Betrokkenheid
Pater Jos Pijpers SMA, die momenteel pastoor is
te Bemelen, kwam in 1971 als jonge missionaris in
opleiding bij pater Jan Mensink SMA in Nkwanta
en raakte betrokken bij bouw van het St. Joseph
Hospital.
In de periode 1981 – 1987 was hij als “health
secretary” van het bisdom Keta – Ho verantwoordelijk voor alle ziekenhuizen in de Volta Regio.
Sindsdien heeft hij steeds contact gehouden met
het St. Joseph Hospital en hij ging er nog regelmatig op bezoek.
Als voorbereiding op deze actie heeft pater
Pijpers in november 2019 Nkwanta bezocht.
Bij die gelegenheid maakte hij veel foto’s.
Pater Pijpers wil de giften die hij zou mogen ontvangen ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum, op 28 juni 2020, ook bestemmen voor
dit doel.

Uw bijdrage
De parochies van Bemelen, Cadier en Keer,
Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch,
Oost-Maarland en Rijckholt bevelen deze Vastenactie van harte bij u aan.
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U kunt uw bijdrage bij de parochie inleveren in het
vastenzakje of een bijdrage overmaken naar:
Missiesecretariaat Bisdom Roermond,
Swalmerstraat 100, 6041 CZ Roermond
NL21 INGB 0003 0000 46 o.v.v. Nkwanta

Veiling
Op zondag 1 maart om 14.30 uur zal een veiling
plaats vinden van Afrikaanse kleding en kunstvoorwerpen. De opbrengst hiervan is bestemd voor de
Vastenactie. De veiling zal plaats vinden in de
St. Laurentiuskerk in Bemelen.

Meer informatie
Meer foto’s en informatie vindt
u op de website van de
H. Laurentiusparochie:
www.laurentiusparochie.nl

Betere diagnose voor
patiënten in Nkwanta
Vastenactie van de parochies:
Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade,
Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch,
Oost-Maarland en Rijckholt.

Nkwanta

St. Joseph Hospital

Doel van de actie

Het St. Joseph Hospital valt onder National
Catholic Health Service (Bisdom Jasikan).
Het ziekenhuis werd gesticht in 1969 op initiatief
van bisschop Mgr. Anton Konings SMA.
Het werd geopend door pater Jan Mensink SMA in
1971 als een kliniek / bevallingscentrum.
Het werd in 2000 opgewaardeerd tot de ziekenhuisstatus en telt nu 110 bedden.
Het ziekenhuis wordt gerund door de Congregatie
“Zusters O.L. Vrouw der Apostelen”.
Het ziekenhuis ontvangt patiënten uit de naburige
Republiek Togo en de districten Nkwanta Zuid,
Nkwanta Noord, Oost Krachi en Kedjebi.
De patiënten zijn voornamelijk boeren en zijn over
het algemeen arm.

De Republiek Ghana ligt aan de westkust van
Afrika. Ghana heeft een oppervlakte van ongeveer 6x Nederland en telt 27 miljoen inwoners.
Het is onafhankelijk sinds 1957.
Nkwanta is districtshoofdplaats in het relatief
dunbevolkte noorden van de Volta Regio.
Nkwanta betekent “viersprong”.

Het St. Joseph Hospital heeft sterke behoefte
aan apparatuur voor klinische analyse en diagnostiek. Het is al een hele stap voor patiënten
om naar het ziekenhuis te gaan. Wanneer ze
moeten worden doorverwezen, voor bv.
“bloedprikken” naar een ander ziekenhuis in de
regio, haken velen af en keren ziek huiswaarts.
Men behandelt op dit moment veel patiënten
op basis van de symptomen. Men wil de diagnoses verbeteren door het uitvoeren van klinische
testen. Met dit doel wil men een empirisch
diagnostisch laboratorium opzetten dat voorzien
is van een volledig geautomatiseerde klinische
chemie analysator.
Met deze Vastenactie willen we hen daarbij
graag ondersteunen.

