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Voorwoord
Stichting Op Gelijke Voet mocht zich in 2019 opnieuw verblijden
met geweldige financiële steun voor haar hulpprojecten in
Rwanda en de Republiek Congo (Congo-Brazzaville). Daarnaast
zagen we een flinke uitbreiding van medische professionals
die zich spontaan aanmeldden om op vrijwilligersbasis aan
de medische equipes deel te nemen. Onze neurologische en
orthopedische projecten konden hiermee worden gecontinueerd
en zelfs uitgebreid.
Wij weten dat het bieden van directe zorgverlening in Afrikaanse
landen enorm nodig en nuttig is. Tegelijk zien we allemaal
nog liever dat de gezondheidszorg in deze landen zelf sterker
wordt. Dat moet bij hulpverlening van Noord naar Zuid altijd
een oogmerk zijn. Tijdens onze Vrijwilligersdag in januari dit
jaar hebben we ons daar via een lezing door een gastspreker
en aansluitend discussie in verdiept. Een conclusie was dat
naast het stellen van duidelijke doelen, het erg belangrijk is om
het eigenaarschap van het hulpproject te delen met het land
waar het plaatsvindt. Zonder uitdrukkelijk commitment van de
ontvanger van de hulp is ieder project gedoemd te mislukken.
Overdracht van kennis en vaardigheden aan Afrikaanse (para)
medici ter versterking van de lokale medische zorg is dus een
tweede spoor van onze projecten en op iets langere termijn moet dit het hoofdspoor worden. Resultaten hebben
we daarmee al bereikt. Met trots zien wij keer op keer hoe de chirurg dr. Fleur Kaya, die met onze financiële steun
haar opleiding kon volgen, op uitstekende wijze een verantwoordelijke rol vervult binnen en buiten onze projecten.
Ook hebben we de opleiding van twee orthopedische instrumentmakers bekostigd die nu aan het werk zijn in het
orthopedisch centrum in Brazzaville.
Wat dit jaar betreft, zult u begrijpen dat ook de activiteiten van Stichting Op Gelijke Voet geraakt zijn door de huidige
covid-19-crisis. We zagen ons genoodzaakt de voorjaarsmissies naar Rwanda en de Republiek Congo te annuleren.
De voor deze missies bestemde financiën zullen wij besteden aan volgende missies zodra deze weer mogelijk zijn.
Met dank voor uw steun, verwijs ik u graag naar de volgende bladzijden voor een uitgebreidere toelichting op onze
projecten en de bijbehorende financiële verantwoording.
Leendert Struijs,
voorzitter
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Inkomsten en uitgaven 2019
Inkomsten

Ontvangen van donateurs en sponsoren: € 152.788
Rentebaten: € 109

Totaal inkomsten: € 152.897
Begroot 2019: € 75.000
Begroot 2020: € 135.000

Uitgaven
Orthopedisch project Republiek Congo
In oktober 2019 reisde een vijf personen sterke equipe onder
leiding van orthopedisch chirurg drs. Karel Schäffer via Brussel
met de TGV naar vliegveld Charles de Gaulle Parijs. Daar
sloot orthopedisch schoenmaker Marc Vandewiele zich bij het
gezelschap aan om vervolgens met z’n zessen een vlucht naar
de Republiek Congo (Congo-Brazzaville) te nemen. Na aankomst

Bedrag: € 26.738
Begroot 2019: € 30.000
Begroot 2020: € 25.000
Looptijd: tenminste tot en met 2024

in hoofdstad Brazzaville werd de equipe de volgende dag welkom
geheten in Hôpital Specialise Mère et Enfant Blanche Gomes. Dit
ziekenhuis is door de Russen gebouwd en recent door de Chinezen volledig opgeknapt. De equipeleden waren zeer onder de indruk van
het resultaat. Zowel buiten als binnen zag het er prachtig uit, met spiksplinternieuwe OK-ruimtes, op dezelfde verdieping als de afdeling, met
keurig nette zalen en nieuwe bedden. Na enig omzetten van meubilair vonden Karel Schäffer en zijn team er een prima consultatieruimte.
De reeds in Nederland geprepareerde briefing werd gehouden door de Congolese chirurg dr. Fleur Kaya. De gedachte erachter was dat
onze equipe te gast is om de lokale medici te helpen. Alle medewerkers, van collegae tot aan de schoonmaakploeg, waren aanwezig en
lieten merken dat ze graag met ons aan de slag wilden.
Samen met dr. Fleur Kaya en twee andere lokale chirurgen, dr. Regis Massuoama en dr. Jean Claude Mieret, heeft Karel Schäffer
consultaties gehouden, in samenwerking met Marie Francoise van der Does die de medische administratie verzorgde. Regelmatig waren
ook gipsmeester Pieter Pols, orthopedisch schoenmaker Marc Vandewiele en de lokale fysiotherapeut Thomas Mbemba aanwezig. Er zijn in
totaal 144 consultaties afgenomen. Van deze groep zijn 48 kinderen geopereerd,
waarbij in totaal 57 ingrepen zijn verricht en 76 gipsen zijn aangelegd. De
ingrepen betroffen voornamelijk botcorrecties en klompvoetcorrecties middels
losmaken van de weke delen, openen van kapsels, verlengen van de pezen en
dergelijke. In de groep vrijwel volwassen kinderen is een tibiotalaire arthrodese
(vastzetten van de enkel) uitgevoerd. Tevens zijn een aantal weke-delenoperaties
aan handen en benen verricht. Om beurten werd door onze chirurg en de
drie collega-chirurgen twee aan twee samengewerkt op twee fraai geoutilleerde
operatiekamers. Liliane Brunet was chef OK en regelde alles rondom de operaties,
terwijl Catherine Bleus de scepter zwaaide over de afdeling. Pieter Pols kreeg als
gipsmeester een aantal paramedici ter begeleiding toegewezen, met hen heeft hij
gipsimmobilisaties uitgevoerd.
Alles bij elkaar een geslaagde missie, met een enorme vooruitgang qua infrastructuur
en een uitstekende samenwerking met de Congolese collega’s en medewerkers. Tot op
heden zijn ons via dr. Fleur Kaya van al de geopereerde kinderen geen complicaties
gemeld. Het gaat goed met hen. En dat is waar we het met z’n allen voor doen.
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Neurologisch project Republiek Congo
De

neurologische

(Congo-Brazzaville)

equipe

bezocht

gedurende

2019

de

Republiek
tweemaal.

Congo
Waarbij,

zoals gebruikelijk is geworden, gewerkt werd in havenstad
Pointe-Noire en vervolgens in hoofdstad Brazzaville. De
equipes bestaan uit twee kinderfysiotherapeuten en twee
ergotherapeuten gespecialiseerd in hulp aan CP-kinderen. CP

Bedrag: € 20.639
Begroot 2019: € 30.000
Begroot 2020: € 22.000
Looptijd: tenminste tot en met 2026

is de afkorting van cerebrale parese ofwel hersenbeschadiging.
Een beschadiging die veelal tijdens de geboorte optreedt. CP
komt in Afrika vaker voor dan in Europa. De oorzaak is dat in Afrika, en dan vooral in de buitengebieden, veel kinderen worden
geboren zonder hulp van verloskundigen of artsen. Begeleiding van CP-kinderen en hun ouders was in de Republiek Congo tot
voor kort onbekend terrein. In 2016 heeft onze stichting zich hun lot aangetrokken en zijn we een project gestart om in hun
situatie verbetering te brengen. Het project richt zich vooral op voorlichting aan en opleiding van Congolese paramedici. Hierbij
is gekozen voor de Hambisela-methode. Deze lesmethode is afkomstig uit Zuid-Afrika en daar succesvol toegepast. Het woord
hambisela betekent ‘geef door’. De methode is bedoeld om zorgvaardigheden over te dragen. Naast de dagelijkse hulp bij eten,
bewegen, toiletbezoek, slapen etc. en het gebruik hierbij van hulpmiddelen zoals speelgoed, speciale stoeltjes, rolstoelen en
postoelen, gaat het ook om de vaardigheid om CP-kinderen te kunnen begeleiden bij passend onderwijs en het vinden van een
toekomstperspectief. Onder de ‘verzorgers’ wordt een brede groep verstaan: ouders, broers en zussen, buren en leerkrachten. De
benodigde zorg voor CP-kinderen kan namelijk dermate intensief zijn dat alléén professionals die niet kunnen bieden, al helemaal
niet in de buitengebieden.
De twee missies die in maart en november 2019 plaatsvonden duurden elk 17 dagen. In zowel Pointe-Noire als Brazzaville kon
een toename van het aantal cursisten worden vastgesteld, met dagelijks 15 tot 20 deelnemers. De toenemende belangstelling bij
de Congolese paramedici bleek ook uit het feit dat een groeiend aantal dagelijks op de afgesproken tijd acte de présence gaf.
Dit is in Congo heel bijzonder. In beide steden zijn Hambisela-werkgroepen opgericht. Deze groepen komen frequent bij elkaar om
ervaringen te delen. Men communiceert ook onderling via sociale media. Aan deze on line-groepen nemen ook de Nederlandse
docenten deel. Op deze wijze kunnen zij volgen hoe de cursisten de methode handen en voeten geven. Indien gewenst geeft de
equipeleider hier enige sturing aan.
Ook bij de Congolese overheid lijkt het tij gekeerd. De directeur-generaal van het ministerie van gezondheid heeft enkele keren een
cursusdag bezocht. Verder stelde de overheid een geldprijs in. Deze Prix Leendert Struijs pour le Congo wordt ieder jaar op Wereld
Gehandicapten Dag door de minister uitgereikt aan een Congolese persoon die zich op voorbeeldige wijze inzet voor het CP-kind.
Doordat de landelijke televisie van de prijsuitreiking verslag doet, komt de zorg voor deze groep kinderen onder de aandacht van
een groot deel van de bevolking. Alles bij elkaar hebben onze vrijwilligers van de neurologische equipe in relatief korte tijd prachtige
vooruitgang geboekt met de verbetering van de situatie voor CP-kinderen én hun ouders. Ze kunnen daar met recht trots op zijn.
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Orthopedisch project Rwanda
De materiele mogelijkheden voor Stichting Op Gelijke Voet
waren medio 2018 dermate gunstig, dat de mogelijkheid
bestond haar activiteiten uit te breiden in een ander Afrikaans
land dan de Republiek Congo (Congo-Brazzaville). Na een
succesvolle prospectiemissie besloot het bestuur in Rwanda
een tweede orthopedisch project te starten. In 2019 zijn twee

Bedrag: € 22.178
Begroot 2019: € 25.000
Begroot 2020: € 22.000
Looptijd: tenminste tot en met 2022

missies uitgevoerd in Hôpital de Gatagara. Sinds vele jaren
was de Belgische organisatie Artsen zonder Vakantie actief
in Gatagara, maar om haar moverende redenen besloot zij haar activiteiten aldaar te beëindigen. Na goed overleg met AZV heeft
SOGV besloten om op verzoek van de congregatie Broeders van Liefde, die het ziekenhuis beheert, in het gat te springen. De leiding
en de medewerkers van het ziekenhuis waren zeer gelukkig met de voortgezette steun voor het orthopedisch specialisme. Juist in
juli 2018 was het centrum officieel benoemd tot gespecialiseerd orthopedisch ziekenhuis, het enige in Rwanda. Daarmee kon de hulp
worden uitgebreid van kinderen naar volwassenen. Bovendien werd het ziekenhuis in datzelfde jaar erkend door het ziekenfonds.
In mei vertrok een equipe onder leiding van dr. Jan Bos, waarvan de vier equipeleden als deelnemers aan eerdere AZV-missies al
ervaring hadden met werken in Gatagara. Het was eigenlijk thuiskomen, zij het onder een andere vlag. Gedurende een missie van
twee weken werden 90 patiënten in consultatie gezien en 47 operaties uitgevoerd. Aan het belangrijkste projectdoel, onderwijs, kon
ruimschoots tegemoetgekomen worden. De lokale arts dr. Jean-Paul, in opleiding tot orthopedisch chirurg in Moshi (Tanzania), was
voor de gelegenheid overgekomen om in deze missie mee te draaien. Daarnaast was er nog een algemeen arts ter plaatse en een
chirurg uit de hoofdstad Kigali, die ook hebben deelgenomen. De anesthesie werd verzorgd door assistent-anesthesiologie Sixte uit
Kigali, waarmee in het verleden al goede ervaringen zijn opgedaan. Naast consultaties en operaties werden, onder leiding van onze
gipsmeester, 45 kinderen behandeld voor een klompvoet. De overige pathologie bestond uit ernstige standsafwijkingen van de knie,
aanlegstoornissen van botten, posttraumatische problemen, botinfecties en groeistoornissen.
In oktober 2019 volgde de tweede missie. Rwanda is een goed georganiseerd land en dat is ook in Gatagara te merken. Het
ziekenhuis is uitstekend op orde, de medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Onze equipe kon meedraaien in een goed functionerende
organisatie en waar nodig tekorten in kennis en kunde aanvullen. Verder hebben we een hoeveelheid medische materialen ter
beschikking gesteld.
Omdat tijdens deze missie een jonge Belgische dokter mee was, konden extra veel consultaties worden gedaan, meer dan 400.
Hiervan waren er 150 zuiver orthopedische consultaties. Er zijn 46 operaties verricht. Zowel op de werkvloer als tussen de bedrijven
door bestond er gelegenheid om kennis over te dragen. Onder meer is een presentatie gegeven over osteomyelitis (botinfecties).
Dr. Jean-Paul was opnieuw overgekomen uit Tanzania om zijn kennis en ervaring te vergroten. In de loop van 2020 zal hij de
opleiding tot orthopedisch chirurg afronden en full time aan de slag gaan in het ziekenhuis van Gatagara. Dit staat ons toe te
gaan werken aan een afbouwscenario.
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Medische apparatuur Rwanda
In Hôpital de Gatagara in Rwanda is sinds 2018 een erkend
orthopedisch ziekenhuis. Om dit medisch specialisme in dit
ziekenhuis verder te versterken overweegt Stichting Op Gelijke
Voet een medisch apparaat te bekostigen. Het bestuur is
hierbij geadviseerd door dr. Jan Bos die de genoemde missies
in Gatagara leidde. Het is zeer wenselijk gebleken om gebruik

Bedrag: € 0
Begroot 2019: niet begroot
Begroot 2020: € 70.000
Looptijd: uiterlijk tot en met 2021

te kunnen maken van een beeldversterker, een amplificateur
de brillance. Dit is een mobiel röntgenapparaat waarmee op
de operatiekamer live röntgenonderzoek kan plaatsvinden. Soms is dit nodig bij de operatieve behandeling van fracturen, bij de
epiphyseodese (vastzetten van de groeischijf) in geval van X- of O-been en bij nog andere orthopedische ingrepen. Feitelijk gaat
het om een onmisbaar apparaat in de orthopedie en de traumatologie. De eventuele aanschaf van de beeldversterker zal tijdens
de eerstvolgende missie naar Rwanda besproken worden met de directeur van Hôpital de Gatagara. Voor de aanschafkosten
is € 70.000 gereserveerd.

Orthopedische werkplaats in Brazzaville
In 1995 heeft onze stichting in de Republiek Congo
(Congo-Brazzaville)

een

laten

inrichten.

bouwen

uitbreiding

en

plaatsgevonden.

orthopedische
In
Het

latere

werkplaats
jaren

zogeheten

heeft
Centre

National d’Appareillage Orthopédique “Willem Struijs”
de Brazzaville (CNAOB) is een belangrijk instituut voor

Bedrag: € 9.026
Begroot 2019: € 10.000
Begroot 2020: € 8.000
Looptijd: tenminste tot en met 2021

het land. Er worden protheses, orthesen, orthopedische
maatschoenen, mechanische driewielers, rolstoelen en
dergelijke vervaardigd. Ook worden er hulpmiddelen gemaakt voor ons neurologische project. Onze stichting heeft
enkele jaren geleden twee mannen in Togo een opleiding tot medisch instrumentmaker laten volgen. Het “Willem Struijs
Centrum” is in beheer bij de Congolese overheid.
In de tweede helft van het afgelopen decennium liepen de omzetten van het centrum aanzienlijk terug. Een belangrijke
oorzaak was dat het vakmanschap van nieuw aangetreden medewerkers te wensen overliet. In het land zelf was er
niemand capabel om kennis van de fabricage van orthopedische producten over te dragen op nieuwe mensen. Onze
stichting vond orthopedisch maatschoenmaker Marc Vandewiele bereid om als adviseur het centrum bij te staan. Vanaf
2018 heeft hij het centrum in hoofdstad Brazzaville meerdere malen bezocht. Hij geeft de medewerkers de noodzakelijke
aanwijzingen om de productiemethoden en de producten zelf te verbeteren. Hij adviseert de directeur inzake het
management. In 2019 reisde Marc tweemaal naar Brazzaville om de situatie in het centrum te inspecteren en waar nodig
verbeteringen aan te dragen. Vanuit België houdt hij via sociale media frequent contact met de medewerkers.
De Congolese overheid hielp in 2019 mee om het centrum lonender te maken door 300 driewielers te bestellen, die
op Wereld Gehandicapten Dag gratis zijn uitgereikt aan Congolezen met beperkingen. Dit project is erop gericht dat
het “Willem Struijs Centrum” een belangrijke faciliterende functie blijft vervullen voor gehandicapten in het land. Om de
gemaakte progressie te bestendigen zal onze steun ook in 2020 nodig zijn.
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Herbouw orthopedische werkplaats Owando
In de Noord-Congolese stad Owando kon in het jaar
1995 met financiële hulp van Stichting Op Gelijke Voet
een centrum worden gebouwd. In dit centrum werd een
orthopedische werkplaats ingericht, daarnaast vestigde
er zich een fysiotherapiepraktijk. Het gebouw werd ter
beheer overgedragen aan de plaatselijke kerk. Begin 2018

Bedrag: € 6.500
Begroot 2019: niet begroot
Begroot 2020: € 6.000
Looptijd: onbekend

heeft een grote storm het centrum verwoest. Inmiddels
ligt er een plan voor herbouw. De herbouwkosten zijn
berekend op € 25.000. Onze stichting heeft toegezegd om € 12.500, dat is 50% van de herbouwkosten, te betalen,
op voorwaarde dat een andere sponsor de andere helft voor zijn rekening neemt. In 2019 hebben wij alvast € 6.500
overgemaakt, waarmee de herbouw een aanvang kan nemen. Zodra een tweede sponsor gevonden is, zal onze
stichting de tweede tranche van € 6.000 overmaken.

Beheer en organisatie in Republiek Congo
Voor

een

doeltreffende

en

doelmatige

uitvoering

van onze missies werken wij in de Republiek Congo
(Congo-Brazzaville)

samen

met

Fondation

Sur

Un

Pied d’Égalité. Wij ondersteunen deze zusterstichting
met een maandelijkse bijdrage van € 1.000. Hiervan
worden twee medewerkers betaald die het contact met

Bedrag: € 12.785
Begroot 2019: € 12.000
Begroot 2020: € 12.000
Looptijd: tenminste tot en met 2026

lokale overheden, artsen, zorgcentra en oudergroepen
onderhouden en onze missies voorbereiden.
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Bestuur en organisatie in Nederland
Wij streven naar minimale bestuurs- en organisatiekosten.
Onze bestuursleden en nauw betrokken medewerkers
werken strikt op basis van vrijwilligheid, niemand wordt
betaald.

Bedrag: € 4.308
Begroot 2019: € 6.000
Begroot 2020: € 5.000
Looptijd: tenminste tot en met 2026

Fondsenwerving
Voor fondsenwerving maakt onze stichting gebruik van
de diensten van een professionele fondsenwerver. Deze
werkt op provisiebasis.
De

bestuurs-

fondsenwerving

en

Begroot 2019: niet apart begroot

organisatiekosten

tezamen

Bedrag: € 14.575

bedragen

en
bijna

kosten

van

12%

van

Begroot 2020: € 10.000
Looptijd: tenminste tot en met 2020

onze totale begrote inkomsten en vallen daarmee ruim
beneden de CBF-richtlijn van 25%.

Totaal uitgaven
Bedrag: € 116.749

Begroot 2019: € 113.000
Begroot 2020: € 180.000

Saldo (overschot)
Inkomsten: € 152.897
Uitgaven: € 116.749

Saldo (overschot): € 36.148
De uitgaven waren iets hoger dan begroot, de inkomsten veel hoger. Het overschot wordt toegevoegd aan eerdere
reserves. Voor 2020 worden de uitgaven een stuk hoger begroot dan de inkomsten. De reserves zijn voldoende om
dit eventuele tekort op te vangen.
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Balans 2019 van Stichting Op Gelijke Voet
31 december 2019

31 december 2018

5.512
234.196

5.410
198.512

Activa
Vorderingen en overlopende passiva
Liquide middelen

239.708

203.922

Passiva
Reserves:
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserve
- overige reserves

15.000
180.000
44.708
239.708
-

Kortlopende schulden

15.000
158.000
30.559
203.559
363
239.708

Staat van baten en lasten 2019 van Stichting Op Gelijke Voet
Realisatie 2019
Baten
- Donaties uit fondsenwerving
- Rentebaten
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
1: Orthopedische equipe Congo
2: Neurologische equipe Congo
3: Orthopedische equipe Rwanda
4: Uitvoeringskosten Congo-Brazzaville
5: Exploitatie Willem Struijs Centrum
6: Aanleg speeltuin 'aire de veaux'
7: Bijdrage projecten Owando

26.738
20.639
22.178
12.785
9.026
6.500

135.205
173
135.378

48.920
29.368
15.815
10.261
2.535
97.866

106.899

14.575

10.665

3.655
653
-

3.881
995
1.585
4.748
4.308
116.749

11.209
128.773

Saldo van baten en lasten

36.148

6.605

Bestemming saldo
Dotatie aan de bestemmingsreserve
Dotatie (onttrekking) uit de overige reserves

36.148

6.605

Som der lasten
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Realisatie 2018

152.788
109
152.897

Wervingskosten
- Kosten fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie
- Verzekering bestuursaansprakelijkheid
- Verzekering beroepsaansprakelijkheid
- Orientatiebezoek Rwanda

203.922
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Le sourire d’un enfant
vous rend heureux.
De glimlach van een
kind maakt je gelukkig.

Mei 2020
Stichting Op Gelijke Voet
Pijlkruidlaan 5
2811 CM Reeuwijk

T: 0031-653699796
E: info@sogv.net
W: www.sogv.net
F: @gelijkevoet

KvK: 41128548
RSIN: 816072395
Bank: NL72INGB0695010514

