lodiers onderzoek doet naar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in Afrika. 

• Trailer van Citation, te zien op Netflix  

Film laat zien dat in Afrika op eigen kracht maatschappelijke krachtsverhoudingen zijn te veranderen. 

https://youtu.be/1eMAYynMc1w 

• Dag Afrika, Marcia Luyten – boek https://www.bol.com/nl/f/dag-afrika/9200000007452397/ 

Hoe wereldwijde machtsverhoudingen kantelen, is te zien in Afrika. Afrika verandert van een 

afgeschreven werelddeel in een opkomend continent. De witte man is nergens meer en snapt te weinig 

van Afrika; door dit onbegrip had hulp vaak minder succes dan mogelijk. Wie wat met Afrika wil, 

moet weten hoe het er werkt. 

Marcia Luyten woonde verscheidene jaren in Oeganda en Rwanda. In Dag Afrika schetst zij het 

dagelijks leven daar met scherpe en kritische pen, met liefde en met humor, toegankelijk voor 

beginners, analytisch interessant voor Afrikakenners. 

 

Meer over St. Anthony’s Hospital, 2011 – 50 jarig bestaan: 

“ Good report by mr Sundong an experienced journalist, back in 2011” 

https://www.modernghana.com/news/311761/st-anthonys-hospital-dzodze-50.html 

 

 

   

Voorlichting hygiëne aan studenten Mawulischool te Dzodze 

https://youtu.be/1eMAYynMc1w
https://www.modernghana.com/news/311761/st-anthonys-hospital-dzodze-50.html

