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In Congo-Brazzaville leeft bijna vijftig procent van de 
bevolking onder de welstandsgrens. Nu is het land ook nog 
in een economische recessie terechtgekomen als gevolg van 
teruglopende olieopbrengsten. Dit maakt de situatie voor 
velen alleen maar nijpender. Vanwege achterstallige salarissen 
hebben artsen maandenland gestaakt. Het aantal kinderen dat 
onze teams ‘aangeboden’ krijgen neemt hierdoor toe.

Vanwege de groeiende achterstand in medische hulp in 
Congo-Brazzaville ziet Stichting Op Gelijke Voet zich geroepen 
de activiteiten in 2018 uit te breiden. We hebben te maken 
met een land met heel veel jonge kinderen. Daaronder helaas 
ook velen met bewegingsbeperkingen van orthopedische aard. 
Klompvoeten en ernstige X- en O-benen voeren daarbij de 
boventoon.

Kinderen met een hersenaandoening vormen een andere 
groep voor wie het in Afrika aan zorg ontbreekt. De medische 
benaming is cerebrale parese (CP). De hersenaandoening treedt 
veelal op tijdens de geboorte en uit zich in neurologische 
en geestelijke beperkingen. Rond CP-kinderen heersen sociale 

vooroordelen: ze zouden behekst kunnen zijn en daardoor 
levensgevaarlijk voor anderen. Onze equipeleden hebben al 
veel van deze kinderen uit de verborgenheid weten te halen. 
We zijn volop bezig om Congolese (assistent-)therapeuten 
en de ouders goede behandelmethoden voor deze groep 
kinderen te leren. En dat werkt! De eerste oudervereniging is 
al opgericht en ook het ministerie begint zich nu met deze 
groep te bemoeien.

Onze hulpverlening is in 2018 wederom hard nodig. Gelukkig 
wordt die ons mogelijk gemaakt door de professionals die 
onbetaald aan de uitgezonden equipes deelnemen en door 
onze sponsoren en donateurs die een onmisbare financiële 
bijdrage leveren. Wat we ook erg leuk en belangrijk vinden 
is het betrekken van Nederlandse schoolkinderen bij onze 
doelstelling. Zoals de kinderen van basisschool De Regenboog 
in Reeuwijk die tekeningen maakten voor de Congolese 
kinderen uit ons behandelprogramma. De school bracht ook 
nog een mooi bedrag bij elkaar.

Zulke betrokkenheid stemt blij. Dit raakt aan de blijheid van 
kinderen en ouders in Congo-Brazzaville wanneer zij bij onze 
equipes terecht kunnen voor de broodnodige zorg.

Broodnodige zorg

Patiëntjes tonen de tekeningen van De Regenboog.

Een particulier initiatief voor hulp aan  
kinderen met ernstige bewegingsbeperkingen 
van orthopedische aard of ten gevolge van 
hersenbeschadiging..

www.sogv.net

Helpt u mee?
Om Congolese kinderen met een beperking een betere 
toekomst te bieden is elke gift welkom. 
IBAN: NL72 INGB 0695 0105 14 
t.n.v. Stichting Op Gelijke Voet. 
Namens de kinderen die wij al konden helpen:  
heel veel dank!



In memoriam
Helaas werden we afgelopen jaar ook getroffen door droevige berichten. Begin april moesten we voorgoed afscheid 
nemen van oud-bestuurslid Evert de Jong. Eind augustus ontviel ons dr. Ton Schlösser, die in april nog aan de ortho-
missie deelnam. Wij herdenken Evert en Ton met veel waardering en respect voor het goede werk dat zij hebben 
verricht voor de kinderen van Congo-Brazzaville.

Met twee orthopedische missies en één neurologische is 
voldaan aan de doelstelling voor 2017. We zien terug op 
een geslaagd hulpverleningsjaar.

Het eerste orthopedische team dat afgelopen jaar afreisde 
was van 25 maart tot 7 april in Congo-Brazzaville. Het 
operatieproject stond onder leiding van de orthopedisch 
chirurgen prof. dr. Greta Dereymaeker en dr. Ton Schlösser. 
Het team werd verder gevormd door operatieassistente 
Liliane Brunet, gipsmeester Pieter Pols, fysiotherapeut 
Jan Berkelmans, zaalverpleegkundige Mariane Snijkers en 
logistiek manager Marie-Françoise van der Does. Plaats van 
handeling was Hopital de Talangaï in hoofdstad Brazzaville. 
Ons team werkte samen met anesthesisten, artsen en ander 
medisch personeel van het ziekenhuis.
 
Mevrouw Dereymaeker is mondiaal bekend om haar 
vakmanschap, vooral op het terrein van klompvoeten. Zij 
gaf ook enkele workshops aan Congolese (para-)medici. De 
orthopedische equipe heeft 95 kinderen op consult gehad. 
57 kinderen zijn geopereerd. Bij 22 werd tenotomie, de 
heelkundige doorsnijding van de achillespees volgens de 
Ponseti-methode uitgevoerd.

Een tweede orthopedische missie vond plaats van 11 tot 
30 oktober. De equipe werd geleid door de chirurgen Jan 
Bos en Vincent Rudolphy. Het team bestond verder uit 
operatieassistente Liliane Brunet, gipsmeester Wiel Wijnen, 
kinderfysiotherapeute Letty Hartog, zaalverpleegkundige 
Mariane Snijkers en logistiek manager Marie-Françoise van 
der Does. Bestuurslid Menno Coehoorn trok negen dagen 
met de equipe op. Plaats van handeling was wederom 
ziekenhuis Talangaï. Het resultaat van deze missie: 114 
consultaties, 44 operaties en talrijke gipsredressies volgens 
de Ponseti-methode.

Fysiotherapeute Sjoukje Wethmar startte op 11 november 
de neurologische missie in hoofdstad Brazzaville. Zeven 
dagen later kreeg ze versterking van de ergotherapeuten 
Christi Holweg en Henk Aarts. Twee dagen daarna arriveerde 
verpleegkundige/vertaler Mariane Snijkers. Op 22 november 
vertrok de equipe naar Pointe-Noire waar men 9 dagen aan 
het werk is geweest. De neurologische equipe heeft talrijke 
CP-kinderen gezien en cursussen gegeven aan ouders en 
lokale (assistent)fysiotherapeuten over de beste manier van 
behandelen en omgaan met deze kinderen. Hierbij is ook 
weer het nut van speciale stoeltjes gedemonstreerd. Na 
afloop kregen de cursusdeelnemers informatie op schrift of 
usb-stick mee.

Jaaroverzicht missies 2017



Voorzitter Leendert Struijs kreeg in 
november jl. het verrassende bericht 
dat een nieuw ingestelde prijs 
voor gehandicaptenzorg in Congo-
Brazzaville naar hem vernoemd zou 
worden. Deze Prix Leendert Struijs 
pour le Congo is bestemd voor een 
persoon die zich bijzonder inzet 

voor het welzijn van Afrikaanse kinderen met fysieke en 
geestelijke beperkingen.

Al meer dan twintig jaar is Leendert samen met zijn vrouw 
Getty en de vele andere vrijwilligers van Stichting Op Gelijke 
Voet actief voor het welzijn van kinderen met beperkingen 
in Congo-Brazzaville. Leendert maakte zich er sterk voor 
dat de stichting zich vanaf 2015 ook specifiek ging richten 
op kinderen met hersenbeschadiging, cerebrale parese (CP).

Op initiatief van André Kabi, directeur van Centre Médico 
Psychopédagogique, en met financiële hulp van de Europese 

Commissie heeft het Congolese ministerie van Sociale 
Zaken een prijs in het leven geroepen voor Afrikanen die 
zich bijzonder inzetten voor de lotsverbetering van kinderen 
met hersenbeschadiging. André bedacht ook de prijs te 
vernoemen naar de voorzitter van Stichting Op Gelijke Voet.

Op 3 december jl. was Leendert aanwezig bij de officiële 
instelling van de prijs door de Congolese minister van 
Sociale zaken mevrouw Antoinette Dinga-Dzondo. Onder de 
aanwezigen waren veel hoogwaardigheidsbekleders, zoals 
Congolese ministers en ambassadeurs van onder meer 
China en de VS. Congolese televisie en kranten besteedden 
uitgebreid aandacht aan de Prix Leendert Struijs pour le 
Congo.

Leendert vindt het vooral belangrijk dat mede dankzij deze 
prijs de vooroordelen over CP-kinderen in Afrika worden 
verminderd en dat meer wordt gedaan aan de verbetering 
van hun levensomstandigheden.

Instelling van de Leendert Struijs Prijs

De verdwenen 
batterijen en opladers
Voordat we met het orthopedische team van oktober in 
ziekenhuis Talangaï aan de slag zullen gaan controleren 
we de operatie-instrumenten en medische materialen. 
We ontdekken dat de batterijen en de opladers van 
de wel aanwezige botzaag verdwenen zijn. Waar kunnen 
die gebleven zijn na de missie van april? We informeren 
bij de Congolese medewerkers die onze spullen na die 
missie hebben opgeborgen in het Willem Struijs Centrum. 
Na veel vragen, zelf zoeken en nog eens zoeken en 
vragen, vinden we niets. Daarom kunnen de geplande 
operaties waarbij die zaag nodig is niet doorgaan. Heel 
vervelend voor de kinderen en de ouders die hadden 
gehoopt op een corrigerende ingreep.

Een week later gaan we naar het bureau van SUPE om 
orthopedische schoenen te controleren. Marc Vandewiele 
haalt alle schoenen één voor één uit de stellingen 

om exemplaren die door de warmte beschadigd 
zijn weg te gooien. Opeens pakt hij een doosje dat 
geen schoenendoos is. Tot onze verbijstering komen 
er de opladers en de batterijen uit te voorschijn. Wat 
een opluchting! De operaties kunnen doorgaan! En wat 
ook leuk is: zodra onze Congolese chirurg hoort dat 
de spullen gevonden zijn, gaat ze naar Marc en samen 
beginnen ze te dansen.

De ontwerper van het beeldmerk van de prijs ontvangt een cheque. Minister Antoinette Dinga-Dzondo naast Leendert Struijs bij de 
officiële instelling van de prijs.
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Reorganisatie Willem Struijs Centrum
In het Centre National d’Appareillage Orthopédique 
Willem Struijs de Brazzaville worden prothesen, orthesen 
en orthopedische schoenen vervaardigd. Verstandelijk 
gehandicapte jongens assembleren er mechanische 
driewielers.

Jammer genoeg blijkt het voor de Congolese overheid lastig 
om het Willem Struijs Centrum, zoals wij het kortheidshalve 
noemen, goed te laten functioneren. De gang van zaken 
is nu al weer een langere periode onvoldoende. Toch 
vinden we een vakwerkcentrum in het land zelf van belang. 
Tot ons genoegen hebben we de Belgische orthopedisch 
schoenmaker Marc Vandewiele bereid gevonden om de 
komende twee jaar het orthopedisch centrum een aantal 
malen per jaar te bezoeken. Op zijn eerste werkbezoek 
heeft Marc een flink aantal verbeterpunten geconstateerd: 
onderhoud machines, gebrek aan instrumenten en materialen, 
bijscholing medewerkers, werving opdrachtgevers.

Kortgeleden is een nieuwe directeur aangesteld. Anders dan 
de vorige directeur is hij een vakbekwame technicus. Omdat 
de Congolese overheid geen geld heeft hoopt Stichting 
Op Gelijke Voet een ‘potje’ te kunnen creëren om het 
verbeterprogramma van het centrum ten uitvoer te kunnen 
brengen.

Muurschildering langs het Willem Struijs Centrum.

Nieuw bestuur  
zusterstichting
Bijna tien jaar was Ghislain Louppe voorzitter van 
Fondation Sur Un Pied d’Égalité, onze zusterstichting 
in Congo-Brazzaville. Hij was onze contactpersoon voor 
gesprekken met de overheden. De belangrijkste taak 
van de voorzitter van SUPE is om voorbereidingen 
te treffen voor de komst van de medische equipes, 
zodat die na aankomst zo snel mogelijk aan het werk 
kunnen gaan. Medio 2017 hebben Ghislain Louppe en 
de andere twee bestuursleden plaats gemaakt voor een 
geheel nieuw bestuur. Aimée Koulounda is tot voorzitter 
benoemd. Mevrouw Koulounda genoot haar opleiding in 
Frankrijk en vervolgopleiding in Zwitserland. Constance 
Louhambanou vervult de dubbelfunctie van secretaris/
penningmeester. Mevrouw Louhambanou is tijdens 
bezoeken van onze equipes altijd aanwezig en heeft 
daarbij als hulp en vraagbaak voor onze medewerkers 
indruk gemaakt. Inmiddels is zij een goede bekende 
op de Congolese ministeries, waarvoor zij onze directe 
contactpersoon is.

Uw gift verandert het 
leven van kinderen
• Met 15 euro helpt u om een kind te laten aansterken 
voordat een corrigerende orthopedische operatie wordt 
uitgevoerd.

• Met 25 euro betaalt u de corrigerende spalken die na 
een operatie aan klompvoeten noodzakelijk zijn.

• Met 50 euro betaalt u een speciaal stoeltje voor kinderen 
met hersenbeschadiging.

• Met 180 euro (of 12 x 
15 euro) betaalt u de 
corrigerende operatie aan één 
klompvoet en bijbehorende 
ziekenhuisopname.

• Met 300 euro (of 12 x 25 euro) 
betaalt u de correctie van 
twee ernstige X- of O-benen.

IBAN: NL72 INGB 0695 0105 14
t.n.v. Stichting Op Gelijke Voet

Aimée Koulounda


