Adinkra-foundation 2017
21 januari 2017 inladen van de container:
Als stichting zijn we blijven verzamelen van hoofdzakelijk medische goederen. Bedden en
medische apparatuur e.d. die door wat voor reden dan ook hier in Nederland niet meer
mogen of kunnen worden gebruikt krijgen een 2e leven in ons ziekenhuis in Akatsi (Ghana).

Alles is netjes verpakt in MP boxen
van Creative Packaging
made by Creative Production BV Gemert

Heagens en Pieter ook
weer bedankt voor
jullie hulp.

Het verzenden en vervoeren van de container is geheel verzorgd door: Van Den Bosch Erp,
Broviand Someren en Creative Production BV Gemert. Dank zij hen hebben we ook nu weer
alles in Akatsi gekregen.

Het Elkerliek ziekenhuis Helmond schonk ons onder andere 2 operatiekamer lampen,
microscopen waaronder 1 voor de oogarts en 1 voor de gynaecoloog, behandel bedden, een
lichtbak voor de oogarts, verbandmateriaal en medische instrumenten.
Van het Catherina ziekenhuis uit Eindhoven kregen we verschillende kastjes om medische
spullen in op te bergen, een tandartsstoel, po stoelen, en verschillende verbandmaterialen
en medische instrumenten.
De zorgboog heeft 12 ziekenhuis bedden gedoneerd en verschillende uniformen, vooral
groten maten, een koelkast en medische instrumenten en verband materialen.
Bij Medic in Apeldoorn hebben we medische spullen o.a. een CTG apparaat, Patiënt monitor,
een Couveuse, babyweegschaal, een hecht set, Reflotron, 2 wandbloeddruk meters en
verschillende instrumenten voor op de operatiekamer. Dit hebben we gekocht met het geld
dat we hebben ontvangen van onder andere de oliebollen actie, de boekenmarkt, de vasten
actie en verschillende particulieren giften.
Van de Vlisco uit Helmond kregen we een gebruikte generator voor het ziekenhuis en
Haegens uit Elsendorp had hier voor een nieuwe accu.

De basisschool uit Keldonk heeft veel les en spel materialen geschonken voor onze school in
Akatsi onder anderen een zandwater tafel, verschillende posters en wanddecoratie, mini
loco, verschillende blokken en bouwmaterialen, een kegelspel, verschillende
knutselmaterialen, opbergkastjes en reken- en gezelschap spelletjes.
Igopost gaf ons een doos vol met verschillende relatiegeschenken.
Van Top 1 toys uit Gemert kregen we enkelen emmertjes met lego blokjes.
Woo’z kinderlampen schonk ons 7 kinderplafondlampen met decoratie hangers.
Sportpoint Gemert heeft het voetbalteam voorzien van nieuwe voetbal shirts.
Voetbal vereniging Keldonk schonk verschillende tenues die we af hebben gegeven aan 3
scholen in de omgeving
We hebben ook veel speelgoed, babyspullen, kleding en huishoudelijke artikelen gekregen
van verschillende particulieren.
We zullen vast wel iemand zijn vergeten te noemen maar bij deze allemaal heel hartelijk
bedankt voor jullie bijdragen. Alles heeft een 2e kans gekregen en werd ontvangen als nieuw.

Hallo,
Ik zal me even voorstellen, Ik ben Evi Gruijters 20 jaar en ben in Maart met Hans en Toinet
mee geweest naar Ghana.
Ik heb al heel vaak gezegd “ik wil graag een keer naar een “ontwikkelingsland”. We hadden
toen wat op internet gekeken en na vraag gedaan bij Toinet, Mam is een collega van Toinet
en na wat informatie uitwisselen en wat kijken op de site en facebookpagina van Adinkra is
Toinet toen een keer bij ons geweest om te vertellen over Ghana en heb ik besloten om met
hun mee te gaan.
Ik heb een tussenjaar van school dus kon ik er makkelijk een maandje tussen uit.
Ik heb thuis steeds gezegd: “ik ga op de school werken in het ziekenhuis zal je me niet veel
zien”. Maar Toinet had gezegd je moet toch ook in het ziekenhuis komen kijken.
Na dat ik een paar keer naar het ziekenhuis was geweest stond ik voor ik het wist in een
groenpak in de operatiekamer tijdens een keizersnede en was ik getuigen van een spontane
bevalling. En had ik de smaak te pakken.
Ik ging ’s ochtends naar school waar ik mee deed met het dagprogramma en de leraressen
en de kinderen meehielp.
’S middags ging ik dan naar het ziekenhuis.
Ik wilde wel graag van de mensen en hun gewoontes meemaken en daarom heb ik er voor
gekozen om in een lokaal gezin te verblijven.
Ik logeerde bij Felix en Augusta en hun 3 kinderen Lilian, Eyram, Lesly. In dit gezin woont ook
een dochter van een goede vriend Seffaco en soms was er nog een meisje.
Felix is een lid van stichting Adinkra.

Ik had hier een eigen kamer met douche en toilet, de laatste 2 weken had ik stromend
water.
Augusta kookte voor mij apart wat meer westers eten omdat hier al meer meisjes uit
Nederland hebben verbleven weet ze wel wat wij kunnen verdragen.
Maar ik heb ook het lokale eten gegeten.
Ik had van thuis al verschillenden spelletjes uitgezocht die ik ’s avonds met de kinderen
speelden, zoals Lotto, puzzel, bellenblaas. Puzzelen was voor hun moeilijk dit kennen ze hier
niet, Goed dat ik er was en het hun heb kunnen leren.

Red Red met plantain (bakbanaan)
in een lunch trommeltje

Banku met okro

Gebakken rijst met kip en groenten

sla met ei en
hele lekkere
friet

Mijn gastgezin

Op vrijdag 3 Maart zijn wij vertrokken naar Ghana en deze keer is Evi Gruijters uit Milheeze
met ons meegegaan.
Het weekend hebben we gebruikt om te acclimatiseren en te
kijken hoe alles er voor staat na een jaar afwezigheid.
Bij de school zien we dat er hard gewerkt word aan het
verbouwen van 2 oude lokalen zodat deze weer kunnen worden
gebruikt. Want ze hebben ruimte te kort voor het aantal
leerlingen. Ze wilde 2 gebouwen Adinkra heeft er 1 gebouwd de
school / gemeente zou zelf voor het 2e gebouw zorgen.
Bij het ziekenhuis zien we vorderingen in de nieuwbouw, er is
gestuukt, zijn er is gedeeltelijk betegeld, De deuren en
raamkozijnen hangen er in.
De watervoorziening is aangesloten maar men sluit die nu af
omdat mensen uit de omgeving hier water kwamen halen.
Het mortuarium staat er maar men wacht op adviezen waar de
leidingen en aansluitingen moeten komen te liggen. Dan kunnen
ze pas verder.
De bouw ligt nu even stil, Er zijn in december verkiezingen
geweest en door wisseling van de macht is er onduidelijk wie waar voor moet zorgen.
___________________________________________________________________________
Zondag zijn we naar de kerk geweest. De kerk is hier erg waardevol voor de bevolking. Ook
wij vinden het belangrijk om ons hier te laten zien.
De kerk zit altijd vol zelfs buiten zitten er mensen van alle leeftijden. Er wordt veel gezongen
en live muziek gemaakt. De mensen gaan dansend/ swingend naar de collecte en te
communie.
Na de mis is er een soort dorpsoverleg in de kerk. Op deze zondag was een onderwerp “als
een jongen een meisje van 16 jaar zwanger maakt moet hij dan veroordeeld worden”?

Maandag 6 Maart is het Onafhankelijkheidsdag Ghana is nu 60 jaar een zelfstandig land. Dit
wordt elk jaar uitgebreid en uitbundig gevierd. Door iedere school uit de regio wordt er
gemarcheerd de school kan hier een prijs mee winnen.

Woensdag begon de school weer. De kinderen waren dinsdag de dag na
Onafhankelijkheidsdag nog vrij om het schooluniform te wassen en om uit te rusten van het
marcheren.
We hebben Evi geïntroduceerd aan de leraren en leerlingen en deze eerste schooldag
bijgewoond. ’S ochtends bij de kleuters en toen hun het middagdutje gingen doen zijn we
alle klassen langs gegaan.
Een lesdag van de kleuters begint tussen 8.00 uur en 9.00 uur. Omdat de kleinere broertjes
en zusjes met de grotere mee naar school lopen zijn ze er al heel vroeg. De tijd tot 9.00 uur
tot de les begint vullen ze op met het spelen met blokken.
Om 9.00 uur komt de juffrouw naar binnen en beginnen ze met de les. Eerst worden er
liedjes gezongen over de dagen van de week en de maanden van het jaar eerst in het Engels
en dan in de lokale taal Ewe. Het volkslied wordt gezongen en er word gebeden.
Hierna krijgen ze les dit kan zijn over letters, cijfers, godsdienst enz.
Om 10.15 is het pauze tot 10.45 veel kinderen eten in deze pauze, denk aan rijst met vis.
Na de pauze tot 12.15 krijgen ze weer les dit is vaak een werkje bijvoorbeeld in een schriftje
de getallen overtrekken de juffen stippelen het voor en de kinderen trekken het over.
Van 12.15 tot 12.45 hebben de kinderen pauze en hierna gaan ze slapen in het lokaal op de
grond. Dit is omdat ze vinden dat deze kinderen nog veel rust nodig hebben en deze krijgen
ze thuis niet altijd. Na de school als de kinderen thuis komen moeten ze hun uniform,
meestal zelf, wassen, er moet water worden gehaald en er moet voor het eten worden
gezorgd. Het is hier de gewoonte dat ook de kleintjes hierbij helpen. Moeder is op het land
aan het werk of producten aan het verkopen op de markt. Oudere broer of zus zorgt voor
hen.

Om 14.15 uur zijn de kleuters klaar met school en worden ze wakker gemaakt. Maar omdat
ze vaak met de oudere broertjes of zusje mee naar huis gaan, moeten de kinderen wachten
tot hun school uit is dit is pas om 15.15uur, er zijn ook kinderen die eerder uit de school gaan
om met broertje of zusje mee naar huis te gaan.

Vrijdag 10 maart is dan daar de
container. Hij is ’s nachts aangereden
en zou rond 8.00 uur bij het ziekenhuis
arriveren maar door stukken aan de
vrachtwagen was hij er pas rond 16.30
uur. De dokter had verschillende
mensen bij elkaar geroepen die
konden helpen met het leegmaken van
de container.
Iedereen was heel erg blij met de
inhoud van de container. Al wisten ze
nog niet wat er allemaal in de dozen
zat want deze zaten nog allemaal
dicht.
Als aller laatste kwam de generator deze werd er uitgehaald door een vrachtwagen met een
kraan van een lokale aannemer en werd neergezet in de buurt waar hij voorlopig komt te
staan. Rond 18.30 was de container leeg.

De afgesloten opbergruimtes werden dag en nacht bewaakt door beveiligers met knuppels
in de hand.

Zaterdag kregen we bezoek van Jan en Henrietta uit
Tema. Ze kwamen kijken of de container veilig was
aangekomen. We hadden van uit Nederland een
doos frikandellen en hamburgers mee genomen
voor Jan en Henrietta en deze hadden ze nu ook
een aantal bij. Zo konden we in Ghana lekkere
Nederlandse Frikandellen eten bij Blue Skies op de
barbecue, We hadden ook frikandellen en
hamburgers uitgedeeld, de mensen hadden ze nog
nooit gehad, ze vonden het wel lekker.

Als alle spullen gesorteerd zijn, is er eerst een officieel moment. Alles wordt overgedragen aan
het Akatsi district ziekenhuis.

Er kan worden begonnen met het uitdelen van de spullen aan de juiste afdelingen.
Alle items zijn gerapporteerd zodat duidelijk is wat er is en er niets kan verdwijnen.
De Wooz kinderlampen werden op de kinderafdeling opgehangen. Ook de operatie lampen
van het Elkerliek ziekenhuis in de operatie kamer werden aangesloten. De operatie lampen
hebben ze ’s nachts opgehangen en deze hingen net op tijd ze hadden nog maar 1 lamp
waar van er maar 1 van de 5 spotjes werkten en ’s ochtends waren ze bezig met een
geplande operatie en kwam er een spoed keizersnede bij waarbij ze dus 2 werkende lampen
nodig hadden.

Wooz kinderlamp: Kinderen ontspannen zich,
worden rustig en vallen in slaap als ze naar de
knipperende gekleurde lampjes kijken.
Operatielampen: In de niet al te grote
operatiekamer plaats gemaakt en bezig met 2
operaties te gelijk. De lampen allebei volop in
gebruik, dus heel hard nodig.

Hier zie je enkele gebruikte microscopen
gekregen van het Elkerliek ziekenhuis.
Links boven een microscoop voor de
gynaecoloog
Rechts boven een dubbelen microscoop
voor op het laboratorium
Links onder een microscoop voor de
oogarts

Patiënten monitor deed hele nacht
goed werk. Deze mevrouw, was
hoogzwanger van een tweeling
dacht men. Kreeg epileptische
aanvallen, tijdens de keizersneden
bleek het een drieling te zijn. Één
van hen een meisje was helaas
overleden.
Na de operatie werd mevrouw
hier met behulp van deze
patiënten monitor van stichting
Medic uit Apeldoorn goed in de
gaten gehouden worden. Ze ligt op
de grond omdat er een kans
bestaat dat ze door de epileptische
aanvallen anders uit bed valt.

Hier worden
moeder en kind
in de gaten
gehouden tijdens
de bevalling.

De Hebi Couveuse van stichting
Medic uit Apeldoorn. Deze
couveuse is speciaal voor
gebruik in
ontwikkelingslanden.

Hier zijn ze druk bezig op de
operatiekamer er wordt gebruik gemaakt
van de instrumenten en hechtmaterialen
van stichting Medic

Een van de bedden die aan vervanging toe was

Nieuwe bedden gekregen van de
Zorgboog.

We kregen verschillende opbergkasten van het Catharina
ziekenhuis in Eindhoven. Voor verschillende afdelingen…

Maar nog niet voor deze patiënten dossiers!

De generator van Vlisco
Na het storten van een beton sokkel, een paar dagen werk voor het aansluiten van de
benodigde kabels en het maken van een afdak konden we de generator testen. We waren
benieuwd. Gelukkig ging alles goed hij werkte, ging automatisch aan wanneer de stroom uit
viel en stopte wanneer er weer eigen stroom was.
Op maandag zat half Akatsi zonder stroom dit heeft zo’n 2 ½ dag geduurd
Maar dankzij de generator kon het ziekenhuis door draaien met stroom.
De gele
generator op de
achtergrond is
de generator van
het ziekenhuis
die stuk is.
De grijze
generator die we
kregen van
Vlisco uit
Helmond was
bedoeld voor het
mortuarium
maar is tijdelijk
gebruikt voor
het ziekenhuis.
Inmiddels is er een nieuwe generator
voor het ziekenhuis gekomen. Deze
wordt momenteel aangesloten en
klaargemaakt voor gebruik door onze
kundige Ghanese elektricien Chris! (zie
foto)

Intussen is Evi iedere voor middag op de RC school, dit is de school waarbij we vorig jaar het gebouw
voor de kleuters hebben geopend. Er zitten ruim 120 kinderen verdeeld over 3 lokalen. Ze helpt de
juffen en de kinderen met de lessen en geeft waar nodig is adviezen en voorbeelden over hoe we het
in Nederland doen, zoals een actief bal spelletje tussen of tijdens de les om de kinderen actief en
enthousiast te houden. De kinderen zitten hier lang stil op de grond sommige vallen spontaan in
slaap tijdens de les. De juffrouw wordt dan boos de kinderen moeten gaan staan zodat ze niet in
slaap vallen, maar ook dat lukt niet altijd.
Er zitten veel leerlingen in een klas met een groot niveau en leeftijd verschil het ene kind zit nog maar
enkele dagen op school en krijgt nog weinig aandacht, andere kinderen zijn klaar om naar de
volgende klas te gaan en krijgen omdat ze de antwoorden weten veel aandacht.
Als de kinderen gym hebben wordt verwacht dat de kinderen het gymtenue mee naar school nemen.
Niet allen kinderen hebben een gymtenue, ouders kunnen het niet betalen en anderen vergeten het.
Als ze geen tenue bij hebben mogen ze niet meedoen met de gymles en moeten ze in de klas blijven.
Er zit wel een juf in de klas maar er wordt niets gedaan met de kinderen. Ze willen geen les geven
omdat ze denken dat die kinderen dan voorlopen op de rest. Evi probeerde dan toch deze kinderen
bezig te houden met een spelletje.

Gymles

Spelletje met de kinderen zonder gymtenue

Sommige kinderen krijgen een opdracht andere wachten in de kring.

In de container zat ook lesmateriaal afkomstig van de basisschool uit Keldonk, en speelgoed
van particulieren. Dit hebben we verdeeld over 3 scholen en in het ziekenhuis op de
kinderafdeling en de crèche.
Dat we dit zelf hebben doen heeft als voordeel dat we meteen uit konden leggen hoe het
werkt. We leerden als snel dat we dit beter aan de leerlingen uit konden leggen omdat de
leraren er vaak niets van snapte.

Op alle scholen werden de spullen heel hartelijk ontvangen, uitgelegd en meteen in gebruik
genomen.
Op onze school de RC school waren ze allemaal zo enthousiast dat er meteen werd gezegd
dat er iedere vrijdag een spelletjes middag wordt gehouden.

Op enkele anderen scholen kregen ze voetbal/sport tenues van onder anderen de
voetbalvereniging uit Kelkdonk.

Eerst wordt er geposeerd voor de foto daarna meteen een wedstrijd gevoetbald,
2 teams, 1 met de shirtjes goed aan en 1 team met de shirtjes half om hoog.

Het ziekenhuis heeft inmiddels zelf gezorgd voor een crèche. De leidsters op de crèche zijn
verpleegkundigen die om wat voor reden dan ook niet meer op de afdeling kunnen
functioneren. De kinderen in deze crèche zijn van het ziekenhuispersoneel. Moeders geven
lange tijd borstvoeding, Als een kindje honger of verdriet heeft wordt het naar de moeder
gebracht. Daar wordt het gevoed/getroost en weer terug naar de crèche gebracht. Een
prachtige oplossing.

Nadat het speelgoed was uitgedeeld werd het weer ingenomen. Er mag niet gespeeld
worden op de grond of op de bedden i.v.m. hygiëne.
Inmiddels hebben ze op eigen initiatief een speelruimte gecreëerd.

De emmertjes met legoblokjes hebben we gekregen van Top1toys Gemert

Op de kraamafdeling kregen alle moeders een mutsje voor de baby gebreid door Gerdien Rooijmans uit
Gemert.

De moeders die bevallen waren kregen een kraamcadeautje afkomstig uit Milheeze. In 2015 werd
daar een modern kerstverhaal gespeeld mensen die op deze avond waren kwamen op kraamvisite bij
kindje Jezus. Iedereen werd verzocht een kraamcadeautje mee te brengen. Deze kraamcadeaus
werden geschonken aan stichting Adrinka. Een deel van deze cadeaus is in januari 2016 al in Akatsi
gebracht door Rosa. De cadeaus die toen niet mee in haar koffer konden zijn nu mee genomen in de
container en allemaal uitgedeeld op de kraamafdeling.

De laatste dag in Akatsi werden we officieel bedankt door het ziekenhuis.

Een Kente geweven sjaaltje van sister Love

van het ziekenhuis kregen we ieder een mooie
Afrikaanse lap stof.

Toinet krijgt namens stichting Adinkra een oorkonden van een
afgevaardigde van het gemeentehuis (in het midden) en
directeur/ dokter Kwashie Micheal (rechts)

Op school vroegen ze wat ons was opgevallen deze maand wat ze goed deden maar ook wat er beter
kan. Na wat tips maar zeker ook complimenten te hebben gegeven werden we bedankt. We kregen
ieder een mooie Ghanese lap stof en natuurlijk werden er groepfoto’s gemaakt.

In Nederland hebben we de watjes kant en klaar in een zakje zitten. Maar in Ghana moeten ze nog
zelf met de hand worden gedraaid

Onze laatste dag in het ziekenhuis was een spannende dag voor Dokter Rock een van de dokters. Na een lange
dag werd uiteindelijk via een spoedkeizersnede een gezonde zoon geboren. Moeder en zoon maken het beide
goed.

Papa met zoon

Oma met kleinzoon

Resultaten januari en februari 2017 kraamafdeling Akatsi district ziekenhuis:
ANC reg=
moeders die zich die
maand hebben
ingeschreven bij
verloskundige
ANC Attendance=
Anticonceptie zorg
SUP.DEL=
Bevallen in het
ziekenhuis
POST.NATAL=
Moeders die na de
bevalling op het
consultatiebureau
komen
T.D2+=
Aant. Moeders die
tetanusinjectie
kregen
I.P.T1t/m7=
Malaria inenting 1e
t/m 7e
Earley Neo-natial
DDeath=
Te vroeg en dood
geboren

Malaria
Zwangere vrouwen met
malaria
P.P.H=
Bloeding na de bevalling
U.T.I=
Urineweg infectie
ECLAMPSIA=
Epileptische aanval
ANAEMIA=
Bloedarmoede
C/S=
Keizersneden
ABORTION=
Abortus
FRESH-SB=
Dood geboren
MACERATED BABY=
Baby voor langere tijd
dood in de buik
ADMISSION=
Opgenomen in zkh
DISCTIARGES=
Ontslagen uit zkh
APH=
na-bloeding
PIH=
Hoge
bloeddruk

Deze resultaten worden elke maand bijgehouden, het is voor de verpleging, in dit geval van de
kraamafdeling, een goed overzicht van hoe ze werken, ze zijn elke maand erg benieuwd. Ze zijn er
ook erg op gebrand om mooie cijfers te behalen, en dus goed werk te verrichten. Ze merken ook dat
sinds ze de hulp van Adinkra krijgen ze betere middelen hebben, de cijfers zien ze beter worden.

Het hele jaar door hebben we een goed contact met Peter Soka, een van de verplegers die op de
operatiekamer werkt. Hij doet dit samen met Maxwell Deynu. .Zo worden we met regelmaat op de
hoogte gehouden hoe het daar gaat, waar behoefte aan is en de vorderingen.

