
* Stichting Njokuti bestond in februari 
van dit jaar precies 10 jaar. Begonnen 
als een project van twee Gorinchemse 
orthopeden zenden wij nu drie keer per 
jaar gedurende 10 dagen wisselende teams van 
operateurs uit, meest orthopeden maar ook soms een 
plastisch chirurg en een algemeen chirurg.

* Hoewel de nadruk blijft liggen op orthopedische 
afwijkingen bij kinderen komen onze operateurs van 
alles tegen en proberen ook daarmee te helpen.

* Behalve opereren ondersteunen wij ook met geld 
diverse andere projecten waaronder het Monduli 
Rehabilitatie Centrum waar een aantal van de  
geopereerde kinderen terecht kan om te revalideren.

* Voor het transport van het ene naar het andere 
ziekenhuis (grote afstanden!) maken wij veel gebruik 
van de kleine vliegtuigjes van de Flying Medical  
Service, een non-profit organisatie die geheel steunt 
op donaties en vrijwilligers.

* Njokuti is het eerste kind dat door Gorinchemse 
artsen werd geopereerd. Zijn glimlach is het  
herkenningspunt van de stichting geworden. 

Bij een groot deel van de orthopedische chirurgen 
leefde al lange tijd het idee om  orthopedisch hulp te 
bieden in Afrika. Er is immers een groot aanbod aan 
(aangeboren) aandoeningen van het bewegingsap-
paraat, waarbij de chirurgische zorg beperkt is. Frank 
Wijffels was binnen de maatschap orthopedie van het 
Groene Hart ziekenhuis in Gouda de pionier om zich 
aan te sluiten bij Harry de Vries die al jaren in Kenia en 
Tanzania voor Njokuti werkzaam is. Door zijn enthousi-
aste ervaringen sloeg het Afrikavirus ook over op Rene 
van den Wijngaard, Peer Poelmann en Ron Onstenk. 
Peer is gespecialiseerd in de kinderorthopedie en van-
wege het kinderaanbod van grote waarde in Tanzania. 
Rene en Ron hebben veel ervaring in de traumatologie,  
zoals bijvoorbeeld verkeersongevallen.  Rick Scholtens 
is  plastisch chirurg en heeft in het verleden al veel  
ervaring opgedaan in Afrika. 

Specialisten Groene Hart 
Ziekenhuis steunen Njokuti

Woensdagavond vertrekken Harry de Vries en Rene van den Wijngaard, twee 
van onze orthopeden samen met Robert-Jan de Gardeyn,  de secretaris en 
Jos van Bemmel, de voorzitter van Stichting Njokuti naar Tanzania. Victor 
Steeneken, fysiotherapeut maakt  als laatste deel uit van het gezelschap. 

Rond het middaguur komen we aan in het nabij Mwanza gelegen  
Sumve ziekenhuis.  Uit een overvloed aan patiënten  worden degenen  
geselecteerd die voor een operatie in aanmerking komen. Terwijl de dagen 
erna Harry en Rene bij meer dan 25 patiëntjes klompvoeten corrigeren, 
kromme benen rechtmaken en verwaarloosde breuken herstellen, praten 
Robert-Jan en Jos met directieleden, kerkelijke leiders, dokters, en beleids-
makers.  Veel plannen en afspraken worden gemaakt.  

Op zondag  vliegen we 
naar het 500 kilometer 
verderop gelegen Arusha.  
De dagen erna opereren 
Harry en Rene opnieuw 
tientallen kinderen, die 
daardoor zullen kunnen 
lopen en niet langer hoeven 
te kruipen. 

Intussen bezoeken Ro-
bert-Jan en Jos een aan-
tal projecten, waaronder 
het Monduli revalidatie-
centrum waar geopereerde kinderen nabehandeld worden. Eva Mushi, een met 
geld van Njokuti opgeleide fysiotherapeute, verricht er wonderen. De vorige 
directrice van het revalidatiecentrum, Anna Mollel, is genomineerd voor 
de World’s Children’s Prize. Njokuti doet een gift voor de aanschaf van tien  
fietsen om de village healthworkers beter in staat te stellen kinderen met 
een handicap op te sporen. Tenslotte bezoeken Robert-Jan en Jos het  

Haydom ziekenhuis en het 
Plasterhouse, waar ruim 70 
kinderen met  orthopedische 
aandoeningen worden be-
handeld. Njokuti heeft vorig 

jaar 10.000 euro gedoneerd voor de realisatie van een nieuw Plasterhouse. 
Nu stelt Njokuti geld beschikbaar voor uniforme kleding van alle kinderen in 
het Plaster House. Op 26 maart zetten we vermoeid maar voldaan weer vaste 
voet op Nederlandse bodem.

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 

Noord Tanzania

Reisverslag 
15-26 maart 2012

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.

NIEUWSBRIEF5e jaargang april 2012

U
w

 h
u

lp

We e t j e s

“Eva Mushi, een met geld van Njokuti 
opgeleide fysiotherapeute, verricht 
er wonderen.”
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Anna Mollel has been nominated 
for the 2012 World’s Children’s 
Prize for her over 20-year struggle 
with disabillities in poor rural areas 
in northern Tanzania.

Thanks to Anna and her organisation,  
Huduma ya Walemavu (Monduli  
revalidatiecentrum), thousands of  
children with disabillities have 
a chance to live a life in dignity. 
They get medical care, operations,  
physiotherapy, wheel chairs and  
other aids, the chance to go to school, 
safety, and love.

Eind 2010 was Karin van Bemmel ruim 3 
maanden in Tanzania om de werkzaam-
heden van Stichting Njokuti te bekijken en te 
evalueren.  Als cultureel antropoloog deed 
zij eerder onderzoek in Kenia en Guatema-
la.  Ze bezocht alle projecten waar Njokuti 
bij betrokken is  en zorgde voor een aantal 
nieuwe contactpersonen. Haar bevindingen 
heeft zij in een uitgebreid rapport beschre-
ven waar het bestuur dankbaar gebruik van 
heeft gemaakt tijdens hun reis in maart van 
dit jaar.  Ook heeft ze veel suggesties voor 
het te voeren beleid gedaan.  Zo bedacht 
zij  o.a. het  ‘Cultureel Café’,  waar Njokuti-  
enthousiastelingen op informele wijze 
worden voorbereid op hun vertrek naar Tan-
zania.

Basisschool de Regenboog 
organiseert sponsorloop

Cultureel antropologe 
in Tanzania

Why has Anna 
been nominated?

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

Ieder jaar organiseert Basisschool De Regenboog in 
Assendelft een actiedag voor een bijzonder doel. Dit 
jaar viel hun keuze op Stichting Njokuti!  Voor het  
eerst werd er een sponsorloop gehouden. Alle kinderen 
zochten van te voren zoveel mogelijk familie, vrienden 
en kennissen om hen financieel te steunen. Rona 
Snoek van Stichting Njokuti  vertelde op school over 
het werk van Stichting Njokuti. Zij maakte de kinderen 
duidelijk wat de Nederlandse artsen in Tanzania doen 

voor kinderen met 
een handicap. Op 
23 maart renden  
de kinderen van 
10 klassen zich 
in het zweet om 

Njokuti te steunen. Iedereen deed erg zijn best en de  
sponsorloop werd een groot succes.  Tijdens de paas-
viering kreeg Rona het geld voor Stichting Njokuti  
overhandigd: een bedrag van maar liefst 5520 Euro!  
Samen met Rona wil Stichting Njokuti de kinderen  
nogmaals heel hartelijk bedanken. ‘Asante sana’, wat  
‘heel erg bedankt’ betekent in Tanzania.

“Op 23 maart renden  
de kinderen van 10 klas-
sen zich in het zweet om  
Njokuti te steunen.”  

Anna Mollel met haar kinderen van Huduma ya Wallemavu

Kinderen in het schooltje van het Monduli Centrum


