
Het is ondoenlijk om alle sponsoren voor hun 
gulle giften in een nieuwsbrief in het zonnetje 
te zetten.   Maar mevrouw X - haar bescheiden 
aard kennende wil ze vast niet met naam en 
toenaam genoemd worden - vormt een uitzon-
dering. Jos van Bemmel, huisarts vond een paar 
maanden geleden een soort spaarpot - type  
colablikje - op zijn bureau in de spreekkamer.  
Er stond ‘100 euro’ op ( zie foto). Mevrouw X  
doneert wel vaker iets voor Njokuti, maar dit 
blik met geld was toch wel heel bijzonder. Uit-
eindelijk bleek er 520 euro in te zitten! En dan 
te bedenken dat mevrouw X het helemaal niet 
breed heeft. Hulde!    

Speciale gift

….begin januari vlogen we via Nairobi naar Tanzania. Op de eerste dag in Sum-
ve begonnen we vroeg in de ochtend met de poli. Buiten zaten ruim zestig 
mensen – van heel jong tot heel oud - geduldig te wachten op de start van het 
spreekuur.  Ze hadden via de kerk gehoord dat de Hollandse dokters er weer 
waren. In strak tempo werden 58 patiënten gezien, hun gegevens genoteerd, 
de diagnose gesteld en de behandeling afgesproken. De drie volgende dagen 
werden er achter elkaar operaties verricht voor o.a. klompvoeten, X- en O-
benen, hazenlippen en de gevolgen van brandwonden – de vloek van Afrika.  
Het team heeft veelvuldig extra sterke gipsverbanden aangelegd met mooie 
kerstboomversiering. De mensen van het ziekenhuis zullen er nog een zware 
dobber aan hebben om ze er af te krijgen! Het waren  mooie momenten  om 
de patiënten na afloop van de operatie een Njokuti  t-shirt te geven. Ook wer-
den de knuffels, die door de zusters van de operatiekamer in het Groene Hart 
ziekenhuis verzameld  waren, uitgedeeld….

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 

Noord Tanzania

Door de ogen van 
Madeline Wolff, de 
partner van een specialist

Ook u kunt de kinderen 
in Noord Tanzania helpen 
door geld te geven aan de 
stichting Njokuti. Via onze 
website www.njokuti.nl 
en een jaarlijkse nieuws-
brief houden wij u op de 
hoogte wat we met uw 
geld doen.
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* Harry de Vries, een van de 
oprichters van Stichting Njokuti 
in 2002,   is nu al 18 keer voor onze 
stichting in Tanzania geweest voor ortho-
pedische operaties en is daarmee onze  
koploper.

*  Het revalidatiecentrum Huduma ya 
Walemavu in Monduli wil graag kinderen in 
Arusha laten opereren maar keer op keer 
blijken beperkte financiële middelen dat 
onmogelijk te maken.  Njokuti  heeft on-
langs 2500 euro gedoneerd waarmee tien-
tallen kinderen geholpen kunnen worden.
 
*  Sumve Hospital, een wat kleiner  
regionaal ziekenhuis ten zuiden van 
Mwanza is nu volledig in ons programma 
opgenomen en dat blijkt tot nu toe zeer 
succesvol.

*  Er zijn plannen om verpleegkundigen en 
verloskundigen een echografiecursus aan 
te bieden. Ee an de bestuursleden is al in 
de weer geweest met echografie onderwijs 
in Sumve en later ook  in Kitgum, Oeganda.  

*  Ally Timmer die sinds de oprichting van 
Njokuti in 2002  als penningmeester deel 
heeft uitgemaakt van ons bestuur moet 
vanwege fysieke ongemakken helaas af-
scheid nemen als bestuurslid. We wensen 
Ally alle goeds.    

Sponsoring Peter Makanza
Njokuti heeft geld vrijgemaakt om een deel van de  opleiding van een dokter 
in het ALMC ziekenhuis in Arusha te betalen. Het gaat om dokter Peter Ma-
kanza die onze orthopeden al meer dan twee jaar bijstaat  bij orthopedische 
operaties. Hij is een goede en bekwame arts en is gewoon erg vriendelijk in 
het contact.  En een ding is duidelijk: hij wil zich ontzettend graag specialise-
ren als orthopeed.  Onze sponsoring van 2500 US dollar per jaar is maar een 
klein deel van het jaarlijkse bedrag dat gemoeid is met de gehele opleiding 
maar Peter is er erg blij mee.  Hij gaat zich specialiseren in het  gerenom-
meerde Makarere hospital in Kampala, Oeganda. Over 3 jaar heeft Tanzania 
er weer een orthopedisch chirurg bij dankzij uw donaties.   



Het nieuwe Plasterhouse

Bestuur

Jos van Bemmel, huisarts (voorzitter)
Ally Timmer, belastingsadviseur (penningmeester)
Robert-Jan de Gardeyn, huisarts (secretaris)

Operateurs

Gwen Liu, algemeen chirurg 
Ron Onstenk, orthopeed
Peer Poelmann, orthopeed 
Rick Scholtens, plastisch chirurg
Harry de Vries, orthopeed 
Frank Wijffels, orthopeed
Rene van den Wijngaard, orthopeed

Adviseurs

Karin van Bemmel, cultureel antropoloog
Rona Snoek, fysiotherapeut

Munnikenland 23
4254 EA Sleeuwijk

www.njokuti.nl

Stichting Njokuti
Rekeningnummer 
36.98.56.082
De Rijp, Noord-Holland
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Correspondentie

Njokuti heeft in 2012  namens u  10.000 euro gedo-
neerd om de bouw van het nieuwe Plasterhouse   
in Arusha mogelijk te maken. In het Plasterhouse wor-
den kinderen nabehandeld wanneer ze een - meestal 
orthopedische - operatie achter de rug hebben. Ook 
verblijven er vaak kinderen die om de een of andere re-
den extra zorg nodig hebben. Deze zorg wordt geleverd 
door Tanzaniaanse moeders die er als vrijwilligsters 
werken. Het oude Plasterhouse was veel te klein voor 
het grote aantal kinderen  en bovendien verkeerde het 
in een deplorabele toestand. Het nieuwe gebouw  is 
een lust voor het oog en voor de kinderen die met uw 
geld allemaal van nieuwe t-shirts zijn voorzien. De foto 
met het nieuwe t-shirt is nog in het oude gebouw ge-
maakt. Met 5 kinderen op twee eenpersoonsbedden in 
een veel te kleine kamer. Zo veel beter is de situatie nu. 

Kinderen in het oude Plasterhouse 

In september 2013  is de voorzit-
ter van Njokuti  tijdens zijn vakan-
tie in Oeganda geweest. Getroffen 
door alle ellende die het leger van 
de Heer onder leiding van Joseph 
Kony gedurende 20 jaar heeft ach-
tergelaten,  is hij gaan bekijken of 
Noord- Oeganda een geschikte 
locatie zou kunnen zijn voor  
Njokuti. Hij bezocht het St. Joseph 
ziekenhuis in Kitgum en het rege-
ringsziekenhuis in Gulu. Na gede-
gen voorbereiding zal in maart  de 
eerste specialistische afvaardiging 
van Njokuti ( Harry de Vries en Rick 
Scholten)  afreizen naar beide zie-
kenhuizen.  Het eerste bezoek zal 
vooral van verkennende aard zijn, 
maar er zullen ongetwijfeld een 
aantal kinderen met plastische en 
orthopedische aandoeningen ge-
opereerd worden. Als er voldaan 
wordt  aan de minimale eisen die 
nu eenmaal nodig zijn om veilig te 
opereren,  dan zal Oeganda mee-

genomen worden in het programma van 
Njokuti. Om die reden zijn we ook blij dat 
het specialistenteam hoogstwaarschijnlijk 
uitgebreid gaat worden met een plastisch 
chirurg en een orthopeed. Met de inspan-
ning van dan zes  orthopeden en twee  
plastisch chirurgen kunnen jaarlijks meer 
dan honderd kinderen uit hun isolement 
gehaald worden.    

Njokuti naar Oeganda
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