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Aan het begin van 2023 hebben we hopelijk een lange 
periode afgesloten waarin het moeilijk was om missies naar 
onze Afrikaanse partnerlanden te organiseren. Covid-19 is 
de bekende boosdoener geweest. Desalniettemin zijn we 
er in geslaagd zowel in 2021 als in afgelopen jaar een 
orthopedische equipe uit te zenden naar het ziekenhuis van 
Gatagara in Rwanda. Onze neurologische werkgroep is aldoor 
via sociale media in contact gebleven met de in de Republiek 
Congo gevormde groepen van zorgwerkers voor kinderen met 
cerebrale parese. Begin december kon weer een gecombineerde 
bestuurlijke en neurologische missie naar dit land afreizen. 
Het hele team was aanwezig bij de ingebruikname van een 
Centre de Référence waarvan de ceremoniële opening werd 
verricht door de Congolese minister van sociale zaken Irène 
Mboukou en onze waarnemend voorzitter Leendert Struijs. 
Het behandelcentrum voor kinderen met cerebrale parese is 
mede door onze stichting bekostigd. Het centrum versterkt de 
zorgstructuur voor CP-kinderen die onze vrijwilligers vanaf nul 
hebben opgebouwd. Nog maar een paar jaar geleden werden 
deze kinderen en hun ouders geheel aan hun lot overgelaten. 
Er bestond voor hen geen enkele georganiseerde zorg.

Bewustmaking
Een mooie bonus voor de groepen van zorgwerkers in 
Brazzaville en Pointe-Noire was dat onze stichting hun op 3 
december Wereld Gehandicaptendag een aanmoedigingsprijs 
kon uitreiken: de Prix Leendert Struijs pour des Enfants 
Handicapés. Het toegekende geldbedrag is bestemd voor 
voorlichting en bewustmaking, zowel gericht op ouders, 
overheidsinstanties als het bredere publiek. Dat is in de 
Republiek Congo wel noodzakelijk. Nog te veel CP-kinderen – 
vooral in de binnenlanden – worden verwaarloosd of moeten 
een nog erger lot ondergaan.

Commitment 
Het bestuur wil nadrukkelijk de lijn volgen van vraaggestuurd 
samenwerken in plaats van de meer aanbodgestuurde 
benadering van voorheen. Daarbij staat het voor lastige keuzes. 
Het betekent concreet dat we van projecten verlangen dat ze 
mede gedragen worden door een partner dáár. We verlangen 
commitment van ministeries en ziekenhuizen. Tijdens de missie 
in december in de Republiek Congo hebben bestuursleden 
gesprekken gevoerd over het orthopedische project met de 
minister van sociale zaken en enkele van haar ambtenaren. 
Deze gesprekken zijn daarna voortgezet en op dit moment 
van schrijven nog niet afgerond. Vanwege bestaande afspraken 
heeft het bestuur al wel besloten tot een missie dit najaar.  
    

Het orthopedische project 
in Gatagara in Rwanda is 
zeer succesvol geweest. 
Momenteel is de vraag wat 
dit orthopedische ziekenhuis 
nog precies nodig heeft 
van onze kant. In ieder 
geval is voor in juni dit jaar 
nog een missie gepland.
Ook heeft het bestuur al 
besloten een financiële 
bijdrage te leveren aan de 
opleiding van een aan het 
ziekenhuis verbonden arts 
tot orthopedisch chirurg.
In de loop van dit jaar 
zullen een aantal knopen 
worden doorgehakt. 

Lees verder op pagina 2

Vraaggestuurd werken

Voor hulp aan kinderen met 
ernstige beperkingen van 
orthopedische aard of ten 
gevolge van hersenbeschadiging..
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Genodigden en publiek bij de opening van het Centre de Référence.

Minister Irène Mboukou geïnterviewd door de Congolese televisie.

Rondleiding in het 
behandelcentrum.



Duidelijk is wel dat we altijd ergens in onze Afrikaanse 
partnerlanden van betekenis kunnen zijn voor het kind met 
beperkingen. Om dit mogelijk te maken zijn we aangewezen 
op de financiële steun van donoren. We hopen weer op vele 
bijdragen te mogen rekenen.

Prospectiemissie Rwanda

inbrengen van vreemde materialen in een mensenlichaam.
Het team bestond uit de orthopedisch chirurg prof. dr. 
Moyo Kruijt, kinderorthopeed dr. Wouter Nijhuis en 
operatieassistente Désiré van Noppen, alle drie verbonden 
aan het UMC Utrecht. De andere deelnemers waren de 
Belgische verpleegkundige postoperatieve zorg Mariane 
Snijkers en de Nederlandse operatieassistente Marjo ten 
Kate. Beiden hebben al aan vele missies deelgenomen. In 
Rwanda sloot de ervaren anesthesieverpleger Sixte zich aan.

Ziekenfonds
“Na de verlate aankomst in de hoofdstad Kigali als gevolg 
van een geannuleerde KLM-vlucht, vertrekken we de 
volgende dag naar Gatagara”, schrijft Marjo ten Kate in haar 
verslag. “Gatagara ligt op ongeveer 3 uren rijden, door het 
prachtige Land van de duizend heuvels heen. We verblijven 
bij de Broeders van Liefde. Die hebben hun gastenverblijven 
uitgebreid. Het is mooi en modern geworden. Er verblijven 
vaak ook Belgische stagiaires, zoals uit het ziekenhuis van 
Aalst, dat een partnerschap is aangegaan met Gatagara. 
Het ziekenhuis wordt deskundig geleid door de Broeders 
en heeft een goede naam opgebouwd in Rwanda. Er 
wordt veel gedaan voor kinderen met een visuele of 
lichamelijk handicap. De kinderen komen uit het hele land 
naar het internaat en doen daar de basisschool en een 
vervolgopleiding (naaischool, kappersschool).”

“Een grote vooruitgang in Rwanda is dat er een ziekenfonds 
bestaat. Sinds 2018 is het ziekenhuis van Gatagara 
geaccrediteerd en nu kan dus ieder kind met een visuele 
of lichamelijke handicap er terecht. Niet meer alleen de 
kinderen van de elite. Zoals altijd is er eerst een korte 
kennismaking tussen de lokale teams en ons team, zodat 
we van elkaar weten wie op welke afdeling werkt. Door de 
artsen Jean Paul en Alphons is er een voorselectie van 
patiënten gemaakt en er zijn al vele kinderen gearriveerd 
voor consultatie. Hiermee wordt gestart op maandagmiddag 
en dit loopt door op dinsdag. Er wordt vervolgens met 
de anesthesisten een operatieprogramma gemaakt voor de 
komende dagen, met de start op woensdag.”

De missie naar Rwanda van medio november 2022 was 
een zogenoemde prospectiemissie. Er is gekeken welke 
behoeften het ziekenhuis in Gatagara precies nog heeft. Of 
er ook andere typen operaties nodig zijn, zoals aan rug 
en schouder. De Rwandese artsen hadden laten weten dat 
ze wilden leren heup- en knieprotheses te plaatsen. Later 
zou helaas blijken dat dit laatste niet mogelijk was, omdat 
de operatiekamer en de ziekenzalen niet voldeden aan 
de hoge standaarden van steriliteit en hygiëne voor het 

Geopereerde patiëntjes op het grasveld voor het ziekenhuis.

Samenwerking op de operatiekamer.

Speelhoekje met speciale tafel voor CP-kinderen.



Ambulance voor Gatagara

Tweede orthopeed wenselijk
“Met geld van SOGV zijn extra materialen ingekocht zodat 
er op twee operatiekamers gewerkt kan worden, een hele 
vooruitgang. Verder is er door het ziekenhuis een nieuwe 
sterilisatieruimte gebouwd en heeft de overheid betaald voor 
een nieuwe autoclaaf, wasmachines en drogers (die laatste 
alleen voor tijdens het regenseizoen, normaal wordt buiten 
in de zon gedroogd). Dr. Jean Paul is de enige orthopeed 
in Gatagara. Hij is opgeleid in Tanzania, ook met financiële 
steun van SOGV. Jean Paul krijgt op donderdag vaak hulp van 
een oudere orthopeed uit Kigali. Voor hem is het belangrijk 
om te kunnen overleggen over de moeilijke gevallen en deze 
eventueel samen te opereren. Het toont nog maar weer eens 
het belang aan van kennisoverdracht. Dr. Alphons is algemeen 
arts, hij assisteert vaak en wil ook graag orthopeed worden. 
Broeder Kizito, de directeur, bekijkt de mogelijkheden daarvoor. 
Er zou een vervangende algemeen arts moeten komen en 
daar gaat de Rwandese overheid over. Verder zijn er de 
kosten, zowel voor de opleiding als het levensonderhoud voor 
Alphons en zijn gezin.

Er worden tijdens deze missie tachtig consultaties gedaan en 
veertig kleine operaties verricht. Veel kinderen zijn nog niet 
aan de beurt gekomen, zij komen op de al lange wachtlijst 
van dr. Jean Paul. Een tweede orthopeed in Gatagara zou een 
grote stap vooruit zijn. De kandidaat daarvoor is er. Hopelijk 
komt dit rond. Al met al een missie met veel goed nieuws.”

Het orthopedisch ziekenhuis van Gatagara in Rwanda heeft 
een mede door Stichting Op Gelijke Voet gefinancierde 
ambulance aangekocht en in gebruik genomen. Met de 
ambulance kunnen patiënten van en naar het ziekenhuis 
van Gatagara vervoerd worden. De kosten van vervoer 
zelf worden betaald door het Rwandese ziekenfonds. 
Onze stichting heeft voor de aanschaf van de ambulance 
$ 20.000 (€ 18.496) bijgedragen. De overheid van het 
district draagt het grootste deel van de kosten. Het is 
de vorm van partnerschap die wij als beleidslijn meer en 
meer in praktijk willen brengen.

Onze vrijwilliger Bert Muizenbelt overhandigt cheque aan directeur Kizito Misago.



Orthopedisch chirurg dr. Jan Bos en operatieassistente 
Marjo ten Kate zijn gestopt met hun activiteiten voor 
onze orthopedische werkgroep. Beiden kunnen aangemerkt 
worden als de drijvende krachten achter het uitstekende 
werk dat de werkgroep de afgelopen jaren heeft verricht. 
Beiden waren tevens bestuurslid van Stichting Op Gelijke 
Voet. Ook in die rol zijn ze teruggetreden.

Jan Bos en Marjo ten Kate namen vanaf 2012 deel aan 
verschillende orthopedische missies naar de Republiek Congo 
en Rwanda. Marjo was afgelopen november voor de laatste 
keer van de partij. Voor Jan was de missie van november 2021 
het slotstuk. Jan heeft in onze partnerlanden bij honderden 
kinderen een chirurgische ingreep verricht, waardoor ze 

Hulde aan twee helden

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 extreme X- of O-benen.
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mobieler zijn geworden. Marjo heeft bij evenzoveel operaties 
assistentie verleend. Naast dit praktische medische optreden, 
is hun rol vooral belangrijk geweest bij het overdragen van 
kennis aan lokale medici en ziekenhuispersoneel. Jan Bos 
was ook de ‘trekker’ voor de uitbreiding van ons werkgebied 
naar Rwanda. Marjo ten Kate heeft vooral toegezien op 
goede, hygiënische omstandigheden in de ziekenhuizen waar 
de orthopedische behandelingen plaatsvonden. Elke vanuit 
hun eigen invalshoek hebben Marjo (vanaf 2012) en Jan 
(vanaf 2014) de belangen van het orthopedische project 
behartigd binnen het bestuur van Stichting Op Gelijke Voet. 
Uiteraard bestaat er in het bestuur en de organisatie veel 
waardering voor hun beider jarenlange belangeloze inzet 
voor het kind met beperkingen in Afrika. Op vrijwilligers als 
zij draait onze stichting.


