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1. INFORMATIE OVER HET PROJECT   

1.1 
Omschrijving van het project:   
 

 

      
Inrichting van een gebouw als gezondheidscentrum in het afgelegen plattelandsdorp Nkonya Bumbulla in 
de Voltaregio te Ghana. Het dorpje Bumbulla kreeg in 2014 twee verpleegsters toegewezen van de 
Ghanese overheid, maar heeft geen lokalen voor de opvang van de patienten. Er is door een Cacao 
coöperatie een oud gebouw ter beschikking gesteld aan het dorp, maar dit gebouw moet ingericht worden 
alvorens het in gebruik kan genomen worden. Volgende werkzaamheden moeten uitgevoerd worden: 
aankoop electriciteitsmeter en aansluiting op het net, binneninstallatie elektriciteit (bedrading, 
stopcontacten en lichtpunten), watertank (opvang regenwater) met PVC buizen en wasbak, herstellingen 
deel van het dak en plafond, bepleisteren van deel van de vloeren en muren, verven van de muren, 
deuren en ramen, meubilair (tafels, stoelen, banken, rekken, kasten,bedden,  …), koelkast (voor bewaring 
vaccins), … 

 

1.2 Geef een korte omschrijving van de organisatie die dit project uitvoert 

 

Emo Foundation NGO is de Ghanese partnerorganisatie van de Vlaamse 4de pijler Support Ghana. Beide 
organisaties hebben dezelfde visie, missie en doelstellingen. Het zijn kleinschalige organisaties die sedert 
2008 doelgericht samenwerken met de lokale dorpsgemeenschappen in het Kpando district te Ghana. 
Hierbij ligt de focus op onderwijs (renovatie schoolgebouwen en studiebeurzen), het ondersteunen van de 
gezondheidszorg, het stimuleren van sportbeoefening en het behoud van de lokale culturele eigenheid. 
Sedert 2012 wordt ook ingezet op sociaal ondernemen als uitweg uit de armoede en tewerkstelling van 
kansarmen. 

In het najaar 2014 werd Emo Foundation NGO door de Chief van Nkonya Bumbulla op de hoogte gesteld 
van de nood aan een gezondheidscentrum in het dorpje Bumbulla n.a.v. een bezoek aan het lokale 
festival. In het najaar 2015 gingen 4 Vlaamse verpleegsters de twee lokale verpleegsters te Bumbulla 
enkele dagen ondersteunen en kwamen tot de vaststelling dat er inderdaad nood is aan minimale 
accommodatie voor de opvang van de patienten.  

 

1.3 Contactpersonen 

 

Emo Foundation NGO: engelstalig 
- Matthew Owusu (alias Kobi):  mattkobison@gmail.com   Tel.  00233 (0)20 253 89 07 

https://www.facebook.com/Alvinkobison 
- Abdul Issaka Zibo (alias Platini): abdulaijika95@gmail.com   Tel. 00233 (0)54 394 71 45 

https://www.facebook.com/pissakson  
- Luc Somers (nederlandstalig België): lucsomers66@gmail.com  Tel. 0485 51 10 46 

 

 
 
 

mailto:mattkobison@gmail.com
https://www.facebook.com/Alvinkobison
mailto:abdulaijika95@gmail.com
https://www.facebook.com/pissakson
mailto:lucsomers66@gmail.com
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2. AANPAK   

2.1 
Werkbezoeken:   
 

 

      
Van 28 mei t.e.m. 23 juni 2016 verbleef Luc Somers, coördinator Support Ghana en Director van Emo 
Foundation NGO te Ghana en organiseerde de uitvoering van de werken aan de hand van 4 werkbezoeken 
aan Nkonya Bumbulla: 

- Zondag 5 juni 2016: Eerste bezoek aan de Chief en enkele Elders. Afspraak om een werkgroep 
samen te stellen voor de uitvoering van de werken. Begeleid door enkele medewerkers van Emo 
Foundation NGO. Bezoek aan de site. Er werden reeds een beperkt aantal werken uitgevoerd: 
eerste verfbeurt en elektriciteitsleidingen binnenin het gebouw. De Chief heeft de intentie de koe 
bij de horens te vatten en de werken zo vlug als mogelijk uit te voeren als het budget voorhanden 
is. 

- Dinsdag 7 juni 2016: Eerste bijeenkomst met het werkgroep of comité samengesteld uit de Chief, 
een verpleegster die de Clinic zal moeten gebruiken, de secretaris (linguistic) van de Chief, één 
van de ‘Elders’ uit het dorp die zal optreden als ‘supervisor’, de schrijnwerker, een loodgieter uit 
het naburige dorp, een elektrieker en nog een aantal dorpsbewoners die zullen meehelpen met 
metselwerken en dergelijke. De nodige werken worden ter plaatse in detail besproken en de 
verpleegster heeft de nodige en relevante feedback om de renovatie zo vruchtbaar mogelijk te 
maken (o.a. herchappen van de vloer, helling voor rolstoelpatiënten, vertilatoren voor de koelte, 
…). De aannemers maken een lijst van de benodigde materialen. Na afloop van de bijeenkomst 
trakteert de Chief ons op Kip met rijst. Een eerste schijf van 4.700 GHc (1.120 euro) wordt 
overhandigt en nog dezelfde dag wordt reeds materiaal aangekocht voor schrijnwerker en 
loodgieter. De materialen moeten aangekocht worden te Kpando omdat er in Bumbulla geen 
materialen voorhanden zijn. Van de verpleegster vernemen we tevens dat de Officiële 
Gezondheidsinstantie waaronder de Clinic zal resorteren reeds een pakket aan medisch materiaal 
en geneesmiddelen heeft klaarstaan alsook een koelkast. Deze zullen bezorgd worden nadat het 
gebouw afgewerkt is. 

- Zondag 12 juni 2016: Tijdens dit bezoek blijkt dat de elektrieker, de schrijnwerker en de 
loodgieter reeds druk in de weer zijn geweest. Ook werden reeds heel wat materialen aangekocht 
De besteding van het budget van 4.700 GHc en de nodige facturen worden overlopen. Er wordt 
een extra budget voorzien van 4.300 GHc (1.024 euro) voor de verdere werken. 

- Maandag 20 juni 2016: Een laatste bezoek alvorens terug te keren naar België. Tijdens dit bezoek 
zijn de metsers druk in de weer met het chappen van de vloeren en het betegelen van de vloeren 
van het WC en badhuis. Ook werden er ventilatoren, bedden en matrassen aangekocht. Tevens 
werd reeds een tweede verfbeurt gegeven aan het gebouw. In principe zijn nu de nodige 
materialen voorhanden om het ganse project af te werken en het gebouw redelijk vlug 
operationeel te maken. De Chief en zijn Linguistic komen met ons terug naar Kpando en 
overhandigen ons een bedankbrief en een overzicht van de uitgaven samen met de nodige 
facturen. Op basis van hiervan wordt een derde schijf van 3.000 GHc (714 euro) overhandigd 
waarmee o.a. de bedden en matrassen betaald kunnen worden.  

 
Tijdens de bezoeken werd Luc Somers steeds begeleid door secretaris van Emo Foundation NGO Abdullai 
Issaka Zibo (alias Platini) en Saabitu (derdejaars student geneeskunde die door Emo Foundation 
gesponsord wordt, hij begeleidt tevens verpleegkundigen uit België die als vrijwilliger aan de slag gaan in 
Ghana).  
 
Verdere afspraken: de geplande werken zullen verder uitgevoerd worden onder toezicht van de Chief. Van 
27 juni t.e.m. 23 juli 2016 verblijft verpleegkundige Dana Derycke als vrijwilligster te Kpando. Zij zal voor 
haar terugreis naar België samen met Platini en Saabitu een laatste bezoek brengen en foto’s nemen van 
de stand van zaken op dat moment. Hopelijk kan de Clinic vanaf eind juli of augustus operationeel zijn. 
 
Tijdens de werkbezoeken werd tevens de nood ervaren om voor het gebouw een beschutting/afdak 
(voorbouw) te plaatsen zodat wachtende patiënten niet in de regen of felle zon moet wachten. Deze extra 
werken worden gepland tijdens een bezoek van twee vrijwilligers (zij is verpleegster en hij is werkzaam in 
de bouw) uit België in september 2016.  
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2.2 Persoonlijke bevinding Luc Somers 

 

Het was reeds van bij het eerste werkbezoek duidelijk dat de Chief en de dorpsbewoners het gebouw zo 
vlug mogelijk wilden afwerken en operationeel maken. 

Door de samenwerking en insteek van de verpleegkundige werd er voor gezorgd dat het gebouw en de 
verschillende lokalen zo optimaal zullen kunnen gebruikt worden. Het gezondheidscentrum zal tevens 
voorzien worden van twee kamers (één voor vrouwen en één voor mannen) waar patiënten ook kunnen 
verzorgd worden overnacht. Tevens zullen er noodbevallingen uitgevoerd kunnen worden. Eén van de 
verpleegsters is immers verloskundige. Een derde kamer zal gebruikt worden als consultatieruimte en 
bureau en een vierde kamer zal dienen voor opslag van medicijnen en behandeling van wonden en 
toedienen van injecties en vaccinaties. Daarnaast werd een WC en douchekamer voorzien. 

Tijdens de werkbezoeken bleek dat de dorpsbewoners er alles aan gedaan hebben om reeds heel wat 
vorderingen te maken met de werken. De voorbije jaren heb ik reeds wat ervaring met scholenbouw en 
renovatie van een clinic en de bedragen die hier werden gespendeerd komen overeen met wat verwacht 
mag worden voor dergelijke werken en materialen. Tevens werd en wordt er heel wat werkuren vrijwillig 
verricht door de dorpsbewoners (community labour) waardoor het budget vooral kon gespendeerd worden 
aan materialen. Ik kan dan ook met een gerust hart zeggen dat de nodige middelen correct gespendeerd 
werden.  

 

2.3  Verdere stappen 2016: 

 

Juni/Juli: de Chief en comité zorgen voor de verdere voltooiïng van de werken 

Half Juli: Dana Derycke gaat met Emo medewerkers op opvolgbezoek en geeft verslag a.d.h.v. foto’s 

September: twee Belgische vrijwilligers Evelyne en Andy verblijven enkele dagen in Bumbulla, zij werkt 
mee met verpleegsters en brengt mee in kaart welke specifiek medisch materiaal nog ontbreekt, hij helpt 
mee aan de bouw van de voorbouw/afdak. 

18 oktober – 16 december 2016: werkbezoek Luc Somers en 3 verpleegkundigen. Ter beschikking stellen 
van ontbrekend medisch materiaal en oplevering van de werken. Tevens worden extra noden opgelijst 
(o.a. enkele rolstoelen, stabilizer voor opvang stroomstoten koelkast, toegankelijk maken van de site, 
hiervoor moet een greppel gedicht worden zodat de clinic vlot bereikbaar is met de wagen).  

24/12/2016: Opmaak definitief rapport voor CM Limburg 
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3. MIDDELEN   

 

3 Welke middelen werden gebruikt: 

 

Hieronder een overzicht van de werkelijke uitgaven.  

 Elektriciteit: 463 euro (1.943 Ghc) werd gespendeerd aan de electriciteitsmeter en aansluiting 
van de elektriciteit aan het net (kabel en dergelijke). Tevens werd de verlichting aangeschaft 
en ook 4 ventilatoren voor afkoeling. 

 Watervoorziening: 463 euro (1.944 GHc) werd gespendeerd aan de watertank, het WC en een 
wasbak, alsook aan de leidingen en de afvoerbuizen naar een bestaande sceptisch put van een 
naburig gebouw. 

 Schrijnwerkerij: 333 euro (1.400 GHc) werd gespendeerd aan het herstellen van een aantal 
plafondplaten en ook de ramen waren aan vervanging toe en werden vervangen door ramen met 
glazen lamellen. Ook de nodige herstellingen aan de deuren en de sloten. 

 Metselwerken: 357 euro (1.500 GHc) werd gebruikt voor het herstellen van een aantal barsten in 
de muur en ook werd de vloer van twee kamers volledig herchapt. Tevens werd een sokkel 
gemetst waar de watertank zal opgeplaatst worden. Ook werden een aantal ramen geplaatst in 
het WC en badhuis.  

 Betegelen van WC en badhuis: 214 euro (900 GHc) aankoop tegels en werkuren 

 Verven: 215 euro (906 euro) voor verf en verfrollen en borstels 

 Meubilair: 600 euro (2.520 GHc) voor aankoop en transport 4 bedden en matrassen en transport  

 Diverse kosten: 95 euro (400 GHc) voor transport van de materialen en kleine onkosten 
 
           TOTAAL 2.740 euro (11.513 GHc).  

 

In totaal werden er 3 schijven uitbetaald aan de Chief: 

- 07/6/2016: 4.700 GHc 

- 12/6/2016: 4.300 GHc 

- 20/6/2016: 3.000 GHc 

TOTAAL : 12.000 GHc (2.857 euro) 

 

In september 2016 werd er nog een afdak gebouwd aan de voorkant van het gebouw. Hiervoor werd een extra 
budget van ongeveer 500 euro (hout, golfplaten, metalen palen, nagels, …) besteed.  

Tevens zullen nog wat tafels, rekken en stoelen moeten voorzien worden, maar misschien gingen de 
dorpsbewoners daar zelf voor zorgen. 
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Bijlage 1  Fotoreeks met vordering van de werken 

 

    
              Ligging van Bumbulla 35 km ten noorden van Kpando       Bezoek site zondag 5 juni 2016  

 

     
              Ligging van gebouw     Vanaf de straatkant na verfbeurt 20 juni 2016 

 

 

     
              Comité voor het project 7 juni 2016                Chief trakteert op lekkere kip voor goede afloop  
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                              Aansluiting op elektriciteitsnetwerk  

    

    
                   Elektriciteitsmeter                                                         Stopcontacten en bekabeling 

 

      
                                Ventilatoren                                                         
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Watertank     Sokkel gemetst voor watertank    

       
Aansluiting op septische put      Leidingen voor wasbak        Wasbak   

      
Ruimte voor toilet  Raamopening        Toilet       Betegeling 

                             
Ruimte voor badhuis   Raamopening  Leiding         Nog te betegelen  
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Oude ramen      Nieuw raam 

 

        
6 nieuwe ramen       Met glazen lamellen  

   

        
        Herstelling plafond   
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                                 Herstelling  barsten  

 

             
       Cement      Hervloeren twee kamers 

 

      
              Helling voor rolstoelpatienten 
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Verven plafond en muren   

 

    
   4 bedden en matrassen   

 

    
Markt in Bumbulla 
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Bijlage 2  Bedankbrief Chief Bumbulla 
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   Op basis van deze lijst werd de resterende schijf van GHc3,000.00 overhandigd 
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Bijlage 3  De receipts 

 

 
Elektriciteit: aansluiting meter, materiaal voor verlichting en stopcontacten, ventilatoren 

 

 
Watertank en loodgieterij (leidingen, etc. ) 
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Verf en schrijnwerkerij 

 

 

                  
Cement en tegels      4 Bedden en 4 matrassen 


