
* In 2022 konden we eindelijk 
Oeganda weer bezoeken omdat
Covid-19 -net als in Nederland- 
minder bedreigend geworden was.

* Helaas is er in Oost-Oeganda wel 
opnieuw sprake van een Ebola-epidemie. 

* Onze Njokuti-orthopeden uit het Groene 
Hart Ziekenhuis in Gouda zullen eind 2023 
weer volledig inzetbaar zijn voor Njokuti. 
Hun werkzaamheden in St. Maarten zitten 
er dan op.

* Af en toe verwelkomt onze Stichting 
nieuwe specialisten zoals Margot Lemmen 
en Ashvin Boeddha respectievelijk 
plastisch- en orthopedisch chirurg.

Afgelopen januari 2022 vertrokken plastisch chirurg Bert van Doorn en ortho-
peed Harry de Vries naar het afgelegen Ambrosoli ziekenhuis in Kalongo, Oe-
ganda. Door Covid was een bezoek lange tijd onmogelijk en zo’n bezoek bleek 
hard nodig. De polikliniek zat bomvol met kinderen. Na de vele poliklinische 
onderzoeken werd er enthousiast gestart met de operaties. Ondanks dat niet 
al het orthopedisch instrumentarium aanwezig was, mochten de resultaten er 
wezen. Bert hield zich vooral bezig met de desastreuze gevolgen van verbran-
dingen en corrigeerde tussendoor het gespleten verhemelte en lip van een 
kind.

Tijdens dezelfde missie bracht Harry een bezoek aan de naast het ziekenhuis 
gelegen missiepost, geleid door pater Ramon uit Ecuador. Ramon heeft een 
schooltje opgericht voor kansarme kinderen met een fysieke handicap. Hij 
vroeg of Harry een keer wilde kijken of hij iets kon betekenen voor de kinderen 
die niet konden lopen. Het bleek dat hij Harry speciaal had gevraagd voor drie 
pubermeisjes die plotsklaps niet meer konden lopen. Het verhaal was dat ze 
door boze geesten (witchcraft) waren bezocht. Harry heeft de kinderen onder-
zocht en zal tijdens een volgende missie een aantal van hen helpen. 

Stichting ter 
ondersteuning 

van kinderen 
met een 

orthopedische 
handicap in 
Oost Afrika

Kalongo en pater Ramon

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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Terwijl Robert-Jan en Jos Kitgum in april op bestuurlijk 
niveau bezoeken, worden er tegelijkertijd tientallen kin-
deren met orthopedische en plastisch chirurgische pro-
blemen geholpen door onze specialisten. Voor Margot 
Lemmen, plastisch chirurg, is het haar eerste uitzending 
via Stichting Njokuti. Harry, orthopedisch chirurg is voor 
de zoveelste keer van de partij. Uiteindelijk worden er in 
een paar dagen bijna 50 patiënten gezien en 16 kinderen 
geopereerd, waaronder een kind met gespleten lip. Na ge-
dane arbeid bezoeken ze het ziekenhuis in Kalongo waar 
ook het nodige werk op hen wacht.

In augustus 2022 bezoeken Harry en zijn partner Ineke 
(verpleegkundige) op verzoek van het bestuur Matany 
Hospital. De reis van bijna 500 km is mede door lange files 
rond Kampala niet in een dag te doen. Matany ligt in het 
Karamoja-gebied waar momenteel veel stammenongere-
geldheden zijn. Harry ziet er 70 patiënten op de polikliniek 
en verricht 24 ingrepen. Het aantal kinderen dat hij ope-
reert valt helaas wat tegen. Hopelijk wordt er volgende ke-
ren meer reclame gemaakt voor onze  komst zodat meer 
kinderen geholpen kunnen worden. Njokuti betaalt nog 
altijd  de kosten van elke operatie inclusief nazorg die door 
onze specialisten uitgevoerd worden.

St. Kizito hospital in Matany
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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 
Corinne Schouten, plastisch chirurg
Margot Lemmen, plastisch chirurg
Ashvin Boeddha, orthopedisch 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

Bestuursreis
Oeganda 

John Obwoch en 
Patrick Oyet 
Gesponsord door Stichting Njokuti is dokter 
Julius Abonga indertijd opgeleid tot ortho-
pedisch chirurg in Kampala aan de Makarere 
universiteit. Na zijn opleiding heeft hij drie 
jaar in Kitgum gewerkt en is nu aan de slag 
in het nabijgelegen Yotkom ziekenhuis. In-
tussen is een andere arts, John Obwoch op 
voordracht van het ziekenhuis begonnen 
met dezelfde orthopedische specialisatie. De 
opleiding duurt 4 jaar en wordt grotendeels 
gefinancierd door onze Stichting, door u dus! 
John, sinds een jaar vader is recent begonnen 
aan de Makerere Universiteit. Hij is geboren 
in het gebied waar de Karamoja wonen, 
een nomadische stam. Johns vroeg overle-
den vader was Acholi, waardoor hij gelukkig 
Acholi, de taal van de bevolking rond Kitgum, 
spreekt en de lokale gebruiken kent. Net als 
John in Kitgum sponsort Njokuti Patrick Oyet 
in Kalongo. Deze arts zit in het tweede jaar 
van zijn opleiding tot orthopeed. Patrick is 
een Acholi. Hij verloor zijn vader ook vroeg 
waardoor kansen om dokter te worden klein 
waren. Gelukkig werd hij onder andere door 
zijn oudere broers gesponsord. Zowel John 
als Patrick zullen na voltooiing van hun op-
leiding minstens 3 jaar werkzaam blijven in 
de door Njokuti bezochte ziekenhuizen van 
Kitgum en Kalongo. Gedurende die tijd zullen 
onze orthopedisch chirurgen daar dan niet 
nodig zijn.     

Op 22 april vliegen we, Robert-Jan en Jos (se-
cretaris en voorzitter van Stichting Njokuti), 
naar Entebbe in Oeganda. We rijden richting 
Kitgum, een reis van bijna 500 km. Allereerst 
bezoeken we Dr. Elima, de eindverantwoor-
delijke van het ziekenhuis in Gulu. We praten 
uitgebreid bij en beloven bij te dragen aan 
orthopedisch materiaal voor de daar werk-
zame orthopeed Ojara. De volgende dag 
bezoeken we de door ons opgeleide ortho-
peed Julius Abonga in het Yotcom Hospital. 
’s Avonds ontmoeten we in Kitgum Harry, 
zijn vrouw Ineke en plastisch chirurg Margot 
Lemmen. Terwijl zij onderwijs geven en ope-
reren, praten we uitgebreid met Dr. Pamela 
Atim, gynaecologe en eindverantwoordelijke 
van het ziekenhuis. We bespreken plannen 
voor de toekomst en maken kennis met John 
Obwoche, de arts die opgeleid wordt tot or-
thopedisch chirurg.  

Twee dagen later arriveren we in Kalongo. 
We praten met Dr Godfrey Smart, de eind-
verantwoordelijke van het Ambrosoli Me-
morial ziekenhuis en met Dr. Carmen Orlotti, 
een Italiaanse traumachirurg. De bevolking 
is arm waardoor het ziekenhuis grotendeels 

afhankelijk is van sponsors. Het lukt het zie-
kenhuis nauwelijks om specialisten te krij-
gen. Ze vragen forse salarissen. Daarom is 
het fijn dat Patrick Oyet over een paar jaar 
een aantal jaar als orthopeed werkzaam zal 
zijn in Kalongo. 

Door tribale onlusten in het gebied tussen 
Kalongo en Matany zijn we genoodzaakt 
een grote omweg te maken en komen pas 
laat aan in Matany. We voeren gesprekken 
met de ceo Brother Gunther Nahrich en 
met medisch directeur, John Bosco, die ook 
gynaecoloog is. Het ziekenhuis ziet er naar 
Afrikaanse begrippen prima uit. We zien veel 
schotwonden bij jonge kerels  -vanwege de  
ongeregeldheden binnen de Karamajong 
gemeenschap- die in bed liggen met bo-
venbeenfracturen. Eigenlijk hebben ze geen 
behoefte aan een nog op te leiden orthope-
disch chirurg zoals in Kitgum en Kalongo. Er is 
wel behoefte aan orthopedisch materiaal en 
aan Njokuti’s missies. Er zijn genoeg hulpbe-
hoevende patiënten. Afgesproken wordt dat 
Harry en Ineke het ziekenhuis in augustus 
bezoeken. 

Onze doelgroep in St Joseph Ziekenhuis in Kitgum In de gangen van Kizito hospital, Matany


