
Het is voor het eerst dat de sinds de jaren ze-
ventig bestaande stichting chirurgen gaat
uitzenden. ,,In totaal hebben zeven specialis-
ten zich voor dit vrijwilligerswerk aange-
meld, maar ook de Reeuwijkse kinderfysio-
therapeute Letty Hartog gaat mee, evenals
een operatie-assistente,’’ zegt bestuurslid
Evert de Jong, onder meer belast met fond-
senwerving. ,,Een operatie kost 1000 euro
per kind en we hebben een begroting van
tussen de zestig- en tachtigduizend euro per
jaar. Er zijn zes- tot achtduizend kinderen
die aan polio lijden, dus we kunnen nog wel
wat fondsen gebruiken.’’
De stichting werd ooit opgericht doorWil-

lem Struijs, eigenaar van het kinderschoe-
nenmerk Piedro. Hij liet houten sandalen
ontwikkelen waarop poliopatiëntjes uit de
voeten konden. ,,Daar zijn er duizenden van
naar Afrika gestuurd.’’
Het leidde uiteindelijk tot de bouw van het

Willem Struijs Centrum. Dat is een werk-
plaats waar lokale mensen prothesenmaken.
Medewerkers van de Reeuwijkse stichting
hebben de lokale vakmensen het maken van
prothesen aangeleerd. ,,In 2008 is er nog een
vleugel aangebouwd waar driewielers wor-
den gebouwd voor mensen die daarvoor al-
leen op handen en voeten konden lopen,’’
zegt Evert de Jong.
Het is één van de principes van Op Gelijke

Voet: mensen opleiden is beter dan zomaar
spullen sturen. Dat gaat ook nu weer gebeu-
ren. De stichting kwam in contact met de or-
thopedisch chirurg dr. Peter Hubach, die al
jaren in Afrika actief is. ,,Hij vertelde ons dat
een operatie niet zo moeilijk hoeft te zijn en
dat het goed is om chirurgen in het land op
te leiden, zodat ze die zelf kunnen uitvoeren.
Met spullen sturen help je de mensen daar
wel, maar je lost het probleem niet op.’’
Er is nog veel werk te verzetten voor de

stichting, want op een bevolking van drie
miljoenmensen heeft Congo-Brazzaville pre-
cies één orthopedisch chirurg. Bij hem zal
het dan ook allemaal moeten beginnen. ,,De
Nederlandse chirurgen gaan hem leren hoe
hij deze operaties moet uitvoeren en het is
de bedoeling dat er ook andere medici wor-
den opgeleid. Onze fysiotherapeute gaat daar
vakgenoten opleiden en de operatie-assis-
tente gaat het personeel leren een operatie
beter te organiseren.’’

ONDERDE INDRUK
In overleg met de overheid van Congo werd
een ziekenhuis gevonden in de plaats Dolisie
dat geschikt kan worden gemaakt voor ope-
raties. ,,De instrumenten die er nog niet
waren zijn inmiddels door onze stichting
aangekocht.’’

Evert de Jong is zelf in Congo-Brazzaville
wezen kijken en hij was onder de indruk.

,,Als je in de opvangcentra kijkt en je ziet
moeders met hoop in de ogen en de kindjes
die angstig kijken naar zo’n rare blankeman,
dan weet je: we hebben een verantwoorde-
lijkheid,’’ zegt hij.
,,Vergeet niet dat die polio-patiënten en

hun ouders tot dusver kansarmwaren. Door
die operaties kunnen de kinderen lopen en
goed functioneren. Dat verandert hun leven
enorm, en zo krijgen ze een kans.’’
In veertien dagen tijd zullen telkens onge-

veer veertig kinderen worden geopereerd.
Het is de bedoeling dat er, over een periode
van tenminste vijf jaar, twee keer per jaar
een team medici naar het Afrikaanse land
gaat. ,,Polio is op zijn retour en als ook de
operaties in het land door eigen medici kun-
nen worden uitgevoerd, dan is ons doel be-
reikt en kunnen wij ons terugtrekken. Maar
voor we zo ver zijn is er nog veel geld nodig.’’
www.stichtingopgelijkevoet.nl

5
GH

zaterdag4augustus2012 GROENE HART

‘Rijnkade inrichten als boulevard
met aanlegplaatsen voor boten’
BODEGRAVEN-REEUWIJK • De
Rijnkade inrichten als kleinschalige
boulevard met goede aanlegplaat-
sen voor bootrecreanten. Dat zou de
aantrekkelijkheid van Bodegraven
vergroten op het gebied van recrea-
tie en toerisme. Dat schrijft Blauw-
berg. Dit onderzoeksbureau maakte
in opdracht van de Kamers van
Koophandel Den Haag en Rotter-
dam, samen met de gemeente, een
economische analyse.
Blauwberg laat weten dat het be-

lang van recreatie en toerisme als
economische sector beperkt is. Het
levert de gemeente te weinig werk-
gelegenheid op. Toch is er werk aan
de winkel. ,,Kwalitatief hoogwaar-
dige toeristische en recreatieve
voorzieningen als horeca, jachtha-
vens, sport, wandel en fietsmogelijk-
heden voegen wel degelijk iets toe
aan het verblijfsklimaat en daarmee
aan het ondernemers- en woonkli-
maat,’’ analyseert het onderzoeksbu-

reau. De toeristische infrastructuur
in het Reeuwijkse deel van de ge-
meente is beter geregeld. Dat vraagt
om een betere balans ten opzichte
van Bodegraven. ,,Aan de Rijnkade
liggen vaak waterrecreanten te
wachten voor de brug. Omdat er
geen plek is om aan te meren zullen
ze nooit blijven en varen ze door
naar andere plekken in de buurt.
Wellicht is daar in Bodegraven wat
mee te doen met goede aanlegplek-
ken en mogelijkheden tot afvalver-
werking voor de recreanten,’’ aldus
Blauwberg.

Jeugd helpt kennis sloot te vergroten
GROENE HART • Het Hoogheem-
raadschap van Rijnland schakelt
kinderen in om de eigen kennis over
planten en dieren in slootkanten te
vergroten.
Het schap schrijft een wedstrijd

uit, waarbij kinderen oeverplanten
en -dieren kunnen ontdekken.
Woordvoerster Marjorie Theunis
laat weten dat Rijnland de kinderen
zo bewust wil maken van het belang
van schoon water, maar ook te
weten wil komen hoe het met de
flora en fauna gaat. ,,Planten en die-
ren kunnen alleen overleven bij

schoon water. Door deel te nemen
aan de wedstrijd gaan de kinderen
wellicht met andere ogen naar de
slootkant kijken,’’ aldus Theunis.
Het is de bedoeling dat de kinderen
melden welke en hoeveel planten en
dieren er langs de waterkant bij hun
in de buurt leven. Plaatjes van de
meest voorkomende planten staan
afgebeeld op het wedstrijdformulier,
dat kan worden gedownload van
www.rijnland.net
De prijzen bestaan uit toegangs-

kaarten voor museum Naturalis in
Leiden, natuurboeken en -dvd’s.

Evert de
Jongmet
een door
de lokale
bevolking
geschon-
ken
beeldje. Op
de achter-
grond een
schilderij
van het
Willem
Struijs
Centrum.
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Eis: werkstraf na
webcamseks
met meisjes
Een man (20) uit Reeuwijk die twee
meisjes uit Heusden (9) tot verre-
gaande seksuele handelingen voor
een webcam bewoog, heeft bij de
Haagse rechtbank 120 uur werkstraf
en drie maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf horen eisen.
De zaak kwam uit doordat de

moeder van een van meisjes ont-
dekte wat er gaande was. Het
duurde om technische redenen even
voor de dader werd gepakt. De voor-
vallen vonden plaats in 2010. De
man ging op zoek naar sociale con-
tacten via de tienerchatsite Habbo
omdat hij zich pretttiger voelde bij
‘iets’ jongere meisjes. Maar dat de
meisjes met wie hij uiteindelijk sek-
sueel webcamcontact had nog maar
9 waren, had hij naar eigen zeggen
niet door. ,,Ik zag alleen delen van
hun lichaam.’’
Maar hoe geloofwaardig is het dat

meisjes van 16 (wettelijke minimum
leeftijd voor seksueel contact) niet
weten wat ‘vingeren’ is, zoals uit een
uitdraai van een van de chatsessies
bleek? Volgens de officier van justi-
tie had een andere chatter meteen
door dat de meisjes veel jonger
waren dan de 13 jaar waarvoor zij
zich uitgaven.
De verdachte zegt inmiddels uit

zijn sociale isolement te zijn ge-
raakt. Hij zou weer werk en een
vriendin hebben. Hij zou onmiddel-
lijk nadat de moeder had ingegre-
pen zijn gestopt. Dat is nu bijna
twee jaar geleden. ,,Ik weet ook
zeker dat ik nooit meer zo iets zal
doen.’’ Uitspraak op 16 augustus.

Chirurgenstrijden
tegenpolio
VRIJWILLIGERSUITGEZONDEN
NAARCONGO-BRAZZAVILLE

REEUWIJK • Orthopedisch chirurgen gaan begin
september in Congo-Brazzaville polio-patiëntjes
opereren, zodat deze weer kunnen lopen. Een ini-
tiatief van de stichting Op Gelijke Voet.
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