
* Dr. Kibira van het ziekenhuis in 
Arusha die mede door onze orthopeden 
zelf tot orthopeed opgeleid is, leidt nu zelf 
weer een jonge arts tot orthopeed op!

* Dr. Munda, de eindverantwoordelijke 
dokter van het Sumve ziekenhuis is recent 
opgevolgd door Dr. Wilhelmina. Ze maakt een 
zeer betrokken indruk en voorziet ons van de 
broodnodige feedback.

* Elk jaar worden er door de dokters van 
Njokuti  ongeveer 150 patiënten - veelal 
kinderen - geopereerd. Het aantal kinderen 
en volwassenen dat door hen poliklinisch 
van advies voorzien wordt, loopt in de paar 
honderd per jaar.  

Frank Wijffels is een van de orthopedisch chirurgen, die 
voor Njokuti regelmatig naar Tanzania gaat om te helpen 
de orthopedische problemen daar op te lossen. Al weer 
ruim vier jaar geleden, maakte hij met Harry de Vries, or-
thopeed en Gwen Liu, algemeen chirurg zijn eerste tocht 
naar Arusha. Na deze eerste kennismaking raakte Frank 
besmet met het goedaardige ‘Afrika virus’ en heeft hij bin-
nen zijn maatschap die besmetting door kunnen geven 
aan zijn directe collega’s in het Groene Hart ziekenhuis in 
Gouda. Ook daarbuiten heeft hij mensen enthousiast ge-
maakt voor Njokuti, zoals de plastisch chirurg Rick Schol-
tens . 

Omdat gezondheidszorg ook in Tanzania geld kost en 
Stichting Njokuti geen eigen middelen heeft, worden er 
steeds opnieuw ideeën geopperd die geld opleveren, zo-
dat Njokuti haar werk in Afrika kan doen. Eind vorig jaar  
was Frank Wijffels te zien op de locale zender van Gouda, 
waar hij werd geïnterviewd over zijn werk voor Stichting 
Njokuti. (http://www.gouwestad.nl/index.php/archief/tv-
gemist). Wij hopen dat veel mensen in Gouda en omge-
ving geïnspireerd zijn geraakt door het verhaal van Frank 
en ons werk willen steunen. 

Frank Wijffels voor het 
goede doel

Drie keer per jaar vliegen artsen van Njokuti naar Tanzania en Kenia om kin-
deren met een lichamelijke handicap te onderzoeken en indien mogelijk te 
opereren. Een groot deel van de reiskosten betalen zij zelf als blijk van betrok-
kenheid en omdat zij zich in willen zetten voor kinderen in een land waar me-
dische hulp niet vanzelfsprekend is. Het aantal artsen dat zich vrijwillig inzet, 
breidt zich geleidelijk uit. Waar het ooit begon met een arts (Harry de Vries) 
bezoeken nu zeven artsen drie keer per jaar Tanzania en Kenia. 

Omdat het er in een ziekenhuis in Afrika heel anders aan toe gaat dan in Ne-
derland vinden we het belangrijk dat de artsen van Njokuti van elkaar leren. 
Daarom gaan de artsen meestal met z’n tweeën op reis. Een nieuwe Njokuti 
-arts wordt uitgebreid ingewerkt door een met ervaring. Door samen te ope-
reren raakt de nieuweling  al snel vertrouwd met de locale gewoontes, de taal 
en de culturele verschillen. Indrukken kunnen besproken worden en vragen 
beantwoord. 

Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een cultureel café. Het doel 
daarvan is om ervaringen uit te wisselen, stil te staan bij de culturele ver-
schillen en te reflecteren op onze eigen werkwijze en gevoelens. Soms komen 
artsen in een moeilijke situatie terecht. Sommige patientjes kunnen niet meer 
geholpen worden omdat hulp te laat kwam. Soms overlijdt een kind nog voor 
de operatie heeft plaats gevonden. Soms rest er niets anders dan een ampu-
tatie terwijl de ouders nog zo hoopten op volledig herstel. De teleurstelling en 
het verdriet van het kind en de ouders creëert ook bij de arts een gevoel van 
machteloosheid. Hoe ga je hiermee om? Wat doe je als de ene arts nog wel 
zou willen opereren en de ander het een te groot risico vindt? 

Bij al dit soort vragen staan we stil tijdens het cultureel café. Het is een mo-
ment van uitwisseling, van afstemming, reflectie en verdieping waaraan 
Stichting Njokuti en de artsen die op bezoek gaan veel waarde hechten.  

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 

Noord Tanzania

Cultureel Café

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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Frank Wijffels hier in 
Nyabondo revalidatie
centrum met een lokaal 
vervaardigde rolstoel.
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Dirk en Tineke weer in Sumve 

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

Eind augustus vorig jaar was het dan zover: Dirk en Ti-
neke waren weer op hun eigen plekje in Sumve, het 
kleine ziekenhuis ten zuiden van Mwanza in het noord-
westen van Tanzania. 

Hoe begon het? In 2009 kreeg Gwen Liu, algemeen 
chirurg die deel uitmaakt van de Stichting Njokuti, een 
e-mail van een vriendin met daarin een noodkreet 
uit Tanzania. Of Gwen geen orthopeden kende die de 
vele kinderen die zij zag, met kromgegroeide benen en 
klompvoeten, zou kunnen helpen, omdat er voor hen  
geen zorg was. Deze hartenkreet werd verzonden uit 
Sumve door Dirk en Tineke. Gwen had maar een kort 
ogenblik nodig en mailde terug dat die mensen er wa-
ren om te helpen en dat Njokuti  graag wilde weten 
wanneer  hun komst naar Sumve schikte. En zo kwam 
het contact met Sumve tot stand. Inmiddels is Sumve 
een vast onderdeel geworden van de Njokuti uitzen-
ding.

Dirk en Tineke hebben hun baan in Nederland opge-
zegd en leven, wonen en werken in Sumve. Dirk werkt 
als manusje-van-alles en heeft onder meer het elek-
triciteitsnetwerk en het computersysteem van het 
ziekenhuis helpen opzetten. Hij houdt zich met name 
bezig met de logistiek van het ziekenhuis. Een veelom-
vattende taak waarmee hij natuurlijk nooit klaar is.

Tineke houdt zich voornamelijk bezig met  de voor-  en 
nazorg van de kinderen met klompvoeten. Zij zorgt er 
samen met de fysiotherapeut van het ziekenhuis voor 
dat de kinderen vroegtijdig worden gegipst. Preventief 
gipsen om een operatie te voorkomen is van groot be-
lang. Ook zorgt zij er voor dat er goede follow-up is 
na de operaties. Door allerlei omstandigheden (geld, 
vervoer) valt het  vaak niet mee de kinderen op gezette 
tijden weer op de polikliniek te krijgen voor controle 
of nieuw gips.

Dirk en Tineke zijn  een 
onmisbaar stel  die een 
bewonderingswaardige 
draai aan hun leven heb-
ben gegeven, waarvan 
de kinderen van Sumve  
en Njokuti de vruchten 
mogen plukken. 

Gwen, Tineke en Dirk (v.l.n.r.) tijdens een wandeling in de buurt van Sumve

Stichting Njokuti is afhankelijk van 
donaties van particulieren en van 
organisaties -o.a. de kerk- die goe-
de doelen steunen. Recent ont-
vingen we van drie organisaties 
aanzienlijke bedragen. Njokuti wil 
hen hier hartelijk voor bedanken, 
want hierdoor kan Njokuti  letter-
lijk opereren in Afrika. Waar deze 
organisaties voor staan?

De Stichting Weeshuis te Nijkerk 
biedt ondersteuning aan kinderen 
die, om wat voor reden dan ook 
buiten de boot vallen. Elk kind 
heeft het recht op te groeien in 
een veilige woon-, leef- en leer-
omgeving. Als het aan één van 
deze aspecten ontbreekt door 
bijvoorbeeld ziekte, een handicap 
of armoede, probeert de stichting 
een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van de levensomstan-
digheden. Al sinds 1972 - het jaar 
dat het in 1636 opgerichte wees-
huis werd gesloten, steunen zij 

goede (kinder) doelen. 

Kiwanis Club Heusden en Altena  maakt 
deel uit van de internationale organisatie 
Kiwanis, die goede doelen ondersteunt. 
Hun belangrijkste doelstellingen zijn:  
Menselijke en geestelijke waarden bo-
ven materiële waarden stellen. Een ander  
behandelen zoals je zelf behandeld  wilt 
worden. Bijdragen aan een betere maat-
schappij en rechtvaardigheid en loyaliteit 
bevorderen.

De kerk van Sleeuwijk steunt onze stich-
ting door de opbrengst van de collectebus-
sen en offerblokken achter in de kerk een 
jaar lang beschikbaar te stellen ten bate 
van Njokuti. Dit lovenswaardige besluit 
werd genomen nadat onze secretaris Ro-
bert- Jan de Gardeijn, die tevens huisarts 
in Sleeuwijk is, uitgenodigd werd door de 
commissie ZWO (Zending, Werelddiaco-
naat en Ontwikkelingssamenwerking) van 
de hervormde en gereformeerde kerkge-
meente van Sleeuwijk.

Donaties
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