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RIVIERCRUISE / NEDERLAND 
6-DAAGSE RIVIERCRUISE

GRATIS OPEN DAG 
RIVIERCRUISESCHIP

398.00

o.b.v. volpension
6-DAAGSE 

RIVIERCRUISE V.A.

P.P.

Gratis toegang

Zoek op reiscode: RC287

Kijk op www.valkvakanties.nl

✓ Schitterende voorjaarscruise
✓ 4* Hotelschip Switzerland II
✓ Bezoek o.a. Amsterdam, Hoorn,   
 Kampen en Deventer
✓ Nu € 100,- korting per persoon!
✓ Inclusief 2 gratis drankjes p.p. 
 bij alle diners
Vertrek uit Rotterdam: 21 april a.s.

✓ Zondag 3 april in Alphen a/d Rijn, 
 kade tegenover Vogelpark Avifauna
✓ Vanaf 10.00 – 16.00 uur
✓ Hotelschip Switzerland II
✓ Incl. kopje kof� e met iets lekkers
✓ Boek aan boord en ontvang 
 € 25,- korting per boeking!
 (m.u.v. reizen met vertrek op 16 en 21 april)

✓ Tijdens de open dag gratis entree 
 tot Vogelpark Avifauna 

25
JAAR

Gratis toegangGratis toegang

Wij doen alles voor uw auto

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud 
en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl

Win 1 van de 10 auto´s 
t.w.v. 10.000 euro!
Laat uw auto APK keuren bij Bosch Car Service.

Autobedrijf Van Roon
Reeuwijk B.V.
Leeghwaterstraat 8
2811 DV  REEUWIJK
Tel.: (0182) 30 16 50
www.autobedrijfvanroon.nl

Kinderen met beperking 
betere toekomst bieden
Reeuwijk - Stichting Op Gelijke Voet, gevestigd in Reeuwijk, zet zich al ruim 30 jaar in voor kinderen met 

orthopedische en neurologische beperkingen in het kleine Afrikaanse land Congo-Brazzaville.

Tot aan het begin van deze 
eeuw zette de stichting zich 
in voor kinderen die leden 
aan de gevolgen van polio. 
Nu deze ziekte gelukkig 
vrijwel onder controle is, 
richt de stichting zich op de 
zorg voor de vele kinde-
ren die te maken hebben 
met lichamelijke beperkin-
gen van orthopedische of 
neurologische aard. Vanaf 

2012 zijn jaarlijks één of 
twee medische equipes 
in opdracht van de stich-
ting in het land werkzaam. 
Afgelopen november-
december was weer een 
medische equipe actief. 
Twee fysiotherapeuten 
in de equipe hielden zich 
bezig met het beoordelen 
en behandelen van zo’n 
133 kinderen met ernstige 

neurologische beperkingen 
in centra in de steden Poin-
te-Noire en Brazzaville. 
Verder zijn veel behandel-
centra bezocht om verbete-
ringen in de behandelings-
methoden aan te reiken 
aan de Congolese zorgver-
leners. Voorzitter Leendert 
Struijs nam de stand van 
zaken op bij de uitbreiding 
van een vele jaren geleden 

door de stichting gebouwd 
centrum voor de fabricage 
van orthopedische hulp-
middelen en schoenen in 
Brazzaville. Wensen en 
resultaten kon hij bespre-
ken met de Congolese 
minister mevrouw Emili-
enne Raoul.

Reeuwijker Leendert 
Struijs vertelt met enthou-
siasme over dit werk en 
over de vrijwilligers die 
zich inzetten, onder wie de 
Reeuwijkse fysiotherapeu-
te Letty Hartog. “De vrijwil-
ligers komen uit Nederland 
en België met allerlei medi-
sche achtergronden zoals 
orthopedische chirurg, ope-
ratieassistent, gipsmeester, 
revalidatiearts, (kinder)
fysiotherapeut en ergothe-
rapeut. Voorts hebben wij 
een logistiek medewerker 
voor de uitgifte van medi-
cijnen et cetera. Uitbrei-
ding van het aantal vrijwil-
ligers is wenselijk, want de 
zorg in Congo-Brazzaville 
moet op een hoger plan 
worden gebracht. Zo zijn 
er op velerlei gebied geen 
medische specialisten. 
Nieuwe vrijwilligers moet 
wel Frans kunnen spreken 
en dat maakt het voor onze 
stichting wat lastiger om 
vrijwilligers te vinden.”

KENNISOVERDRACHT
Naast het bieden van 
directe medische hulp is 
het hoofddoel van Stichting 
Op Gelijke Voet de kennis-
overdracht, onder meer 
in de vorm van het geven 
van opleidingen. Zo is een 
partnerschap aangegaan 
met het ministerie. Staan 
de medici daarvoor open? 
Ook zij die nog in oplei-
ding zijn? “Gelukkig zijn 
er prachtige leergierige 
(para-)medici. We konden 
Fleur Kaya opleiden tot 
orthopedisch chirurg. We 
werken nu aan de oplei-
ding van nog een aantal 
jonge artsen. We zijn blij 
met aandacht als kinderfy-
siotherapeut, zoals Robert 

Bmenba en Yolande Loup-
pe. En André Kabi, die zich 
inzet met een schooltje 
voor mentaal gehandicapte 
kinderen.”

De medische hulp in het 
land is broodnodig. Leen-
dert: “Het land is zo klein 
en beschikt nauwelijks 
over medische kennis 
en zorg. Er zijn ook geen 
hulpinstellingen actief. 
Alleen Unicef doet een 
vaccinatieproject. Echter, 
het aantal blinde kinde-
ren is groot. Wanneer wij 
als stichting onze medi-
sche hulp op andere vlak-
ken goed op orde hebben, 
willen wij graag door met 
zorg voor slechtzienden. 
Voorbesprekingen staan 
in elk geval op de rol. Toch 
blijft er veel werk voor 
ONS, het orthopedisch 
centrum, waar orthesen, 
prothesen en (sinds kort) 

orthopedische schoenen 
worden gemaakt. Alsmede 
- mijn persoonlijke trots - 
mechanische driewielers, 
die geassembleerd worden 
door vijf jongens met een 
verstandelijke beperking. 
Zo helpen zij medegehan-
dicapten.”

VEELZIJDIGE HULP
Leendert Struijs heeft zelf 
geen medische achter-
grond, maar is een gedre-
ven organisator en pro-
beert de noodzakelijke 
contacten in het land te 
leggen, zoals met de minis-
ter. Op de vraag hoeveel 
personen in 30 jaar tijd zijn 
geholpen door de stichting 
is moeilijk antwoord te 
geven omdat veel hulp via 
kennisoverdracht zijn weg 
vindt. “We kunnen wel zeg-
gen dat we zo’n 2.000 polio-
kinderen hebben kunnen 
helpen, sinds 2012 bijna 

Foto’s: 
De Reeuwijkse fysiotherapeute Letty Hartog is 
regelmatig voor de stichting in Congo-Brazzaville 
om bewoners medisch te helpen
Voorzitter Leendert Struijs uit Reeuwijk is de 
organisator in de 30 jaar hulp die Stichting Op 
Gelijke Voet in het Afrikaanse land biedt

Voorzitter Leendert Struijs uit Reeuwijk is de organisator in de 30 jaar hulp die Stichting Op Gelijke Voet in 
het Afrikaanse land biedt


