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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.

Opnieuw reist een medische equipe af
De doelstelling van onze stichting voor 2014 is nog eens
150 kinderen in Congo-Brazzaville te opereren. Een
medische ploeg bereidt zich voor op vertrek in februari
voor een missie van vier weken.

Het team dat in februari vertrekt heeft een drieledige opdracht:
• opereren van kinderen met een fysieke beperking;
• geven van nazorg;
• bijscholen en opleiden van de lokale collega’s.
De equipe bestaat uit de volgende chirurgen en paramedici
(v.l.n.r.):
Napoleon Coene (orthopedisch chirurg), Letty Hartog (kinderfysiotherapeut), Gwenda van Schijndel (operatiekamerassistent), Ada Snaayer (kinderfysiotherapeut), Viona Liebregts
en Marjo ten Kate (operatiekamerassistenten), Leendert-jan
Doornbos (gipsmeester), Jan Bos (orthopedisch chirurg,
teamleider), Bert Muizebelt (logistiek medewerker) en niet
op de foto Nico van der Hauwaert (orthopedisch chirurg).
Naar verwachting kunnen de teamleden in de vier weken dat
ze in Congo-Brazzaville werkzaam zijn ongeveer 100 kinderen
opereren en ongeveer 50 kinderen die eerder zijn geopereerd,
controleren.

Het team vervult zo weer een stukje van onze missie, die luidt:
Kinderen in Congo-Brazzaville met een ernstige fysieke beperking uitzicht geven op een hoopvolle toekomst.

Schoenen Veteranen Club zet actie
op touw
‘Veteranen’ starten een geldinzamelactie onder ondernemers in de schoenenbranche. Het geld is bestemd
voor Stichting Op Gelijke Voet.
De komende schoenenbeurs wordt bezocht door heel veel
ondernemers uit de branche, zoals producenten, inkoopcombinaties, leveranciers en detaillisten. Ook de Schoenen Veteranen Club (SVC) is aanwezig. De ‘veteranen’
geven tijdens de beurs het startschot voor een geldwervingsactie onder de ondernemers ten bate van onze
stichting. In hun eigen stand tonen ze beelden van het
werk in Congo-Brazzaville.
De activiteiten van onze stichting zijn in de jaren ’70
gestart door ondernemers in de schoenenbranche. De resultaten in de loop van de jaren zijn zo positief dat de
‘veteranen’ de huidige ondernemers willen aanmoedigen
hun steentje bij te dragen.
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Bij ons geen strijkstok...!
We krijgen de laatste tijd helaas
minder geld binnen dan we gewend waren. Daar zijn twee oorzaken voor. Ten eerste geven
mensen minder in reactie op publicaties over hoge vergoedingen
bij verschillende goede doelen.
Ten tweede zijn de rendementen op
beleggingen door de crisis kleiner
geworden.

En juist nu hebben we het geld hard
nodig! We hebben in twee jaar tijd
100 kinderen kunnen opereren en we
plannen in 2014 opnieuw 150 kinderen te opereren. Tegelijk staan nog
maar liefst 8.000 (!) kinderen op de
wachtlijst.
Mensen die terughoudender zijn geworden met geven kunnen ervan verzekerd zijn dat wij nagenoeg 100%

van de donaties besteden aan
de projecten. U kunt dat zelf constateren in onze jaarrekeningen, te
vinden op
www.stichtingopgelijkevoet.nl.
Al onze vrijwilligers, bestuursleden
en medici doen hun werk geheel onbetaald. Zelfs geen kleine vergoeding ontvangen ze. De Fondation Sur
un Pied d’Égalité in Brazzaville controleert dagelijks de voortgang van
de lopende projecten. Alle donaties
worden via onze voorzitter daar betaald aan de juiste personen.
We willen kansarme kinderen een
toekomst geven. Een kind in Congo-Brazzaville met een fysieke beperking kan niet eens naar school.
Als kinderen na een operatie weer
mobiel worden, mogen ze én naar
school en ze hebben uitzicht op een
betere toekomst.
Laat hen niet in de steek en help ons
financieel!
Bij voorbaat dank voor uw hulp!
Leendert Struijs
Voorzitter

De stichting heeft in september 2012
in het Algemeen Ziekenhuis in Dolisie
het project ‘Opereren van kinderen met
een aangeboren of een later verkregen
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De ouders zijn bijzonder blij met het werk
van onze stichting in Congo-Brazzaville.
Ik hoop dat we samen met de Congolese overheid, die ook financieel participeert in het project, onze werkzaamheden kunnen intensiveren, zodat het
project zich uitbreidt over het hele
land.
Het Algemeen Ziekenhuis van Dolisie
is tot stand gekomen door samenwerking tussen Congo-Brazzaville en het
Koninkrijk België. Het ziekenhuis telt
208 bedden en heeft een interprovinciale functie. Het ziekenhuis biedt een
goede omgeving om te werken en is
goed geoutilleerd voor het operatieproject.
Het is fantastisch om te zien hoe goed
de Nederlandse en Congolese equipes
samenwerken. Nog mooier is het om de
blijdschap van de ouders te zien dat
hun gehandicapte kind dankzij uw goede gaven weer een toekomst heeft. We
zijn de Nederlandse sponsoren en donateurs dan ook veel dank verschuldigd.

Mag ik mij even
voorstellen... (2)

Mag ik mij even voorstellen... (1)
Mijn naam is Ghislain Louppe. Ik ben
voorzitter van Fondation Sur Un Pied
d’Égalité (SUPE) in Congo-Brazzaville. De stichting werkt via een partenaire samen met de overheid, vooral
met het Ministerie van Sociale Zaken.
De relatie tussen onze stichting en
het ministerie is meer dan voortreffelijk.

2012 werden geopereerd zijn gecontroleerd en nog eens 71 kinderen geconsulteerd.

vergroeiing van ledematen’ opgezet. In
de eerste fase van dit project zijn 130
kinderen geconsulteerd en 42 kinderen
geopereerd. In februari 2013 tijdens
de tweede fase zijn er 69 kinderen geopereerd. 38 kinderen die in september

Mijn naam is Thierry Louppe, oudste
zoon van Ghislain Louppe. Ik studeer
informatica aan L’Institut Technique
et Professionel in Brazzaville.
Ik ben heel erg geïnteresseerd in de
activiteiten van de stichting sinds mijn
vader in 2008 als voorzitter benoemd
is. Hij kreeg zelf
op een leeftijd
van 4 jaar polio. Ik
ben trots op hem,
omdat hij zich inzet voor mensen
met dezelfde handicap.

In september 2012 mocht ik mijn vader vergezellen naar Dolisie om mee
te werken tijdens de eerste fase van
het project. In februari 2013 heeft de
stichting me toevertrouwd aan de heer
Bert Muizebelt die het logistieke deel
van het project organiseerde. Ik hoop
straks die werkzaamheden van hem
over te nemen.
Misschien is het in de toekomst mogelijk ook de taken van mijn vader te
verlichten. Ik ben gelukkig goed gezond en ik voel me bevoorrecht dat ik
anderen kan helpen.

Schoenspecialisten studeren af
Edouard Mbouabani en Guy Zintoucoulou die op kosten van onze
stichting worden opgeleid tot orthopedisch schoenspecialist studeren als alles goed gaat in de eerste
helft van 2014 af. Het Ministerie van
Sociale Zaken met wie we in Congo
nauw samenwerken, neemt hen dan
in dienst.
De orthopedisch
schoenspecialisten
krijgen hun werkplek
in het Willem Struijs
Centrum in hoofdstad Brazzaville.
Daar is intussen een
schoenatelier ingericht met machines
en andere apparatuur. De kosten hiervan draagt onze stichting in Nederland.
De bouw en financiering van het Willem
Struijs Centrum zelf is eveneens mogelijk
gemaakt door onze donateurs en sponsoren. In het centrum worden kunstbenen
en beugels gemaakt, driewielers geassembleerd en straks dus ook orthopedische schoenen vervaardigd.

Versterking gezocht…
We hebben te weinig medewerkers. Dat wil zeggen dat de huidige vrijwilligers het werk als te veel ervaren. Daarom willen we de taken herverdelen. Alle werkzaamheden zijn onder de loep genomen. Bij de gekozen
herverdeling bestaat behoefte aan nieuwe vrijwilligers voor de volgende
twee functies:
1. Fondsenwerver
Wij kunnen onze werkzaamheden alleen uitvoeren als er geld beschikbaar
is. Dat geld komt van particulieren, kerken, bedrijven en instellingen zoals
stichtingen en maatschappijen. De grotere bedragen komen vooral van bedrijven en instellingen. Daar zijn wervende brieven voor nodig en soms is het
noodzakelijk aanvullende (persoonlijke) gesprekken te voeren. Bijdragen door
particulieren worden het meest verkregen als reactie op onze nieuwsbrieven
en onze website www.stichtingopgelijkevoet.nl. De vrijwilliger die deze taak
op zich wil nemen, moet creatief zijn en erg open en communicatief.
2. Voorlichtingsmedewerker
Onze (potentiële) sponsors/donateurs, groot en klein, hebben recht op informatie over de besteding van de giften. Enerzijds als verantwoording aan
de gulle gevers, anderzijds om opnieuw bijdragen te verkrijgen. Deze informatie geven we vooral via onze nieuwsbrieven. De voorlichtingsmedewerker
die we op het oog hebben, zoekt en onderhoudt contact met redacties van
regionale en landelijke dag- en weekbladen en regionale omroepen. Voor
de nieuwsbrieven maakt de voorlichtingsmedewerker een selectie van de
onderwerpen en schrijft vervolgens artikelen in eigen stijl. De tekst wordt
daarna (onbezoldigd) geredigeerd door onze professionele tekstschrijver. De
voorlichtingsmedewerker verzamelt foto’s en bespreekt het geheel met het
Grafisch Lyceum, waarvan leerlingen de nieuwsbrief vormgeven. Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar.
Hebt u interesse in een van deze functies, neem dan contact op met Leendert
Struijs (tel. 06-53699796) of Evert de Jong (tel. 06-55162832).

Samenwerking met WOO en Viasana
Om de continuïteit van onze projecten te waarborgen zijn we een samenwerking aangegaan met de Werkgroep
Orthopedie Overzee (WOO), een onderdeel van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).
De samenwerking houdt in
dat WOO de medische kant
van ons project organiseert. De totale organisatie
en de verdere uitbouw ligt
in handen van onze stichting. De leden van de me-

dische equipes doen hun werk helemaal
gratis. Ze besteden een deel van hun
vrije tijd aan het verbeteren van de toekomstverwachting van kinderen met een
fysieke beperking. Dit geldt overigens
ook voor alle bestuursleden van OGV.
Orthopedisch chirurg Jan Bos van kliniek
Viasana in Mill gaat in februari 2014 voor
de derde keer mee als medisch projectleider. Operatiekamerassistenten Gwenda
en Viona van Viasana zullen hem vergezellen. (www.viasana.nl) We danken de
directie van Viasana heel hartelijk voor
deze belangeloze inzet.
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Moeders van patiënten
Lydie Makaya, moeder van Fuldrine:

Goedemiddag Papa Louppe,
Enorm bedankt voor het werk dat u verricht. Uw stichting
OGV/SUPE doet met veel enthousiasme een voortreffelijke job
in ons land. Ik had nooit gedacht dat mijn dochtertje Fuldrine
eens de kans zou krijgen om gratis geholpen te worden door
uw stichting. Ik ben het Ministerie van Sociale Zaken ook
dankbaar voor de persoonlijke aandacht en de geweldige hulp
die het ons heeft gegeven. Alle
kosten worden betaald. We
hebben helemaal niets hoeven
te betalen, alle medicijnen en
de hulpmiddelen zijn door de
beide deelnemers aan dit project betaald. Geweldig!

Brigitte Mansele, moeder van tweeling Atipo
en Nsemi:
Mboté Papa Louppe,
Ik heet Brigitte Mansele en ben de moeder van de tweeling
Atipo en Nsemi. Na de geboorte van de tweeling heeft de
vader mij en de kinderen verlaten, omdat ze beiden geboren
zijn met een fysieke handicap, namelijk verbogen voeten. Het
is dus erg moeilijk om de kinderen en mijzelf te geven wat ze
nodig hebben. Ik had zelfs niet genoeg geld om de tweeling
te verzorgen. Ik dank God dat de stichting OGV/SUPE en het
Ministerie van Sociale Zaken dit project hebben gerealiseerd
waardoor kinderen met een
afwijking aan de benen geopereerd kunnen worden.
Op dit moment (dus na de
operatie, red.) zijn de benen
van de beide kinderen weer
in een normale stand. Ik ben
heel erg blij en tevreden en
ik kan niet zeggen hoeveel
dank ik uw stichting schuldig ben.

Wilt u ons financieel steunen?

Contactgegevens
Stichting Op Gelijke Voet
Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk
Telefoon: 0653-699796
E-mail: L.Struijs@planet.nl
www.stichtingopgelijkevoet.nl
Iban: NL72 INGB 0695 0105 14
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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.

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:
Iban: NL72 INGB 0695 0105 14

