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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.

Medisch project in Congo-Brazzaville
bijzonder geslaagd
41 kinderen geopereerd
September 2012 is voor Stichting Op gelijke Voet een bijzonder spannende maand geweest. Na een lange voorbereiding zijn onze verwachtingen uiteindelijk helemaal
ingelost: een medisch team heeft in Congo-Brazzaville
41 kinderen met een orthopedische afwijking geopereerd.
Hierdoor is de bewegingsvrijheid van de kinderen aanmerkelijk toegenomen. Reeds in februari 2013 vertrekt een
tweede team naar ons adoptieland om kinderen gratis te
opereren.
Het team onder leiding
van orthopedisch chirurg
dr. Jan Bos keerde op
28 september in Nederland terug van de korte
maar intensieve missie
in Congo-Brazzaville. In
het Hôpital Générale van Dolisie zijn in krap twee weken tijd
140 kinderen met een orthopedische afwijking onderzocht.
Van hen konden er 41 worden geopereerd.
Naast Jan Bos bestond het medische team uit orthopedisch
chirurg dr. Ton Schlösser, OK-assistent Marjo ten Kate en kinderfysiotherapeut Letty Hartog. Voor hun komst was er 500
kilogram aan orthopedisch instrumentarium, gereedschappen, verbanden, gips, medicijnen en anesthesiematerialen
naar hoofdstad Brazzaville verzonden. Bij hun werk kreeg
het team assistentie van een operatieploeg uit de hoofdstad
onder leiding van dr. Emmanuel Koutaba.

Botten opereren
De geopereerde kinderen waren tussen de 1 en 16 jaar. In veel
gevallen ging het om klompvoeten. Bij de jongste kinderen
konden de chirurgen Bos en Schlösser de ingreep beperken
tot een verlenging van de pezen en het losmaken van gewrichtskapsels. Bij de oudere kinderen moesten de chirurgen
de botten opereren, onder andere het geheel of gedeeltelijk
verwijderen van voetwortelbeentjes. Een 16-jarig meisje met
spasticiteit is Bos het meest bijgebleven. ‘Door haar spasticiteit was haar linkerheup ontwricht en haar bekken helemaal
scheef gaan staan. Na verwijdering van haar linkerheupkop
kon ze beter zitten doordat de dwangstand was opgeheven.’
Ook operaties aan andere orthopedische aandoeningen, zoals ernstige O- of X-benen, zijn door het team met succes
verricht.
Nabehandeling
In omstandigheden die veel lastiger zijn dan ze in Nederlandse ziekenhuizen gewend zijn, hebben OK-assistente Marjo ten
Kate en kinderfysiotherapeut Letty Hartog fantastisch werk
geleverd. Letty Hartog hield
zich vooral bezig met nabehandeling en voorlichting
daarover aan de ouders van
de geopereerde kinderen. De
ouders moeten de nabehandeling grotendeels zelf doen.
In februari vertrekt het team
voor een tweede missie naar
Congo-Brazzaville.
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‘Dit is uniek’
Tegelijk met het medisch team bezochten voorzitter Leendert Struijs
en projectleider Evert de Jong van
Stichting Op Gelijke Voet Dolisie. Zij
maakten de reis om het organisatorische pad voor dit project verder te
effenen.
Tijdens hun bezoek hebben Leendert
Struijs en Evert de Jong de contacten
verstevigd met de minister van Sociale
Zaken van Congo-Brazzaville. Deze minister, mevrouw Emilienne Raoul, heeft
voor dit project een overeenkomst getekend met Stichting Op Gelijke Voet.
Tijdens de startceremonie in het Hôpital Générale van Dolisie gaven naast de
minister ook de provinciale prefect en
de burgemeester acte de présence. ‘Het
land is overgeorganiseerd, dus er waren
heel wat overheidsdienaren aanwezig’,
vertelt Evert de Jong. ‘Maar die betrokkenheid waarderen we vooral positief.’
Het project trok ook heel veel belangstelling van kranten en tv. Op tv is een
aantal dagen uitvoerig over het project
bericht.
Op hoger niveau
Voor Leendert Struijs en Evert de Jong
en alle andere medewerkers van Stichting Op Gelijke Voet is een droom werkelijkheid geworden. Aan het medische
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Afgebakend project
Het project in Dolisie loopt vijf jaar,
waarbij twee keer per jaar een operatiemissie wordt ondernomen door
een medisch team uit Nederland.
Wanneer de balans na vijf jaar positief is, kan het project – mits er
voldoende financiële middelen zijn
– nog eens met vijf jaar worden verlengd. Maar daarna stopt het echt,
aldus voorzitter Leendert Struijs van
Stichting Op Gelijke Voet. ‘De bedoe-

project in Dolisie is twee jaar voorbereiding voorafgegaan. ‘We zijn een relatief kleine stichting’, zegt projectleider Evert de Jong, ‘en dan in twee jaar
tijd is daar opeens het feit: 41 kinderen geopereerd! Dit is uniek!’

ling is dat men het daar zelf gaat
overnemen. Bij een project met een
open einde zou dat te weinig worden
aangemoedigd’, verklaart hij. Om dezelfde reden is (financiële) betrokkenheid van de Congolese overheid
als voorwaarde gesteld voor de start
van het project. Het ministerie van
Sociale Zaken en Familie betaalt onder andere de verblijfskosten van de
Nederlandse teamleden.

een operatie en de benodigde nazorg
breng je patiënten echt op een hoger
gezondheidsniveau. Dit maakt een wezenlijk verschil.’

Jaarverslag 2011
Voorzitter Leendert Struijs legt uit welke belangrijke verandering in de hulpverlening door de stichting tot stand
is gekomen: ‘Tot nu toe konden we
kinderen met orthopedische afwijkingen alleen helpen met prothesen, driewielers en andere hulpmiddelen. Door

Het jaarverslag 2011 is
gereed. Wilt u een exemplaar
ontvangen, dan kunt u bellen
met de heer Leendert Struijs
(0182-392157) of een e-mail
sturen naar L.Struijs@planet.nl.
U kunt het jaar verslag ook inzien
of downloaden op onze website
www.stichtingopgelijkevoet.nl.
Een belangrijk gegeven uit de
jaarcijfers is, dat meer dan 95%
van de gedoneerde bedragen
direct aan onze projecten wordt
besteed. Niet veel stichtingen
kunnen dat vermelden!

Medische instrumenten en materialen

Samenwerking met
orthopedisten

De leden van de werkgroep WOO inventariseren voor ons welke instrumenten en materialen nodig zijn
voor de operaties in het ziekenhuis
van Dolisie. Een groot deel daarvan
is door ons aangekocht, maar we zijn
blij dat de werkgroep een deel beschikbaar stelde uit haar magazijn.
De instrumenten en materialen zijn
in het Hôpital Générale van Dolisie
opgeborgen in afgesloten kasten en komen daar alleen uit voor
operaties door onze teams. ‘Deze
gang van zaken is helaas noodza-

kelijk omdat we anders
onze kostbare spullen
snel kwijt zijn’, zegt voorzitter
Leendert Struijs. De sleutel van de
opbergkasten wordt ter plaatse bewaard door Ghislain Louppe, de
voorzitter van zusterorganisatie
Sur Un Pied d’Égalité. Tijdens de
operaties in september is opnieuw
een inventarisatie gemaakt van de
zaken die nog nodig zijn om in februari opnieuw te kunnen opereren.
We schatten dat deze aanschaf een
bedrag zal vergen van € 15.000.

De operaties in Dolisie zijn gratis
verricht door orthopedische chirurgen van de Werkgroep Orthopaedie
Overzee. Dit is een afdeling van de
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Met de werkgroep hebben we een samenwerkingsverband
voor de duur van voorlopig vijf jaar
gesloten.
In de overeenkomst zijn de taken en
verantwoordelijkheden van beide partijen vastgelegd. In grote lijnen komt
het erop neer dat het project in Dolisie
organisatorisch en financieel bij onze
stichting ligt. De Werkgroep Orthopaedie
Overzee (WOO) is verantwoordelijk voor
de medische uitvoering en helpt onze
stichting om haar doelstelling te realiseren. Bovendien steunt de werkgroep ons
met het beschikbaar stellen van medische instrumenten en materialen.
Twee operatiemissies per jaar
In de overeenkomst is vastgelegd dat
tweemaal per jaar een chirurgisch team
naar Dolisie afreist. Momenteel hebben
zes orthopedische chirurgen die lid zijn
van de werkgroep zich beschikbaar gesteld voor dit project. In februari 2013
vertrekt dr. Jan Bos voor de tweede maal
met een team naar Dolisie om de opgezette structuur uit te bouwen en opnieuw een serie operaties uit te voeren.

Orthopedisch schoenatelier
Zoals de vorige nieuwsbrief vermeldde, heeft onze stichting de kosten
op zich genomen voor de opleiding
in Togo van twee schoentechnici.
De twee hebben inmiddels het eerste jaar van hun 3-jarige opleiding
met succes afgesloten en zijn het
tweede jaar voortreffelijk begonnen. Goed nieuws was er vervolgens
van de Congolese overheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Familie deelde ons mee dat begin volgend jaar wordt begonnen met de
aanpassing aan ons Willem Struijs
Centrum in Brazzaville. In dit centrum wordt een nieuw schoenatelier
gevestigd.

actualiseerd. Het ziet ernaar uit
dat we begin volgend jaar de bestelling kunnen plaatsen. Dan kan het
schoenatelier eind 2013 ingericht
zijn. Wanneer de twee studenten
dan begin 2014 afstuderen, kunnen ze hun vaardigheden meteen
in de praktijk brengen. Dit project,
inclusief de studiekosten van beide
schoenmakers, is door een van onze
sponsoren financieel geadopteerd.

De offerte voor de aanschaf van machines en materialen is door ons ge-
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Nieuwe vrijwilligers

Wilt u ons financieel steunen?

We zijn heel blij dat twee bedrijven bereid zijn gevonden om
ons als vrijwilliger te helpen met
hun expertise. Zcene is een moving media company uit Mijdrecht.
Dit bedrijf heeft voor ons een
prachtige promotiefilm van enkele
minuten gemaakt. Neem een kijkje
op www.stichtingopgelijkevoet.nl.
Zcene zal ons in het vervolg helpen met videomateriaal. Kees Hagendijk uit Gouda is professioneel
tekstschrijver. Deze Nieuwsbrief is
door hem geredigeerd en voortaan
zal hij de eindredactie verzorgen
van al onze publieke uitingen op
papier. Het ontwerp en de lay-out
van de Nieuwsbrief staat wederom
op naam van StudioS2B, leerbedrijf van het Grafisch Lyceum in
Utrecht.

U begrijpt dat we voor grote uitgaven staan de komende jaren. Omdat
we samen écht het verschil kunnen
maken voor kinderen met een beperking, durven we u te vragen of u
ons financieel wilt steunen.

Contactgegevens
Stichting Op Gelijke Voet
Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
Telefoon: 0182-392157
E-mail: L.Struijs@planet.nl
www.stichtingopgelijkevoet.nl
Bankrekening 69.50.10.514
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Een eenmalige gift, een
periodieke gift, een klein
bedrag of een groot bedrag:
alles mag en kan!

Wij zijn u er bijzonder dankbaar
voor, maar dit geldt nog sterker
voor de Congolese kinderen. Voor
een bijeengebracht bedrag van
€ 1.000 kunnen we al een kind (laten) opereren. En de intensieve en
langdurige nazorg geven. Of spaart
u mee voor nieuwe pakketten chirurgische instrumenten.
Onze bankrekening:
ING. 69.50.10.514

… samen het verschil
maken voor kinderen met
een beperking!

