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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
* Het aantal plastische en orthopedische chirurgen verbonden aan
Njokuti is voldoende maar nieuwe
aanwas is altijd welkom.
* De website van njokuti.nl is helemaal vernieuwd.
* In Sumve Hospital in Tanzania hebben we veel
plezier beleefd aan de samenwerking met de
vrijwilligers Dirk en Tineke die daar een aantal
jaren hebben gewerkt. Ze hebben onze komst
altijd tot in de puntjes voorbereid. Helaas keren
ze nu definitief terug naar Nederland. Hopelijk
hebben wij met de nieuwe contactpersonen
net zo veel geluk.
* Voorheen konden wij soms heel goedkoop of
gratis medisch instrumentarium e.d. meegeven
aan KLM-vliegtuigen middels het service systeem
van ‘Luchtvaart zonder Grenzen’. Helaas is dit
niet langer mogelijk.

Peter Makanza
Peter Makanza was algemeen arts in het ALMC ziekenhuis in Arusha, waar de
specialisten van Njokuti al sinds 2002 komen. Peter was handig, vriendelijk en
leergierig. Om die reden heeft Njokuti in 2013 besloten zijn opleiding te sponsoren tot orthopedisch chirurg in het meest toonaangevende ziekenhuis van
midden Afrika. Wanneer Peter klaar is met zijn opleiding zijn onze bezoeken
aan het ALMC ziekenhuis niet langer nodig. Hieronder zijn vertaalde relaas.

Mulago Hospital bij Kampala waar Peter Makanza en Julius
Abonga hun opleiding tot orthopedisch chirurg volgen

Sinds 2013 ben ik bezig met mijn specialisatie tot orthopedisch chirurg in
Mulago National Hospital dat onderdeel uitmaakt van het Makarere acade-

Het Plaster House
in Arusha
Hartelijk dank Njokuti, voor het financieel blijven ondersteunen van ons Plaster House project in Arusha. Dit jaar
hebben we veel vorderingen gemaakt op het gebied van
klompvoetbehandeling. We praten nog vaak over de ongelooflijke orthopedische vaardigheden van dokter Harry
de Vries. Zijn onderwijs in de Ponseti methode (klompvoeten behandelen zonder operatie) is zo belangrijk
voor ons geweest. We behandelen nu vaak al kinderen
van nog geen week oud met corrigerend gips en de resultaten zijn geweldig. Ook kinderen met verwaarloosde
klompvoeten behandelen we eerst met gips alvorens ze
geopereerd worden door de artsen die door jullie orthopedisch opgeleid zijn.
Sara Rejman, medisch coördinator Arusha

mische ziekenhuis. In het eerste jaar lag de nadruk meer op algemene zaken,
met name op het gebied van management. Ik merkte dat ik in dat jaar een beter mens, een betere dokter en een betere manager ben geworden. De laatste jaren ben ik vooral op orthopedisch gebied veel aan het leren. Ondanks
infrastructureele problemen is het een voorrecht om hier mijn opleiding te
mogen volgen.
Ik kijk ernaar uit om - hopelijk volgend jaar - mijn opleiding te voltooien en terug te gaan naar mijn oude ziekenhuis in Arusha om daar als specialist verder
aan het werk te gaan. Ik wil Njokuti en mijn andere sponsors hartelijk danken
voor hun steun.
Masaai kinderen zijn o.a. Njokuti’s doelgroep in Noord-Tanzania

Onze financiën

Bezoek aan Tanzania,
juni ‘16

Het jaar 2015 hebben we afgesloten met een flink negatief
resultaat (zie de jaarcijfers op onze website). De inkomsten
waren weliswaar in lijn met het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar, maar de kosten stegen hard. Onze activiteiten
in Oeganda breidden zich fors uit, waardoor zowel de reiskosten als de kosten van operaties sterk stegen. We zijn
daardoor nu gedwongen strakke afspraken te maken met
de ziekenhuizen daar, waardoor het moeilijk wordt om nog
de complexere operaties uit te voeren. Dat is jammer, want
juist op dat vlak is de inbreng van onze ervaren chirurgen
zo belangrijk. Overigens betalen onze artsen nog steeds
een groot deel van hun reiskosten uit eigen zak, en stellen
ze hun tijd volledig vrijwillig ter beschikking van Njokuti.

Van 5 tot 15 juni hebben Peer Poelmann en
Ron Onstenk, orthopedisch chirurgen, weer
een bezoek gebracht aan Tanzania. In hun
bagage hadden ze veel medisch instrumentarium mee, maar ook kinderschoenen en
een koffer vol knuffels als cadeautje voor de
kinderen na hun operatie. In het Sumve Hospital bij Mwanza werden weer veel kinderen
geopereerd, meestal kinderen met kromme
beentjes, maar ook met oude breuken en geïnfecteerde botten. Het nieuwe OK complex
van het Sumve ziekenhuis is bijna klaar. Donaties zijn nog steeds welkom voor de inrichting van de operatiekamers. Ook het Selian
Hospital in Arusha werd bezocht. De meeste
kinderen werden verwezen door het Plasterhouse in Arusha, een prachtig complex waar
kansarme kinderen opgevangen worden en
dat mede tot stand is gekomen door Njokuti’s
financiële bijdragen. Na gedane arbeid vertrokken de orthopedisch chirurgen weer met
een tevreden gevoel naar Nederland. Door
hun toedoen kregen weer heel wat kinderen
een kans op een betere toekomst.

Gelukkig ondersteunen diverse donateurs onze stichting
al jaren trouw, en meldden zich in 2015 ook weer diverse
nieuwe donateurs. Ook ontvingen we geld van een tweetal stichtingen, specifiek voor de aanschaf van operatiematerialen en apparatuur. Uw donaties zijn nog steeds zeer
welkom, en worden besteed aan de operaties van zo veel
mogelijk kinderen. Alle donaties zijn aftrekbaar van de belasting omdat Njokuti de officiële ANBI status heeft. Voor
vragen daarover kunt u contact opnemen met onze penningmeester, via de contactgegevens op onze vernieuwde
website: www.njokuti.nl

Brief uit Oeganda

Na de operatie, met knuffel, in het Sumve Hospital >

Hartelijk dank voor jullie berichtgeving. Jammer dat Njokuti niet meer alle kosten voor de operaties van de kinderen kan betalen. Ik denk dat jullie fondsen wel voldoende
zijn voor de gewone operaties. De meer gecompliceerde
orthopedische en plastische chirurgie zullen we helaas
financieel niet kunnen uitvoeren. Ook wil ik jullie informeren dat dokter Moses Elaju, onze algemeen chirurg zijn
contract heeft uitgediend en per juli elders aan het werk
zal gaan. We zullen hem missen, maar hij heeft een sterk
team achtergelaten dat nu geleid zal worden door dokter
George Odong. Hij zal ook voortaan jullie komst voorbereiden en de kinderen die een operatie nodig hebben,
voorselecteren. Wellicht kan Julius Abonga, die dankzij jullie sponsoring, nu al in zijn derde jaar specialisatie tot orthopedisch chirurg zit, in de toekomst assisteren wanneer
jullie weer in Kitgum zijn. We kijken uit naar jullie komst.
Pamela Atim, superintendant St. Joseph Hospital, Kitgum.

< Het St.Joseph Hospital Kitgum, Oeganda

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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