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NIEUWSBRIEF

Uw hulp

Stichting ter
ondersteuning
van kinderen
met een
orthopedische
handicap in
Oost Afrika
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 nieuwsbrief houden wij u op de
hoogte wat we met uw
geld doen.

We e t j e s
* Zowel in Tanzania (Peter Makanza)
als in Oeganda (Julius Abonga: zie zijn
verslag) sponsort Njokuti de opleiding tot
orthopedisch chirurg van twee algemeen
artsen.
* Dankzij een grote donatie van een Rotterdamse stichting hebben we allerlei noodzakelijk orthopedisch instrumentarium aan
kunnen schaffen voor het St. Joseph Hospital
in Noord-Oeganda.
* Het enige probleem voor onze stichting is
op dit moment dat onze financiën wat krap
worden: nieuwe gulle gevers en sponsors zijn
erg welkom!

Reisverslag Tanzania en Oeganda
van 8-21 november

ingrepen. Na gedane zaken en als altijd een plezierige samenwerking, namen
we afscheid en gingen op reis (twee lange, vermoeiende dagen!) naar onze
volgende bestemming in Kitgum in Noord Oeganda. De ontvangst door de
Medical-Officer-in-Charge, Pamela Atim was hartverwarmend. Ook hier konden we meteen aan de slag. Er was een overdaad aan patiënten en er was een
goede voorselectie gedaan. De organisatie op de polikliniek was uitmuntend.
Dit gold ook voor de operatiekamer waar tegelijkertijd op twee operatietafels,
dus met twee teams, gewerkt kon worden. We hebben hier samen met de
locale artsen 35 patiënten kunnen opereren waarvan ruim driekwart kinderen jonger dan 12 jaar. Zowel vanuit het Sumve hospital bij Mwanza als het
St. Jospeh ziekenhuis in Kitgum hebben we inmiddels bericht ontvangen dat
zich geen bijzondere complicaties hebben voorgedaan. Voor Jan Willem was
dit zijn eerste reis voor Njokuti en hij was -net als de andere operateurs- erg
enthousiast.
> Rick Scholtens

Opleiding tot orthopedisch
chirurg
Graag wil ik Stichting Njokuti hartelijk danken voor hun
enorme steun bij mijn opleiding tot orthopedisch chirurg
in het Mulago Nationaal Hospital aan de Makerere Universiteit. Over een paar jaar zal ik als orthopedisch chirurg teruggaan naar het St. Joseph ziekenhuis in NoordOeganda. Terug naar mijn geboortestreek, die bijna 22
jaar lang zwaar geleden heeft onder het juk van het ‘leger van de heer’ van Jospeh Kony, waardoor de gezondheidszorg erg achteruitgegaan is en er erg weinig gespecialiseerde artsen werkzaam zijn. Vooral orthopedische
chirurgie wordt node gemist. In 2018 zal ik me als orthopeed vestigen in het St. Joseph ziekenhuis en in staat zijn
de meeste patiënten met orthopedische aandoeningen
kunnen helpen. Mijn opleiding gaat naar wens en in augustus volgend jaar begin ik aan het derde jaar. Ik ben
oprecht dankbaar voor jullie voortdurende steun.

Dr Abonga Julius Gooding

Het operatieteam in Kitgum na gedane arbeid

Met vier man sterk namen we op 8 november de nachtvlucht naar Nairobi:
twee orthopeden (Ron Onstenk en René van den Wijngaard) en twee plastisch chirurgen (Jan Willem Kortleve en Rick Scholtens), allen werkzaam voor
Stichting Njokuti. Vanuit Nairobi zijn we direct doorgevlogen naar Mwanza in
Tanzania waar we opgehaald werden met de auto van het ziekenhuis. Een uur
later kwamen we aan in het Sumve Hospital. Op de polikliniek werden minder
patiënten dan gebruikelijk gezien vanwege de korte regentijd, waardoor alle
handen nodig zijn voor het bewerken van het land. Uiteindelijk werden 13
patiënten geselecteerd voor operatie waaronder enkele grote en langdurige

Door de ogen van een
middelbare scholier
Voor mijn maatschappelijke stage van de middelbare
school ben ik op bezoek geweest in het St. Joseph ziekenhuis in Oeganda Ik heb er veel gehandicapte kinderen gezien. Zij kwamen op de fiets, de brommer of
met de bus naar het ziekenhuis om gezien te worden
door de Nederlandse artsen. Mijn vader was een van de
artsen. Hij is orthopeed en gaat vaak naar Afrika. Rick
Scholten was de andere arts. Hij is plastisch chirurg.

> Bernice de Vries

Vlakbij het Sumve hospital

Kinderen met hun ouders in afwachting van een operatie

De meeste mensen hadden niet genoeg geld om de
behandeling te betalen maar dankzij de hulp van Njokuti konden ze toch geholpen worden. Ik heb een aantal
operaties van de vele kinderen mogen bijwonen en heb
ook met ze gesproken. Het doel van Njokuti is niet alleen om deze kinderen te opereren maar ook om kennis te delen en samen te opereren met het Oegandese
team. Zo leerde men van elkaar. Mooi om te zien! In
Nederland zouden de kinderen allang geopereerd zijn
maar hier kan dat jaren duren bij gebrek aan geld. Ik
heb nu met mijn eigen ogen kunnen zien wat armoede
is en wat een geluk ik heb om in een rijk en ontwikkeld
land te wonen! Ik wens alle geopereerde kinderen het
allerbeste toe. Hopelijk dragen de operaties bij aan een
onafhankelijk en gelukkig leven.

Sumve Hospital
Nadat hij ruim een jaar opgenomen en
verzorgd was in het ziekenhuis besloten
we voor Mabeyo een arts te zoeken die
hem zou kunnen opereren i.v.m. ernstige contracturen na brandwonden.
We schreven in onze vriendenbrief hierover en tot onze grote vreugde meldde
ene Harry de Vries van Stichting Njokuti
zich: ‘Zeg maar wanneer ik moet komen’! Dat was begin 2010. Harry kwam
in juli 2010 - hij kon Mabeyo helaas niet
opereren, maar het contact was gelegd. Rick Scholtens, plastisch chirurg
bij Njokuti deed deze grote operatie
een maand later wel. Sinds die tijd komen de artsen van Njokuti ongeveer 3

tot 4 keer per jaar naar Sumve om de
moeilijke operaties te doen die de artsen hier zelf niet kunnen uitvoeren.
Meestal zijn de Tanzaniaanse artsen
erbij als de patiënten bekeken worden
en ook tijdens de operaties. Van heinde
en verre komen de patiënten met de
meest verbazingwekkende en vaak al
lang bestaande klachten. Niet alleen
de patiënten zijn erg blij met de komst
van deze artsen, ook het management
van het ziekenhuis is dankbaar voor alle
steun die Njokuti ons ziekenhuis biedt.
We hopen dat het contact nog lang zal
voortduren. Namens Sumve District
Hospital, Dirk Vink en Tineke de Groot.

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

Correspondentie

Operateurs

www.njokuti.nl

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
Matthijs Botman, plastisch chirurg i/o
Marina van Rhee, orthopeed
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Karin van Bemmel, cultureel antropoloog
Rona Snoek, fysiotherapeut
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