
Voeten, kind, Afrika

Een nieuw logo! Ons vorige was niet slecht, maar we 
vonden het wenselijk om de eerste indruk ‘vrolijker’ en 
‘moderner’ te maken. Het nieuwe beeldmerk is ontworpen 
door Steenbergen Ontwerp Studio uit Gouda. De studio 
is er uitstekend in geslaagd de activiteiten van onze 
stichting te treffen in een ontwerp dat op verschillende 
manieren bekeken kan worden en daardoor fascineert. 
De toelichting van Bianca Steenbergen luidt: ‘De voeten 
vormen een kind, de voeten zijn gelijk, in de voetvorm 
kun je Afrika zien en de verschillende kleuren staan 
voor diversiteit.’

Een particulier initiatief voor hulp aan  
kinderen met ernstige bewegingsbeperkingen 
van orthopedische aard of ten gevolge van 
hersenbeschadiging..
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Schoenen en gips
Ghislain Louppe, voorzitter 
van zusterorganisatie Fon-
dation Sur Un Pied d’Égalité 
in Congo-Brazzaville stuurde 
foto’s van de Dag voor  
Gehandicapten op 3 decem- 
ber jongstleden in hoofd-
stad Brazzaville. Tijdens een  
bijeenkomst werd een partij 
semiorthopedische schoenen 
uitgedeeld aan kinderen. De 
schoenen zijn geschonken  
door Piedro orthopaedic 
footwear uit Bleiswijk.

De container die Stichting Op Gelijke Voet had laten  
afleveren, bevatte verschillende door sponsors beschik-
baar gestelde goederen. Het Reinier de Graaf Zieken-
huis uit Delft gaf gips mee, de Rijksuniversiteit Utrecht 
een skelet waar Congolese studenten fysiotherapie mee  
kunnen oefenen. Ook enkele machines voor de fabricage van  
arm- en beenprothesen konden worden overhandigd.

De ceremoniële overhandiging van 
de goederen en het uitdelen van 
schoenen werd bijgewoond door 
de Congolese minister mevrouw 
Emilienne Raoul. Het TV-journaal 
besteedde uitgebreid aandacht 
aan de gebeurtenis.

Blinde jongen met 
nieuwe schoenen Ghislain Louppe 

reikt een paar 
schoenen uit

Deel van de gezonden partij

www.sogv.net

Gips



Vooruitgang in 
behandeling klompvoetjes
Klompvoetjes komen in Afrika zo’n acht keer meer voor dan 
in Europa. Bovendien wordt in Europa bij zo´n kindje meteen 
na de geboorte begonnen met correctie en gipsbehande-
ling. In Afrika gebeurt dat vrijwel nooit, zodat baby´s die met 
een klompvoetje ter wereld komen er meestal levenslang 
door worden beperkt.

Een verwaarloosde klompvoet is alleen operatief te  
behandelen. Een gecompliceerde ingreep. Stichting Op  
Gelijke Voet werkt daarom samen met de Congolese over-
heid om pasgeboren kinderen met klompvoetjes op te  
sporen. Onze chirurgen behandelen de baby’s dan volgens de  
Ponsetti-methode. Deze methode houdt in dat het voetje zes  
opeenvolgende correctiegipsen krijgt, gevolgd door een 
kleine operatie aan de achillespees en verdere behandeling 
met een spalkje, een zogenoemde orthese. Een orthese is 
een plastic houder die het onderbeen omvat.

De Ponsetti-methode is relatief eenvoudig en daarom 
makkelijk te leren. Kortom, de aanpak is gericht op vroeg- 
tijdige behandeling van klompvoetjes waarbij de uitvoering  
op termijn in handen is van lokale medici. Op deze  
manier is grote vooruitgang mogelijk in de bestrijding van 
deze ernstige beperking.

In mei 2016 zullen onze chirurgen weer afreizen. Overi-
gens niet alleen om klompvoetjes te behandelen. Allerhande 
orthopedische operaties worden bij kinderen uitgevoerd, 
vooral aan het been en daarvan meestal de voet.

Dit kind met een klompvoet is op de knie gaan lopen. 
Vroegtijdig behandelen voorkomt deze situatie.

Van de voorzitter:  
de doelen dit jaar

Ruim dertig jaar is onze stichting 
actief in het kleine land Congo-
Brazzaville. Al die jaren is het 
gelukt de benodigde gelden 
bijeen te brengen. Particulieren, 
bedrijven en stichtingen hebben 
vertrouwen in ons gesteld en 
dat met financiële bijdragen 
doen blijken. Wij zijn al die 
tijd ook in staat geweest de 
noodzakelijke vrijwilligers te 
vinden voor de medische 
equipes die we uitzonden,  
zoals artsen, operatie-
assistenten, fysiotherapeuten 

en gipsmeesters. Keer op keer stelden zij zich volledig 
belangeloos beschikbaar om in Afrika kinderen met een 
beperking een betere toekomst te bieden.

In 2016 verwacht ons bestuur twee maal een 
orthopedische equipe uit te kunnen zenden. De equipe 
behandelt onder meer kinderen met klompvoetjes. Onze 
doelstelling op langere termijn is om lokale artsen te 
instrueren in moderne, westerse behandelingsmethoden. 
Hierdoor hopen we onszelf in tien jaar tijd overbodig 
te maken.

Ook onze neurologische equipe reist naar verwachting 
dit jaar twee keer af. En ook deze verricht prachtig 
werk. Al zijn de kinderen die behandeld worden helaas 
niet echt te genezen. Veelal worden deze kinderen 
vanuit (onterechte) schaamte door de ouders verborgen 
gehouden. Onze specialisten proberen ze daaruit te 
halen en hen met allerhande hulpmiddelen een beter 
leven te bieden. Hulpmiddelen kunnen zijn postoelen, 
rolstoelen en bijvoorbeeld ook schrijfapparaten voor 
kinderen die niet kunnen spreken.

In 2015 is een start gemaakt met de uitbouw van 
ons orthopedisch centrum in Brazzaville. Hier 
worden prothesen, orthesen en orthopedische 
schoenen gefabriceerd. Jongens met een geestelijke 
beperking assembleren er driewielers. We zoeken nog 
aanvullende financiële middelen om de uitbreiding  
– bestemd als oefenruimte voor fysiotherapie – volledig 
te kunnen realiseren.

We werken er met elkaar hard aan om de gestelde 
doelen te bereiken. Iedereen alle goeds in het nieuwe 
jaar toegewenst.

Leendert Struijs



Fysio-equipe werkte  
zes weken in Congo
Van 1 november tot medio december 2015 was een  
medische equipe van Stichting Op Gelijke Voet werkzaam 
in Congo-Brazzaville. Het team onder leiding van de  
fysiotherapeuten Sjoukje Wethmar en Toon Valks 
legde zich toe op het ‘zien’ van kinderen met ernstige  
mobiliteits- en gezondheidsproblemen, vooral veroorzaakt 
door hersenbeschadigingen. De hersenbeschadigingen zijn 
soms een gevolg van problemen tijdens de geboorte, soms 
een gevolg van hersenvliesontsteking. Sommige kinderen 
hebben langere tijd in coma gelegen, bijvoorbeeld ten 
gevolge van malaria.

De gediagnostiseerde kinderen tijdens deze missie waren 
merendeels eerder beoordeeld en behandeld in november 
2014, door een eerdere equipe. Nu kon worden beoordeeld 
in hoeverre de ouders de adviezen voor thuisbehandeling 
hadden opgevolgd en vooral of ze die hebben volgehouden. 
Immers de thuisbehandeling – losmaken van de ledema- 
ten en maken van contact met de kinderen, onder meer 
door liedjes zingen en dergelijke – geeft resultaat door dit  
consequent dagelijks te doen. Helaas: sommige ouders zien 
na 4 of 5 weken geen resultaat en staken de opdracht.

‘Hoe aan te kijken tegen gehandicapte kinderen 
vanuit hún culturele gewoonten en ideeën?’

Op iedere locatie waar is gewerkt zijn Congolese mede- 
werkers aan de equipe toegevoegd. Sjoukje heeft grote 
ervaring met opleiden. Zij besteedde veel tijd aan het  
bespreken van haar analyse en behandelingsvoorstel met 

de Congolese paramedici. Over het bezoek aan Centre des 
Polios Caritas in havenstad Pointe-Noire berichtte voor- 
zitter Leendert Struijs, die de equipe begeleidde: ‘Vandaag 
konden we samenwerken met leergierige Congolese mede- 
werkers. Dat geeft moed!’

Maar er valt nog heel veel te verbeteren in de zorg die 
deze patiëntjes met hersenbeschadiging krijgen, evalueert 
Sjoukje: ‘Te weinig functionele therapie, te weinig ouder- 
instructie, te weinig voorzieningen in de zin van hulpmiddelen  
en schoenen, te weinig adaptatie voor thuis in de zin van 
stoelen, rolstoelen, sanitair etc.’

Na Sjoukjes terugreis medio november zette Toon Valks 
zijn werkzaamheden tot medio december voort met bezoe-
ken aan behandelcentra in Pointe-Noire, Moungali, Ouenzé 
en Bacongo. Over een vergadering met de hoofden van  
dienst in Moungali berichtte hij: ‘Met hen heb ik heel goed 
kunnen praten over mogelijke ontwikkelingen als inter- 
collegiale overlegbijeenkomsten en studievergaderingen, 
voorlichtingsvergaderingen voor ouders, niet alleen over 
hoe om te gaan en te spelen met hun kinderen, maar ook 
over hoe aan te kijken tegen gehandicapte kinderen vanuit  
hún culturele gewoonten en ideeën. En over eventuele  
mogelijkheden van groepsgewijze aanpak, niet alleen van- 
wege tijdwinst, maar ook vanwege het motiverende effect 
dat daarvan kan uitgaan.’

Deze equipe heeft weer heel veel trainings-, adviserend en 
ondersteunend werk verricht. En contacten opgebouwd of 
onderhouden met de Congolese collega´s, die op termijn 
zelf de zorg aan de doelgroep moeten gaan verlenen. 
Een uitgebreid reisverslag is te vinden op onze website 
www.sogv.net.

Bezoek aan Centre des Polios Caritas. Tussen de medewerkers: vanaf links Toon Valks, Getty Struijs, Sjoukje Wethmar en  
Leendert Struijs. De man met krukken is Ghislain Louppe, derde van rechts is de kliniekdirecteur, Jephte.



Schrijfapparaat voor 
Brandon en Adonis

De broertjes Brandon en Adonis zijn 13 jaar en  
beiden sterk gehandicapt door aangeboren hersen- 
aandoeningen. Ze lopen niet en kunnen niet sprek-
en, ook kunnen ze de handen niet gebruik-
en om te schrijven. Wel heeft hun vader ervoor  
gezorgd dat de jongens drie keer in de week gedurende 
twee uren onderwijs genieten. 
Dankzij de lessen weten ze 
wel woorden te formuleren. 
De in november uitgezonden 
equipe stelde de jongens 
een schrijfapparaat (merk 
Alphasmart) ter beschikking.  
Vingertje voor vingertje  
kunnen Brandon en Adonis  
woorden typen, waardoor  
ze nu kunnen communi- 
ceren met ouders, broertje 
en zusjes.

Adonis (links) en Brandon met hun schrijfapparaten

Nathan met 
zijn lichtgewicht 
beenprothese

Vernieuwde website, 
korte domeinnaam

Tegelijk met het logo hebben we de nieuwsbrief en de 
website gerestyled. De website heeft bovendien een 
makkelijke, korte domeinnaam gekregen. Voortaan zijn 
we te vinden op www.sogv.net. Het nieuwe e-mailadres 
is info@sogv.net.
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Kinderactie maakt  
Nathan mobiel

De vorige nieuwsbrief berichtte 
over de inzamelingsactie van 
schoolkinderen voor de achtjarige 
Nathan. Basisscholen in Waddinx-
veen gelieerd aan de plaatselijke 
Immanuelkerk en Ontmoetingskerk 
brachten € 1100 bij elkaar om de  
Congolese jongen te kunnen  
voorzien van een lichtgewicht 
kunststof beenprothese, ter ver- 
vanging van een zware en slecht 
passende prothese die hem be-
perkte in zijn bewegingsvrijheid. 
Om de twee à drie jaar zal  
Nathan, als gevolg van zijn groei, 
een nieuwe kunststof prothese 
aangemeten krijgen. Stichting Op 
Gelijke Voet stelt de actie van de 
schoolkinderen enorm op prijs en 
heeft haar grote dank uitgespro-
ken aan de betrokken scholen 
en kerken. We hopen dat dit  
prachtige voorbeeld navolging  
kan krijgen.

Bedankbriefje vader 
van Brandon en Adonis


