
* Helaas zijn net als vorig jaar
door Covid-19 onze plannen om 
Oeganda en Tanzania te bezoeken 
niet uitgevoerd. 

* Toch hebben de vrijwilligers van Stichting 
Njokuti niet stilgezeten. Zo bezocht Harry de 
Vries Sierra Leone en Zambia en Karin van 
Bemmel was op werkbezoek in Ghana. 
En Marion Laros regelde orthopedische 
apparatuur voor het ziekenhuis in Kitgum.  

* Als Covid-19  het toelaat zullen we eind van 
dit jaar weer een werkbezoek aan Oeganda 
en mogelijk Tanzania plannen voor zowel 
onze operateurs als bestuursleden.  

* Het Plaster House in Arusha, Tanzania, 
waar u (donaties!) en Stichting Njokuti veel 
voor heeft betekend, vierde eind 2020 haar 
12,5 jarig bestaan. 

* Njokuti steunde een kleinschalig project om 
de meest kwetsbare gezinnen in Kitgum die 
het tijdens de pandemie erg zwaar hebben, 
te helpen.   

Orthopedisch chirurg Harry de Vries is al jaren werkzaam 
voor Stichting Njokuti. Door allerlei Covid maatregelen is 
er dit jaar van uitzending naar Tanzania en Oeganda niets 
terechtgekomen. Daarom was Harry blij verrast door  
‘CURE’ te worden uitgenodigd om in Zambia te komen 
werken en bij te scholen in ingewikkelde kinderorthope-
die. CURE is een internationale organisatie met eenzelfde 
missie als Stichting Njokuti: hulp bieden aan kinderen met 
een orthopedische handicap. Na bewijzen van vaccinaties, 
vele PCR-testen en een werkvergunning voor Zambia, ver-
trok Harry in juni naar het Beit Cure ziekenhuis in Lusaka, 
Zambia. Dit speciale kinderziekenhuis is een verwijscen-
trum voor heel Zambia. De ingewikkelde problematiek die 
er gezien wordt,  vraagt veel orthopedische deskundigheid 
en veel tijd om te genezen. Omdat de kinderen en hun 
moeders vaak een paar dagen reizen van het ziekenhuis 
wonen, worden ze regelmatig opgenomen tot de behan-
deling afgerond is. In de Shelters op het ziekenhuisterrein 
hebben ze een veilige slaapplaats, schoon water en drie-
maal daags een voedzame maaltijd, randvoorwaarden die 
thuis zeker niet altijd aanwezig zijn. De kinderen en hun 
moeders delen zo hun ervaringen en wachten samen op 
verdere behandeling of een nieuwe operatie.

Dokter Godfrey Smart, de medisch directeur van het ziekenhuis in Kalongo, 
Noord-Oeganda mailde - vrij vertaald - medio juli het volgende: ‘Oeganda zit 
momenteel in een tweede golf van COVID 19 (de Deltavariant) en is in lock-
down. In het ziekenhuis zijn een aantal ernstig zieke Covid-patiënten opge-
nomen waarvan er enkele zijn overleden. Oeganda blijft nog wel open voor 
reizigers zonder quarantainevereisten maar er is wel een bewijs nodig van een 
negatieve coronatest of van een vaccinatie. Ik ga ervan uit dat we jullie ondanks 
alles in december kunnen ontvangen. Er zijn hier veel orthopedische probleem-
gevallen en jullie hulp wordt erg op prijs gesteld. Wat dokter Obonyo betreft: 
hij staat nog steeds op de wachtlijst voor de opleiding tot orthopedisch chirurg 
in Kampala. Als het goed is zal hij in september starten. Tenslotte heb ik het 
ziekenhuis in Matany op de hoogte gebracht dat Stichting Njokuti ook daar een 
algemeen arts de mogelijkheid wil bieden om de opleiding te volgen tot ortho-
pedisch chirurg’. 

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 
Oost Afrika

Situatie in Noord Oeganda

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 naar Zambia

Njokuti adviseur Karin van Bemmel is afgelopen  
juli naar het noorden van Ghana afgereisd voor 
een project rond de zorg voor zwangere vrouwen. 
Samen met een lokaal team wordt er gestart met 
verloskundige groepszorg met als doel verbe-
terde toegang tot verloskundige zorg en betere 
zwangerschapsuitkomsten. Het project maakt 
onderdeel uit van een internationaal samenwer-
kingsverband waar onder andere het  Academisch 
ziekenhuis in Leiden ( LUMC)  deel van uitmaakt.

Karin in Ghana
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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
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

Harry in 
Sierra Leone 

Plaster House

Apparatuur voor 
Kitgum
Marion Laros, werkzaam in het Groene Hart 
Ziekenhuis in Gouda schreef in de vorige 
nieuwsbrief al over haar tijd in het ziekenhuis 
van Kitgum, Oeganda. Ze heeft toen samen-
gewerkt met Dr. Julius Abonga, die gesteund 
door Stichting Njokuti er nu de orthopedisch 
chirurg is.Marion zag dat er basale appara-
tuur op de O.K. ontbrak of kapot was.  Samen 
met Julius Abonga heeft ze een lijstje gemaakt 
van zaken die echt niet mogen ontbreken.  
Ze vond onze Stichting  bereid de kosten te 
dekken van zowel de aan te schaffen appara-
tuur als de verzending ervan. Het benodigde 
medisch instrumentarium vond ze bij Medic, 
een stichting die afgeschreven medische ap-
paratuur reviseert zodat het hergebruikt kan 
worden. Bij elkaar gaat het om een OK- lamp 
met een generator, een diathermietoestel 
met toebehoren voor het dichtbranden van  
bloedvaatjes en een afzuigsysteem. Via veel 
omwegen heeft Marion ervoor gezorgd dat 
alle spullen verscheept zijn naar Mombasa, 
de grote havenstad in Kenia. Binnen zeer af-
zienbare tijd zullen ze aankomen in Kitgum 
waardoor operaties beter en betrouwbaar-
der uitgevoerd kunnen worden. 

Het Plaster House in Arusha, Noord- Tanza-
nia vierde onlangs haar 13 jarig bestaan. De 
doelstelling van dit centrum luidt:  ‘We geven 
de meest kwetsbare Tanzaniaanse kinderen 
met een handicap de gezonde en gelukkige 
toekomst die ze verdienen’. Stichting Njokuti 
is indertijd nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming ervan. Enerzijds door finan-
ciële ondersteuning en anderzijds door op-
genomen kinderen met een orthopedische 
handicap te opereren in het naburige A.L.M.C 
ziekenhuis. De aandacht ging destijds vooral 
uit naar kinderen met zogenaamde verwaar-
loosde klompvoetjes, aangeboren misvorm-
de voetjes die niet direct na de geboorte be-
handeld zijn d.m.v. gipscorrecties. Hierdoor 
kunnen deze kinderen niet of nauwelijks 
lopen en is schoolbezoek geen optie. Corri-
gerende operaties op latere leeftijd zijn tech-
nisch moeilijk. Harry de Vries introduceerde 
er destijds de zogenaamde Ponseti methode, 
een niet operatieve behandeling d.m.v. cor-
rigerend ingipsen. Peter Makanza, de arts die 
met financiële steun van Stichting Njokuti nu 
de orthopedisch chirurg is in Arusha, voert 
intussen veel operaties uit bij kinderen van 
het Plaster House. Het Plaster House heeft er 
in de loop der jaren voor gezorgd dat duizen-
den kinderen hebben leren lopen, waardoor 
schoolbezoek mogelijk werd met daardoor 
betere toekomstperspectieven.   

Veel activiteit van Njokuti kon het afgelopen 
jaar niet doorgaan. Toch zag Harry de Vries 
kans - na het nemen van veel hindernissen- 
om een bijdrage te leveren aan het onderwijs 
binnen de opleiding ‘hulpdokters’ traumato-
logie in Sierra Leone. Deze hulpdokters zijn 
getrainde verpleegkundigen met uitgebreide 
vervolgopleiding in de meest noodzakelijke 
chirurgische ingrepen. Uiteindelijk kunnen ze 
ingrepen als een liesbreuk en een keizersne-
de prima uitvoeren. Harry zou aanvankelijk in
december 2019 gegaan zijn maar toen was er 
een uitbraak van Lassa- koorts in het Masan-
ga hospital, het ziekenhuis waar het onder-
wijs gegeven zou worden. De Nederlandse 
arts Wouter Nolet overleefde deze uitbraak 
niet. In mei, anderhalf jaar na deze Lassa uit-
braak heeft Harry na veel wikken en wegen 
eindelijk zijn missie volbracht. ‘Wat een ge-
not om les te  geven aan mensen die zo graag 
willen leren. En deze manier van lesgeven 
aan (hulpdokters) is zeker iets waar we met 
Njokuti al langer mee bezig zijn’, mailde hij 
vanuit Sierra Leone. 

Julius Abonga aan het opereren in Kitgum Onderwijs aan ‘hulpdokters’ in Sierra Leone. 
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