
* Recent werden de gelederen van   
Njokuti versterkt met een extra  
orthopeed en een plastisch chirurg. De  
combinatie van deze twee specialismen  
heeft een enorme meerwaarde. 

* Momenteel sponsoren wij weer allerlei 
projecten, o.a. de opleiding tot orthopeed van 
een Oegandese en een Tanzaniaanse arts.

* Voor Tanzania gelden sinds kort strengere 
toegangsregels voor buitenlandse medische 
missies wat veel werk en extra kosten met  
zich meebrengt. Wij kunnen uw financiële 
steun dan ook meer dan ooit gebruiken!

* Als u een actie voor Njokuti wilt opzetten, 
horen wij dat graag. Sprekers, folders en 
dergelijke zijn voorhanden.

Nodding Syndrome (knikkebolziekte) is een onbekende 
aandoening die voorkomt in oostelijk Afrika. Het syn-
droom treft kinderen tussen de drie en achttien jaar uit 
arme gezinnen en wordt gekarakteriseerd door onvrijwil-
lige knikbewegingen van het hoofd in reactie op kou en 
voedsel. Vaak gaat het syndroom gepaard met  epilepti-
sche aanvallen, mentale retardatie en groeiachterstand.

De ziekteverschijnselen in Oeganda ontstonden tijdens 
de 20-jaar durende oorlog tussen het Verzetsleger van de 
Heer (LRA) van Joseph Kony en de regering. Oorzaak en 
remedie van de aandoening zijn tot op heden onbekend.  

De getroffen kinderen kunnen eraan overlijden o.a  door-
dat zij tijdens een epileptische aanval in het kookvuur 
vallen of verdrinken in het water. In Oeganda stierven 
inmiddels ruim tweehonderd kinderen ten gevolge van 
deze aandoening. Tijdens haar werkzaamheden in noord 
Oeganda komt Stichting Njokuti in contact met kinderen 
met  het Nodding Syndrome en levert een waardevolle 
bijdrage door het behandelen van de vele verminkende 
(brand-)wonden.

Nodding Syndrome
Begin januari zijn Peer Poelmann en Frank Wijffels, orthopedisch chirurgen  
weer naar Tanzania vertrokken. Allereerst hebben ze het ziekenhuis van Sum-
ve bezocht dat niet ver van het Victoriameer ligt. Ze hebben er vooral kinde-
ren met extreme O- benen, ernstige botinfecties en breuken geopereerd. Ook 
verzorgden ze een patiënt met een slangenbeet. Na Sumve ging de reis naar 
Arusha, niet ver van  de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. In verband 
met nieuwe, strengere regelgeving kon er daar helaas niet geopereerd wor-
den. Toch was het bezoek de moeite waard. 

Er werd namelijk uitvoerig gesproken met de directeur van ALMC - ziekenhuis 
in Arusha over mogelijke voortzetting van ons werk. Ook werd het Plaster-
house bezocht, waar nog veel kinderen met klompvoeten op een operatie 
wachten. Tevens werd kennisgemaakt met de nieuwe, enthousiaste directeur 
van het Selian Hospital in Arusha en zijn er plannen voor de toekomst bespro-
ken. Tenslotte zijn de banden aangehaald met Pat Patton - priester en piloot - 
die het Olkakolaproject voor kansarme jongeren leidt en is er contact geweest 
met het revalidatiecentrum in Monduli.

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 
Oost Afrika

Tanzania Januari 2015

Ook u kunt de kinderen 
in Oost Afrika 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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De Sponsors

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

In 2014 ontving Njokuti bijna € 22.000 
aan donaties. Naast de vele giften van 
onze trouwe donateurs, ontvingen we 
drie heel mooie bedragen van stich-
ting ‘Als een lopend vuurtje’ (€ 10.000), 
stichting Weeshuis te Nijkerk (€ 7.000) 
en de Anna Muntz stichting (€ 2.500). 
Deze forse  bedragen zullen we in 2015 
voor een belangrijk deel besteden aan 
aanschaf van instrumenten en andere 
materialen voor de ziekenhuizen waar 
we regelmatig komen. Daarnaast heb-
ben we in 2014 bijna € 10.000 bijgedra-
gen aan opleidingskosten van diverse 
collega-artsen in Afrika en aan kosten 
van de patiënten die wij opereren. Ook 
hebben we weer een deel van de reis-
kosten van onze eigen artsen vergoed, 
volgens onze regels.

De volledige jaarcijfers van 2014 kunt u 
vinden op onze website www.njokuti.nl.Vaak wordt er aan twee operatietafels tegelijk geopereerd.

‘Lopend Vuurtje’, een fietstocht langs 
de kerken in en rond de Alblasser-
waard, werd georganiseerd op de 
zaterdag voor Pinksteren. De orga-
nisatie was in handen van de zen-
dings- en ontwikkelingscommissies 
van de  samenwerkende kerken in de 
regio. De opbrengst van de toertocht 
was bestemd voor Njokuti. Het was 
prachtig weer en het aantal deelne-
mers  was boven verwachting. Ook 
een aantal bestuursleden van Njokuti 
was op de fiets  geklommen en ge-
noot mee van de natuur en de vele 
fraaie kerken. Op de website kunt u  
meer lezen over de tocht, maar op 25 
juni werd in een feestelijke vergade-
ring een grote cheque uitgereikt. Een 
geweldig bedrag dat voor kinderen 
met orthopedische aandoeningen 
in noord Tanzania en Oeganda is be-
doeld. Hulde aan alle fietsers.

Noord-Oeganda
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In 2014 is Stichting Njokuti twee keer op werkbezoek 
geweest in Kitgum, in Noord Oeganda. Beide bezoeken 
zijn succesvol verlopen. Marina van Rhee ging in sep-
tember voor het eerst als orthopeed voor Njokuti aan 
de slag. De ernst van de aandoeningen en het gebrek 
aan goede operatiespullen deden haar even schrikken, 
maar samen met de ‘doorgewinterde’ tropenganger 
Harry de Vries, wist ze haar draai snel te vinden. Met 
de nodige improvisatie werden oude botbreuken bij kin-
deren hersteld en ernstige botontstekingen verholpen. 
Het contact met Moses Elaju, de algemeen chirurg van 
het Sint Joseph ziekenhuis is erg goed. Hij werkt met 
zichtbare passie en zijn staf is behulpzaam en leergierig. 

Terwijl Harry en Marina dag na dag  opereren, bezoeken 
de voorzitter van Njokuti en adviseur, Rona Snoek het 
overheidsziekenhuis in hetzelfde stadje. Hun doel is om 
ook de meest kansarme kinderen te bereiken: kinderen 
met Nodding Syndrome. Zij kampen met brandwonden 
en ernstige verminkingen en leiden op deze afdeling een 
zeer onzeker bestaan. Gelukkig lukt het om een aantal 
van deze kinderen tijdelijk over te plaatsen naar het Sint 
Joseph Ziekenhuis zodat ze daar door onze orthopeden 
geopereerd kunnen worden. Hun moeders en oma’s 
reizen met hen mee, blij dat er eindelijk wat voor hun 
kind gebeurt. Een week lang ligt het ziekenhuis vol met 
kinderen met een Njokuti-shirt. De aanvankelijke angst 
in hun ogen verandert na hun operatie geregeld in een 
brede glimlach. Weer thuis in Nederland horen we dat 
alle kinderen goed zijn hersteld en weer een klein stapje 
verder zijn op hun moeilijke weg. 

‘Lopend vuurtje’


