
Update Gerben en Dorien – Weer thuis in Gushegu 

Vertrouw op de Heer met heel je hart,  

steun niet op je eigen inzicht. 

Denk aan Hem bij alles wat je doet, 

dan baant Hij voor jou de weg.’ 

Spreuken 3 

Gezin 
Na een hele drukke periode en een vakantie in Ghana met het gezin, zijn Gerben en 
Dorien nu weer aan de slag in Gushegu. Hoewel de jongens Nederland en hun familie 
en vriendjes missen, voelen ze zich in Ghana weer aardig thuis. 

Plannen kraamkliniek 
Op de website https://queenofsheba.health/ kunt u alles lezen over de plannen en 
ontwikkelingen omtrent de kraamkliniek. In de afgelopen maanden zijn er aanpassing 
gemaakt in het ontwerp en hopelijk ligt er binnenkort een definitief plan met begroting. 

Er zijn heel wat mensen die Gerben en Dorien hebben geholpen en nog steeds helpen bij 

het realiseren van hun droom om de kraamkliniek in Gushegu op te zetten. Daar zijn zij 

enorm dankbaar voor! 

 

Ze zoeken nog naar mensen die met hun voor kortere of langere termijn in Ghana aan deze 

visie willen meebouwen om het project succesvol te kunnen starten! Dat kan op 

verschillende manieren: 

• Als docent bij het onderwijs van de kinderen en eventueel gecombineerd met 

werken op de school van Project Share. 

• Als ‘nanny’ om Dorien te ondersteunen bij de zorg voor de kinderen en helpen bij 

het thuisonderwijs. 

• Als verloskundige of verpleegkundige bij het opzetten en draaien van de kliniek en 

training van Ghanese zorgverleners. 

• Of als iemand met een management- of administratieve achtergrond bij de 

ontwikkeling van de organisatiestructuur en administratieve systemen. 

Het liefst blijven mensen voor een periode van minimaal 3 maanden, omdat je tijd nodig 

hebt om de lokale situatie en cultuur te leren kennen en te acclimatiseren. 

 

Op korte termijn hebben ze ook hulp nodig bij fondswerving en ontwikkelen van 

beleidsstukken en het bedrijfsplan in de aanloop naar de bouw van de kliniek. Hierna 

hebben ze vooral hulp nodig bij het werven en trainen van personeel en het management 

en organisatie van de kliniek. 

 

Bent u of kent u iemand die geïnteresseerd is om mee te bouwen aan de visie om Queen of 

Sheba Medical Center te starten of die zou kunnen ondersteunen in hun gezin? Neem 

dan contact met hun op! 

https://queenofsheba.health/
mailto:info@booninafrika.com?subject=Meehelpen%20in%20Ghana


Medisch werk 

Het werk in het ziekenhuis heeft ook weer meer vastere vormen aangenomen voor 

Gerben. Op de dagen dat hij zich inzet in het ziekenhuis, geeft hij supervisie aan de 

house officer op de kraam- en verlosafdeling en doet hij operaties samen met hem. 

Daarnaast worden vrouwen met gynaecologische problemen en zwangeren met een 

gecompliceerde zwangerschap geïnstrueerd om op deze dagen naar het ziekenhuis te 

komen, zodat Gerben ze kan zien. 

YaaNaa bezoek 

Een ander bijzonder moment in de afgelopen maanden was een bezoek aan de YaaNaa, 

de koning van Dagbon 

Website 
Op de website https://queenofsheba.health/ vindt u veel meer informatie over Gerben en 

Dorien, hun gezin en hun werk. Ook kunt u hier de complete nieuwsbrieven lezen. 

Groet en zegen, namens Gerben, Dorien, Boaz, Levi en Aron, 

De Thuisfrontcommissie 

https://queenofsheba.health/

