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Nieuwsbrief nr. 1

Dr. Emmanuel KOUTABA 
bezoekt ziekenhuis in 
Kameroen
Hij is de enige orthopedisch chi-

rurg in Congo – terwijl dit land zo-

veel kinderen telt met een fysieke 

beperking. Wij zorgden ervoor dat 

hij samen met Ghislain Louppe van 

onze stichting ter plaatse, een be-

zoek kon brengen aan het zieken-

huis in Kameroen. Hier verbleef de 

Nederlandse chirurg Peter Hubach 

om operaties bij kinderen te doen 

in opdracht van het Liliane Fonds. 

We wilden van Peter Hubach ver-

nemen of Dr. Koutaba goed genoeg 

kan opereren. De reactie van Peter:

“... een prima chirurg! Weliswaar 
met weinig ervaring, maar het 
zou een genoegen zijn samen met 
hem in Brazzaville of elders de 
operaties te gaan doen.”

We zijn dus weer een stapje verder!

Voorbereiding in volle gang 
om te (laten) opereren
Een belangrijk nieuw project van onze 

stichting is het opereren van kinderen 

met lichamelijke afwijkingen als gevolg 

van polio. Dit verzoek is gekomen van 

het Ministerie van Sociale Zaken en 

Familie in Congo-Brazzaville. Bij een 

bezoek aan de twee ziekenhuizen van 

Brazzaville met Nederlandse specialis-

ten, in november 2010, zagen we dat 

deze operaties daar niet mogelijk zijn. 

Over de gebreken ter plaatse hebben 

we de Minister en Onderminister uit-

voerig geïnformeerd.

Omdat de hulp aan kinderen in Congo 

Brazzaville een speerpunt is van dit 

Ministerie (tijdens ons bezoek in 2010 

brak opnieuw een polio epidemie uit 

waarbij honderden kinderen zijn ge-

storven en een landelijke inentings-

actie op touw werd gezet), heeft de 

Minister alle mogelijke acties onder-

nomen om toch het doel te bereiken.

Aan de Onderminister is opdracht ge-

geven om samen met orthopedisch 

chirurg Dr. Emmanuel Koutaba en de 

voorzitter van onze dochter-stichting 

ter plaatse, de heer Ghislain Louppe 

van “Fondation Sur Un Pied d’Égalité”, 

een bezoek te brengen aan het zieken-

huis in Dolisie, een stad op 350 km van 

Brazzaville. Hun conclusie was bijzon-

der positief in alle opzichten: deze plek 

is wel schoon en goed georganiseerd.

Opereren, dat gaat zo maar niet!
Reden voor de Minister om druk op de 

ketel te zetten en meteen te vragen 

aan de Nederlandse chirurgen om naar 

Congo te komen voor de operaties. 

Maar dat gaat zomaar niet! Dit soort 

orthopedische operaties is op zich 

niet heel moeilijk; Dr. Peter Hubach, 

lid van de Adviesraad van onze stich-

ting, opereert in Kameroen in 14 dagen 

zelfs 60 tot 80 kinderen. Het natraject 

daarentegen is heel ingewikkeld: de 

poliopatiëntjes moeten na de operatie 

ongeveer 6 weken ingegipst verblijven 

in het kinderpaviljoen. Dan moet het 

gips eraf en hierna is de vereiste zorg 

van cruciaal belang: wordt er niet vol-

doende controle en zorg geboden, dan 

kan zo’n operatie voor het kind catas-

trofaal zijn!

Een particulier initiatief om hulp te geven aan 
kinderen die lijden aan de gevolgen van polio 
of om een andere reden een fysieke beperking 
hebben.
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Jaarverslag 2010: van de opbrengst wordt 95% 
besteed aan “onze” kinderen in Congo!
Het jaarverslag is gereed, u kunt een exemplaar aanvragen bij:

Stichting Op Gelijke Voet 

Pijlkruidlaan 5 

2811 CM Reeuwijk 

Telefoon: 0182-392157 

E-mail: L.struijs@planet.nl

De betrokkenheid van het bestuur en de medewerkers blijkt wel uit de cijfers. 

Bij onze stichting blijft niets aan de strijkstok hangen. Zo worden de vlieg-

kosten bij ieder bezoek aan Congo zoveel mogelijk uit eigen portemonnee 

betaald.

Twee schoenmakers worden 
opgeleid
Inmiddels zijn twee uitverkoren 

leerling schoenmakers begonnen 

aan hun driejarige studie aan een 

school in het land Togo. Onze stich-

ting betaalt deze opleiding tot or-

thopedisch schoenmaker (we heb-

ben reeds een sponsor!) en het 

Ministerie van Sociale Zaken in 

Congo neemt de kosten van verblijf 

van de beide studenten voor haar 

rekening, en ook de kosten van on-

derhoud van hun twee gezinnen.

Een grote stap voor Congo naar on-

afhankelijkheid van westerse finan-

ciële middelen: ontwikkelingshulp 

wordt ontwikkelingssamenwerking! 

Eerst organisatie op poten zetten…
Binnenkort zal een van de Nederlandse 

chirurgen samen met een bestuurslid 

van de stichting naar Congo vliegen om 

eerst de betrokkenheid van het Minis-

terie vast te leggen (de Minister heeft 

meegedeeld te participeren in het pro-

ject voor een bedrag van € 68.000,-). 

Vervolgens gaan ze naar Dolisie om zelf 

vast te stellen of de omstandigheden 

in het ziekenhuis zodanig zijn dat er 

zonder gevaar geopereerd kan worden. 

Tenslotte, samen met de directie van 

het ziekenhuis, de aartsbisschop, po-

liocentra en andere instanties, zullen 

ze teams van medewerkers vormen die 

de nazorg op zich moeten gaan nemen.

Dan opleiden…
Hierna zullen we een medisch-tech-

nisch team naar Dolisie uitzenden dat 

bestaat uit een kinderfysiotherapeute, 

een revalidatiearts en een ergothe-

rapeute. Zij gaan 14 dagen lang de 

gevormde teams leren hoe de nazorg 

verleend moet worden. Dit alles onder 

supervisie van Dr. Kaya , hoofd van de 

afdeling orthopedie in het ziekenhuis.

Dan pas opereren…
Is dit allemaal gebeurd, dan gaan 

twee Nederlandse orthopedisch chi-

rurgen naar Dolisie om daar 14 dagen 

lang operaties te doen, samen met de 

Congolese chirurg, Dr. Koutaba. De 

kinderen blijven 6 weken lang in het 

ziekenhuis totdat het gips eraf gaat. 

Dan gaat het medisch-technisch team 

opnieuw naar Dolisie om in de praktijk 

de gevormde teams te helpen en verder 

op te leiden in de nazorg.

Een kind geholpen voor 1000,- euro
Er is een degelijke kostencalculatie 

gemaakt inclusief nazorg, medicijnen, 

orthesen en driewielers wanneer nodig: 

voor de operatie van één poliopatiën-

tje is € 1.000,- nodig.

Want tot nog toe werd bijna jaarlijks 

een team naar Brazzaville gezon-

den om de afwijkingen aan vooral 

voeten in kaart te brengen. Aan de 

hand daarvan werden in Nederland 

schoenen aangepast en naar Congo 

gebracht. Maar nu worden eigen 

vakmensen opgeleid om dit werk te 

doen. 

Orthopedische schoenmakerij
Aan het einde van hun studie in 2014 

moet de orthopedische schoenma-

kerij in”ons” Willem Struijs Centrum 

in Brazzaville gereed zijn, inclusief 

gereedschap en machines, als on-

derdeel van het nazorgtraject van de 

operaties. Dit project gaat ongeveer 

€ 45.000,- kosten.
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Help ons met chirurgische 
instrumenten! 
Het is te gek voor woorden dat je na 

een operatie eerst moet wachten tot de 

instrumenten zijn gesteriliseerd, voor-

dat je naar de andere operatiekamer 

kunt gaan om de volgende patiënt te 

opereren. Toch is dit nu het geval in de 

ziekenhuizen van Brazzaville, zoals we 

zagen tijdens ons bezoek: het aantal 

chirurgische instrumenten is te gering 

en ze kunnen niet vlot gesteriliseerd 

worden. Dr. Koutaba heeft een over-

Even voorstellen: adviseurs
Toen de operaties in Congo ter spra-

ke kwamen, bleek al snel dat er bin-

nen onze stichting veel meer kennis 

nodig was op het medische vlak. Het 

bestuur heeft naarstig gezocht, en 

gevonden! Mogen we u even aan de 

leden van onze Adviesraad voorstel-

len. We beginnen met de dames:

Letty Hartog
Kinderfysiotherapeute

Hanneke Slootweg
Ergotherapeute

Marijke van de Wiel
Revalidatiearts

zicht gemaakt van instrumenten die 

nodig zijn en we hebben een offerte 

aangevraagd. De kosten voor 5 comple-

te pakketten zijn ongeveer € 30.000,-

Wij starten een actie om de pakket-
ten aan te kunnen kopen. Helpt u 

ons? De instrumenten zullen eigendom 

blijven van de stichting, dus niet van 

het ziekenhuis, en worden na iedere 

operatie van Dr. Koutaba  gesteriliseerd 

en opgeborgen in ons kantoor.

Overheid in Congo werkt 
mee
Tijdens ons laatste bezoek in 

2010 is de stichting een “parte-

naire” aangegaan met de Minis-

ter van Sociale Zaken en Familie, 

mevrouw Emilienne Raoul.

Partenaire betekent letterlijk 

bondgenoot, of medestrijder. 

Het gaat hier om een overeen-

komst om elkaar zo veel mogelijk 

te ondersteunen bij de hulp aan 

de Congolese kinderen met een 

fysieke beperking. Wij hebben dit 

afgesproken, omdat we op deze 

manier de overheid bij al onze 

projecten kunnen betrekken. 

Concrete resultaten zijn er al: het 

Ministerie betaalt de visa van de 

Nederlandse teams, het hotel en 

de maaltijden en stelt een auto 

met chauffeur ter beschikking 

gedurende de bezoeken. Voor de 

twee schoenmakers in opleiding 

die in Togo verblijven, betaalt ze 

de kosten van hotel en voedsel 

maar ook het onderhoud van hun 

beider families. 

Wim Custers
Orthopedisch schoenspecialist

Harry Daudt
Revalidatiearts 

Peter Hubach
Orthopedisch chirurg

Vincent Rudolphy 
Orthopedisch chirurg

John Rutten
Revalidatiearts

De stichting kan ieder moment een 

beroep doen op hun kennis, maar 

deze specialisten zijn ook bereid om 

te opereren, te helpen revalideren 

en op te leiden.
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Wilt u ons financieel 
steunen? 
U ziet dat we de komende jaren voor 

grote uitgaven staan. Omdat we sa-

men écht het verschil kunnen maken 

voor kinderen met een beperking, 

durven we u te vragen of u ons fi-

nancieel wilt steunen. 

Een eenmalige gift, een periodieke 
gift, een klein bedrag of een groot 
bedrag: alles mag en kan! 

Studenten van het 
Grafisch Lyceum zetten 
zich in
Een mooie brochure wilden we 

graag hebben, maar ook een 

professioneel ontworpen nieuws-

brief om regelmatig te versturen, 

en een bedankbrief voor de gif-

ten van de donateurs. “Natuurlijk 

gaan wij jullie helpen!” zeiden 

direct de stagiares van Studio 

S2B, het leerbedrijf van het Gra-

fisch Lyceum in Utrecht,  toen we 

onze activiteiten in Congo lieten 

zien. De nieuwsbrief die voor u 

ligt is door hen ontworpen. Vraag 

de brochure maar aan, dan ziet 

u nog meer van hun creativiteit!

Wij zijn u er bijzonder dankbaar 

voor, maar vooral de Congolese kin-

deren. Voor een bijeengebracht be-

drag van € 1.000,- kunnen we al een 

kind (laten) opereren. Of spaart u 

mee voor nieuwe pakketten chirur-

gische instrumenten.

Onze bankrekening: 

ING. 69.50.10.514

… samen het verschil 
maken voor kinderen met 
een beperking!

Contactgegevens

Stichting op Gelijke Voet

Pijlkruidlaan 5 

2811 CM Reeuwijk 

Telefoon: 0182-392157 

E-mail: L.struijs@planet.nl

www.stichtingopgelijkevoet.nl


