
Foto’s zijn beschikbaar gesteld door het Global Hospital Mount Abu februari 2021 

1 
 

Jaarverslag Stichting Global Hospital Nederland (SGHN)  

2020 – 1e helft 2021 
 

Doelstellingen van de Stichting zoals verwoord in de statuten:  

 
1.De doelen van de stichting zijn om enerzijds de gezondheidszorg in India te bevorderen en anderzijds om nieuwe initiatieven te 
ontwikkelen ten aanzien van holistische zorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.  
De stichting beoogt de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang. 
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden. 

Bestuursleden 

 
Stichting Global Hospital Nederland is in 1995 opgericht. 
In 2020 en 1e helft 2021 bestaat het bestuur uit:  
mw. Lia Zonneveld, voorzitter  
mw. Marjon Steenbeek, secretaris  
mw. Artie Narain, penningmeester  
mw. Peggy Ong, bestuurslid 
 

Het Global Hospital en Research Centrum Mount Abu en Abu Road, Rajastan, India  
Dit ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in India, dat medische voorzieningen verzorgt  voor ongeveer 90 dorpen in een 
bergachtige omgeving. De noodzaak om daar een goed uitgerust ziekenhuis te bouwen was groot, omdat er nagenoeg geen 
gezondheidszorginstellingen waren.  
Gezondheidszorgprogramma’s in de nabije dorpen vormen een belangrijk onderdeel van de ziekenhuisactiviteiten.  

Het ziekenhuis heeft inmiddels ook een Trauma Ziekenhuis in Abu Road, de stad die gelegen is aan de voet van het 

berggebied. Dit ziekenhuis is zeer druk bezocht door patiënten uit Abu Road en uit de nabijgelegen dorpen. Een 

oogziekenhuis is een aparte dependance van dit ziekenhuis. Er zijn in nabijgelegen dorpskernen 3 dorpsklinieken.  

De SGHN realiseert voornamelijk projecten bestemd voor en in samenwerking met deze ziekenhuizen in Mount Abu  
en Abu Road.  
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Project 2020 en eerste helft 2021: Covid testmateriaal 
Covid19 antigen testmateriaal 
  
In 2020 kreeg de hele wereld te maken met het Coronavirus en de gevolgen daarvan.  
In juni/juli 2020 heeft Stichting Global Hospital Nederland gereageerd op een oproep van Wilde Ganzen of we mee 
wilden doen aan een kort project rondom Corona. 
Hier heeft het bestuur positief op gereageerd, en in korte tijd is er fondswerving geweest voor het kunnen inkopen 
van Covid 19 antigen testmateriaal, maskers en benodigdheden voor de IC afdelingen van het ziekenhuis, aanvragen 
van eigen laboratorium faciliteiten e.d. 
Eind augustus 2020 stopte de fondswerving.  
Wilde Ganzen heeft in het najaar van 2020 wederom een percentage van 50% op het gedoneerde bedrag gegeven.  
 

Wat was het effect van dit project? 
 

The project helped create a facility for collecting Covid-samples in a town with a population of 30,000 people.  

 

It helped ensure that patients from across the district (population one million) who visited the only multi-disciplinary 

modern hospital in the area were able to undergo elective surgeries after being screened for Covid-19. 

 
 

Activiteiten en diensten die het ziekenhuis heeft gerealiseerd in het kader van dit project 
zijn als volgt: 
 
a) creating a booth for testing  

 

b) collecting swab samples from suspect Covid-19 patients and from patients needing medical procedures 

 

c) packing and transporting these samples to a nearby testing facility 

 

d) timely dissemination of the results to the patients (and where applicable, to the local authorities for treatment 

and contact tracing). 

While testing at a distance appeared to be too complicated, new activities were taken up: 

e) buying rapid antigen testing kits and putting those to use 

f) process streamlining for certification for own Labaratories facilitation  

g) applying to the Board for National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories certification 

h) fund-raising for the new machine 

i) training staff in standards and in RT PCR Covid-testing. 

 

j) after the certification came through and funds were arranged, a purchase order was placed for the GXIV-2-L, 

GeneXpert lV-2, two sites system, a machine for RT PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) testing. A 

public company came onboard to fund this acquisition.  

k) orders were also placed for Covid-19 cartridges for the GeneXpert. 
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Budget voor dit project 
 
Donaties die in 2020 bij de SGHN zijn binnen gekomen bedroegen € 28.303,- 
Donaties die gebruikt zijn voor het Corona project zoals hierboven beschreven bedroegen: € 10.899,- 
Bijdrage van Wilde Ganzen voor dit project bedroeg             €   5.449,- 
Op 8 september 2020 is het totale bedrag overgemaakt aan het ziekenhuis:           € 16.348,- 
  

Verantwoording: 
 

In het najaar van 2020 heeft het ziekenhuis Corona testen uitgevoerd bij bewoners uit Mount Abu en zorgpersoneel 

van het ziekenhuis. Op dat moment was Corona nog rustig in dit deel van India en werden de testen opgestuurd naar 

een laboratorium in Rajasthan. Kosten zijn toen ook gemaakt voor het vervoer van de testen heen en terug.  

In de loop van het najaar werd duidelijk dat dit niet voldoende zou blijven en had het ziekenhuis de wens een eigen 

testfaciliteit + laboratorium faciliteit op te zetten. Zij zijn hiermee aan de slag gegaan, hebben toestemming gevraagd 

en gekregen van de autoriteiten, aan extra fondsenwerving gedaan voor de benodigde lab-faciliteiten, het personeel 

getraind en een eigen laboratorium faciliteit opgezet; naast de verzorging van aanwezige Corona patiënten op de IC 

afdeling.  

Begin 2021 werd nam Corona helaas enorm toe in India en met name ook in Rajasthan waar het ziekenhuis gelegen 

is. In Mount Abu en wijde omgeving is dit het enige ziekenhuis.  

We zijn erg blij dat het ziekenhuis toen de test faciliteiten en laboratorium faciliteiten op orde had, o.a. ook vanwege 

dit project en adequate voorbereidingen door het ziekenhuismanagement.  

 

PR-activiteiten 2020 project Covid 19 antigen testmateriaal    

De volgende PR-activiteiten zijn ontwikkeld door SGHN in juni/juli 2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit 
 
 

Periode Doelgroep Plaats/ regio 

 
Website voor Stichting Global 
Hospital Nederland  
www.globalhospital.nl  
 

 
2020-2021 

 
algemeen publiek 
 

internet 

e-mailbericht Vrienden van Global 
Hospital 

Begin juli 
2020  

200  email 

Affiches naar locaties en 
mondelinge toelichting 

Juni-juli 

2020  

150 Rotterdam, Amsterdam, den 
Haag, Hilversum, Eindhoven, 
Zwolle, Nijmegen, Alkmaar, 
Groningen, Zoetermeer, 
Amsterdam Bijlmer.  

Radio interview  
Radio omroep IJmond 

Juli 2020  60.000 Regio IJmond  

http://www.globalhospital.nl/
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Foto’s van Corona tests afnemen door het Global Hospital 

Najaar 2020/ Voorjaar 2021  
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