
* Helaas zijn al onze plannen voor 
2020 door de Corona-pandemie niet 
uitgevoerd. Zo ging bijvoorbeeld  de 
bestuursreis in mei niet door, een reis 
die bedoeld was om te zien of het St. Kizito 
Hospital in Matany in Noordoost-Oeganda, in 
aanmerking komt voor onze ondersteuning.

* Voor het ziekenhuis in Kalongo gaat Stichting 
Njokuti - net als voor Dr. Abonga indertijd in 
Kitgum - een locale arts financieel ondersteunen 
zodat ook deze een opleiding kan volgen tot 
orthopedisch chirurg. Hierdoor zal op termijn 
- net als nu al in Kitgum - onze hulp in Kalongo 
niet meer nodig zijn. 

* In Kitgum (Noord-Oeganda) werkt nu al 
enige tijd naar volle tevredenheid dokter Julius 
Abonga, die door ons gesponsord zijn opleiding 
tot orthopeed in Kampala heeft gedaan. Onze 
hulp is daarom eigenlijk niet meer nodig maar 
wij proberen het ziekenhuis nog wel met onze 
plastisch chirurgen te ondersteunen.

In november vorig jaar ben ik weer op bezoek geweest in 
het ziekenhuis van Kalongo in het afgelegen noorden van 
Oeganda. Wat heb ik een hoop kinderen op de polikliniek 
en op de operatiekamer gezien! Veel slecht genezen bot-
breuken, botontstekingen en kromgegroeide benen. Het 
zijn inmiddels bekende problemen, waarvoor lokaal he-
laas geen oplossing is. De kennis en ervaring in het zieken-
huis zijn daarvoor nog onvoldoende. Het valt me wel op 
dat ik steeds minder verwaarloosde klompvoetjes zie. Dit 
komt omdat deze wereldwijd direct na de geboorte wor-
den behandeld met gips volgens de zogenaamde Ponseti 
methode. Hierdoor krijgen ontelbaar veel kinderen betere 
kansen in het leven omdat ze door deze vroegtijdige zorg 
normaal zullen kunnen lopen. Dat in Kalongo nog niet alle 
problemen zijn opgelost, toont bijgaande foto. Wel zie 
je dat er met lokale middelen en inventiviteit veel valt te 
doen.  - Harry de Vries - 

Gesponsord door de artsen van mijn ziekenhuis en door o.a. stichting Njokuti 
ben ik in februari 2020 afgereisd naar het St. Joseph Hospital in Kitgum om daar 
een maand les te geven aan verpleegkundigen. 

Van Dr. Julius Abonga, de locale orthopeed begreep ik al gauw dat er in Kitgum 
geen officiële operatieassistentes werkzaam zijn. Ik schrok dan ook toen ik voor 
het eerst de operatiekamer binnenliep. Er wordt op twee operatietafels tegelij-
kertijd geopereerd in dezelfde ruimte, de airconditioner werkt maar half en de 
gesteriliseerde instrumenten en doeken zitten in grote potten. Het maakte een 
erg rommelige indruk op me. Dat ik hier iets kon betekenen was overduidelijk. 

Na vriendschap te hebben gesloten met de verpleegkundigen en met Dr. Julius 
mee te hebben geopereerd om een en ander zichtbaar te maken, ben ik met 
het onderwijs begonnen. Met behulp van instructievideo’s en aanschouwend 
onderwijs, kregen de verpleegkundigen er vertrouwen in om te leren assisteren 
bij operaties. Dr. Julius maakte veel indruk op me: hij voert zijn operaties uit-
stekend uit zonder veel van de hulpmiddelen die wij in Nederland gebruiken. Er 
werd goed voor mij gezorgd. In de weekenden nam Dr. Julius mij mee naar zijn 
gezin in Gulu, twee uur rijden van het ziekenhuis. Met hem en zijn gezin heb ik 
een mooi stukje van Oeganda gezien tijdens een safari, een trip waarvan ik de 
kosten op me genomen heb. Want voor Oegandezen - zelfs voor een dokter - is 
zo’n uitje echt onbetaalbaar. Al met al was het een bijzondere ervaring. 
- Marion Laros, sinds 1988 operatieassistente in het Groene Hart Ziekenhuis te 
Gouda -

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 
Oost Afrika

Marion Laros bezoekt Kitgum

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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Opgericht in 2002

Harry bezoekt Kalongo



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
Pieter-Stijn Haen, orthopeed
Bert van Doorn, 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
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Correspondentie

Een lintje voor
onze voorzitter

Goudse orthopeden 
naar Aruba

Julius bezoekt 
Gouda
Julius Abongo, de locaal werkzame ortho-
peed in het St. Joseph ziekenhuis te Kitgum, 
voor wie Njokuti zijn opleiding tot specialist 
mogelijk heeft gemaakt, is vorig jaar in Ne-
derland geweest. De orthopeden van het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, die al ja-
ren namens Stichting Njokuti bijdragen aan 
het welzijn van kinderen in Oost- Afrika, no-
digden hem uit om eens een kijkje te nemen 
in hun ziekenhuis. Julius was vooral op de 
operatiekamer te vinden en kon ervaren hoe 
orthopedie in Nederland bedreven wordt. 
Hij bleek erg leergierig.  Natuurlijk werd het 
sociale deel niet vergeten en bezocht hij, 
vergezeld van de orthopedisch chirurgen en 
hun gezinnen een bezoek aan verschillende 
Nederlandse steden, o.a. aan Utrecht. Na 
een maand extra ervaring opgedaan te heb-
ben, keerde hij terug naar zijn familie. ‘Ik heb 
veel geleerd en ik ben er zeker van dat dit me 
zal helpen bij mijn werk in Kitgum’, zei hij bij 
het afscheid in Gouda en bedankte Stichting 
Njokuti voor het mogelijk maken van deze 
scholingsreis. - Peer Poelmann -

Stichting Njokuti stuurt normaal gesproken 
artsen naar Tanzania of Oeganda, om daar lo-
kale artsen te ondersteunen bij het opereren 
van kinderen met een lichamelijke beper-
king. Maar af en toe wordt er een ander type 
werkbezoek gedaan, zoals vorig jaar toen 
aan ‘onze’ orthopeden van het Groene Hart 
Ziekenhuis werd gevraagd om van maart 
tot december bij toerbeurt waar te nemen 
in het Horatio ziekenhuis op Aruba. Dit ver-
zoek werd gedaan omdat een van de locale 
orthopeden afwezig was. Naast operaties in 
het ziekenhuis werden er ook poliklinische 
werkzaamheden verricht. Het opdoen van 
nieuwe inzichten en het onderling delen van 
ervaringen was zinvol en leerzaam. Gelukkig 
was er ook tijd om af en toe te ontspannen 
en te genieten van het prachtige eiland. ‘Wij 
danken Aruba voor de opgedane ervaringen 
die we weer zullen gebruiken tijdens onze ko-
mende missies in Tanzania en Oeganda’. 
- Rene van den Wijngaard -

Terwijl het coronavirus het land in de ban 
houdt, hoort Jos van Bemmel, voorzitter van 
Njokuti, op 24 april dat hij benoemd is tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zijn 
welverdiende oranje medaille  prijkt op de 
jas van een van zijn kleindochters. Hij heeft 
zijn onderscheiding gekregen vanwege ver-
schillende maatschappelijke verdiensten, 
niet in het minst vanwege zijn tomeloze inzet 
voor Stichting Njokuti. Al 18 jaar, vanaf de 
oprichting  in 2002. Hij heeft er onder meer 
voor gezorgd dat de activiteiten van Stichting 
Njokuti geleidelijk zijn uitgebreid van Tan-
zania naar Oeganda. We zijn trots op onze 
voorzitter! - Rona Snoek  -

Julius boven op de Utrechtse Dom Jos met zijn kleinkinderen in ridder-outfit


