
* Nieuw is dat wij ook zorg dragen 
voor een uitgebreide startset ortho-
pedisch instrumentarium voor beide 
Oegandese ziekenhuizen.

* Julius Abonga, die in Oeganda orthopedisch 
chirurg is geworden door uw geld, komt zeer 
waarschijnlijk even naar Nederland om zijn 
licht eens op te steken bij onze orthopedische 
chirurgen in Gouda.  

* In 2018 zijn er weer missies geweest met 
specialisten van Stichting Njokuti naar  
Tanzania (Sumve Hospital en Selian Hospital)  
en Oeganda (Kitgum Hospital en nu voor het 
eerst ook Kalongo Hospital) waar weer veel 
kinderen geopereerd zijn. In April 2019 wordt 
Kalongo opnieuw bezocht.   

* Donaties, hoe klein ook, blijven van harte 
welkom. Als u een gift voor 5 jaar vastlegt, dan 
is deze aftrekbaar voor de belasting. Daar is 
geen notariële akte meer voor nodig maar een 
eenvoudige verklaring op een formulier dat u bij 
de Belastingdienst kunt downloaden.

Het laatste project dat we bezoeken is Kalongo, een dis-
trictsziekenhuis -op een uur rijden van Kitgum- destijds op-
gezet door een Italiaanse missionaris en arts, in Ambrosoli. 
Helaas is er nauwelijks orthopedische zorg terwijl er veel  
kinderen zijn met groeiproblemen, met verkeerd vastge-
groeide botten na een breuk en veel botontstekingen. De 
wachtkamer puilt uit. In totaal zien we meer dan 75 pa-
tiënten. De drie daaropvolgende dagen opereren we een 
groot deel van deze kinderen met succes. Begin 2019 zal 
het ziekenhuis opnieuw bezocht worden.  

Oeganda wordt al sinds 2013 door specialisten van Njokuti bezocht, maar het 
Dr. Ambrosoli Memorial Hospital in Kalongo wordt - na een eerder verkennend 
bezoek door het bestuur- nu voor  het eerst bezocht door een chirurgisch team. 
Het eerste station is echter het Corsu Hospital in de buurt van Kampala, de 
hoofdstad. Daar zien we een aantal patiëntjes via Cathy Groenendijk. Zij be-
heert een stichting en een tehuis voor oorlogskinderen vanuit Zuid Soedan 
(www.confidentchildren.org.) 

Vervolgens bezoeken we de ambassadeur van Uganda. We hebben een prettig 
gesprek o.a. over Stichting Njokuti en haar doelstellingen. We vervolgen onze 
weg richting het Noorden waar het asfalt er inmiddels prima bij ligt, met dank 
aan de Chinezen. 

In het St. Joseph Hospital in Kitgum heeft Dr. Julius Abonga de leiding over de 
orthopedische afdeling. We zien hier veel orthopedische problemen. De kennis 
is goed op peil, maar het instrumentatrium blijft door geldgebrek toch wel be-
helpen. Een sterilisatie machine is al een tijd defect waarbij onderdelen ontbre-
ken voor reparatie. Ook de OK ruimte dient te worden gemoderniseerd, maar 
hiervoor zijn te weinig financiële middelen beschikbaar. 

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 
Oost Afrika

Werkbezoek Oeganda nov/dec 2018
Frank Wijffels en Ron Onstenk

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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Kalongo Rock met een deel van het ziekenhuis op de voorgrond
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Bestuur

Jos van Bemmel, huisarts (voorzitter)
Frank Wijngaard, controller (penningmeester)
Robert-Jan de Gardeyn, huisarts (secretaris)

Operateurs

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

Anton Burgers, orthopeed
Bob Niers, orthopeed
Jan Willem Kortleve, plastisch chirurg 
Wouter Jurgens, plastisch chirurg 

Adviseurs

Karin van Bemmel, cultureel antropoloog
Rona Snoek, fysiotherapeut

Wierdsmaplein 32
3072 MJ Rotterdam
njokuti@gmail.com
www.njokuti.nl

Stichting Njokuti
RSIN: 816272141
Rekeningnummer IBAN:
NL23 RABO 0369 8560 82

sc
an

 m
et

 u
w

 
sm

ar
tp

ho
ne

 v
oo

r 
m

ee
r i

nf
or

m
ati

e

Correspondentie

Vacature plastische- en 
orthopedische chirurgen 
Stichting Njokuti is op zoek naar enthousiaste plastische en 
orthopedische chirurgen die deel willen uitmaken van ons 
specialistenteam dat werkzaam is in Tanzania en Oeganda.
Een of twee weken per jaar wordt u binnen een klein team  
uitgezonden naar een van de ziekenhuizen die onze stich-
ting ondersteunt. Het gaat met name om operaties bij kin-
deren. Samen opereren met lokale artsen en mede daar-
door een bijdrage leveren aan onderwijs is een belangrijk 
speerpunt.  U wordt ter plekke ingewerkt door specialisten 
die al (veel) ervaring hebben opgedaan in Afrika. Een deel 
van de kosten wordt door uzelf betaald. Interesse? U kunt 
reageren per email: josvanbemmel@gmail.com en/of 
njokuti@gmail.com

In November 2018 bezochten onze specialisten opnieuw het districtsziekenhuis 
in Sumve en het Selian Hospital  in Arusha. De weken ervoor werden goed benut 
voor het inzamelen van knuffels, speelgoed en schoolspullen. Zoals gebruikelijk 
werd na aankomst in Sumve op donderdag gelijk met de poli begonnen. Hoewel 
het altijd spannend is wat er die dag verschijnt was bij deze missie het meest 
spannende onderdeel de opening van het nieuwe operatiecomplex. In de jaren 
ervoor is er hard gewerkt om het complex, mede onder leiding van de Neder-
landse vrijwilligers Tineke en Dirk, van de grond te krijgen. Aan ons de eer om 
de eerste ingreep in de nieuwe operatiekamer te verrichten. Er moest nog wel 
het een en ander gedaan worden. Zo moest de verkoeverkamer, waar de patiënt 
na de operatie bijkomt, nog in gereedheid worden gebracht. En ook moest -voor 
ons niet onbelangrijk- de koffiekamer nog worden ingericht. Het opereren in de 
nieuwe kamers was een aanzienlijke verbetering. Sinds een week was de kersverse 
Dr. Edwin Mujwahuzi werkzaam in Sumve naast de ervaren algemeen chirurg Dr. 
Abdullah. Op zondag vond de transfer naar het Selian Hospital in Arusha plaats. 
Hier werden onder leiding en in samenwerking met het team van Dr. Robert Maisu 
vele patiëntjes poliklinische beoordeeld en waar nodig en mogelijk geopereerd. 
Het zal -er zijn inmiddels mede dankzij Njokuti voldoende ervaren specialisten-  
niet lang meer duren voordat deze ziekenhuizen in Noord- Tanzania ons niet meer 
nodig hebben. 

Werkbezoek Tanzania nov 2018 Peer 
Poelmann en René van den Wijngaard 

Njokuti kent een groep van trouwe donateurs die ons al 
jaren steunen. Bijvoorbeeld de Anna Muntz Stichting, die 
ons jaarlijks €5.000 geeft, waarvoor veel dank! De Anna 
Muntz Stichting is opgericht door de heer J. Willemstein, 
eigenaar van een houtverwerkend bedrijf in Gorinchem. 
Hij en zijn vrouw Anna Muntz zijn inmiddels overleden. Sa-
men hadden zij het idee opgevat om een groot deel van 
hun vermogen aan goede doelen te besteden. De stichting 
heeft ten doel het (doen) ondersteunen van charitatieve 
instellingen in het algemeen, en meer in het bijzonder 
instellingen die tot doel hebben de belangen van minder 
bedeelden te behartigen, vooral minder bedeelde kinde-
ren in derde wereldlanden. De doelstellingen van de Anna 
Muntz stichting en Njokuti sluiten naadloos op elkaar aan!

Trouwe donateurs


