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Doelstelling
De Stichting Steunfonds Kyoga (hierna te noemen “de Stichting”) is op 27 november 2006 
opgericht met als doel het bevorderen en ondersteunen van kleinschalige ontwikkelings-
projecten, gericht op onderwijs en gezondheidszorg in Afrika, in het bijzonder in Uganda. Op 
14 maart 2007 zijn de statuten aangepast in de huidige vorm. De akten zijn verleden voor mr.
Erik Engelbert van Eyk, notaris te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
De heer J. J. P. van der Veldt, wonende te Gorredijk, voorzitter
De heer J. E. Landheer, wonende te Doorn, secretaris
De heer D. E. de Kruijf, wonende te Zuidwolde, penningmeester
De heer O. Dijkstra, wonende te Krimpen a/d IJssel, bestuurslid 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoeding.
Er zijn voor de Stichting geen kosten verbonden geweest aan vergaderingen, die gehouden 
zijn ten huize van de secretaris. Alle kosten van correspondentie zijn gedragen door de 
betrokken bestuursleden zelf. 

Voorgeschiedenis
Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden, die geen onderlinge familie- of vergelijkbare 
relatie hebben. Allen hebben een aantal jaren in Uganda gewerkt en kennen daardoor uit 
eigen ervaring de leefomstandigheden in het land.
Het oorspronkelijke Kumi Leprosy Centre, opgericht in 1929 door de Church of Uganda,  
beheerde zowel een kostschool in Kumi voor jonge leprapatiënten, Wiggins Primary School, 
als een Lepra ziekenhuis in het dorpje Ongino, ongeveer 5 kilometer van de plaats Kumi. 
In 1980 - 1981 veranderde het beleid bij de behandeling van leprapatiënten, waardoor een 
kostschool als onderdeel van het lepracentrum niet langer noodzakelijk werd geacht. 
Wiggins Primary School ging nadien verder als reguliere basisschool, waarbij de signatuur 
van de Church of Uganda werd behouden.  
Het Lepra ziekenhuis werd in 1997 omgevormd tot een algemeen ziekenhuis, Kumi Hospital,
waar lepra- en tuberculosepatiënten gratis behandeling zijn blijven ontvangen. Het Ugandese
regeringsbeleid is gericht op integratie van lepra- en TB-behandeling in de algemene 
gezondheidszorg. De bestuurlijke structuur van het ziekenhuis veranderde niet.
Tijdens bezoeken in 2003 en 2006 zijn de bestuursleden van de Stichting onder de indruk 
geraakt van het enthousiasme en het elan van de leiding van Kumi Hospital en die van 
Wiggins Primary School. Daaruit ontstond de wens om zich wederom in te zetten voor dit 
deel van Afrika dat zij uit eigen ervaring goed hebben leren kennen. Dit leidde tot de 
oprichting van de Stichting in 2006. 

Vergaderingen 
Tijdens het verslagjaar 2016 kwam het bestuur 2 keer in vergadering bijeen: op 6 mei bij de 
secretaris te Doorn en op 16 november bij de voorzitter in Gorredijk (Friesland). 
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Ontwikkeling van de farm bij “Kumi Hospital”
Sinds 2015 is ons bestuurslid Ouke Dijkstra  werkzaam bij de Uganda Investment 
Corporation (UIC), die zich inzet voor de opbouw van de farm bij Kumi Hospital met het doel 
om dit bedrijf inkomsten te doen genereren voor de exploitatie van het ziekenhuis. Bijkomend
doel is dat de boerderij zoveel mogelijk bijdraagt aan werkgelegenheid en voedselzekerheid 
voor de omwonenden.     

Steun bij verbetering van de medische zorg in “Kumi Hospital”
Op hun verzoek van het ziekenhuis wordt de opleiding bekostigd van een nursing assistent 
tot enrolled nurse. 
 
Renovatie van het Guesthouse bij Kumi Hospital
Op verzoek van het bestuur van Kumi Hospital besloot de stichting in mei tot financiering van
de renovatie van het guesthouse bij Kumi Hospital. Het guesthouse heeft een belangrijke 
functie bij huisvesting van o.a. medisch specialisten uit Nederland die een aantal weken per 
jaar assisteren bij het opereren van patiënten. De kosten bedragen 97 miljoen Uganda 
shillings, ongeveer € 30.000,- . Naar verwachting kunnen de werkzaamheden begin 2017 
worden afgerond.

Website, folders en nieuwsbrieven
In december 2016 werd aan alle donateurs een nieuwsbrief toegestuurd met tevens onze 
jaarlijkse kerst- en nieuwjaarswensen. 

Dankwoord
Wij zijn in de eerste plaats veel dank verschuldigd aan onze donateurs, voor al hun gulle 
bijdragen aan onze projecten. Dit jaar stopte de overheid met subsidie verlening aan 
IMPULSIS voor medefinancieringsprojecten. Het bestuur beraadt zich over vervangende 
mogelijkheden van fondsenwerving.  

Bijzondere erkentelijk is het bestuur voor de sponsoring door de Registeraccountants Van 
der Veen & Kromhout te Gorredijk die wederom onze jaarrekening zonder kosten voor onze 
Stichting hebben beoordeeld.

Wij danken verder de heer E. van der Veldt voor het bijhouden van onze website en hem en 
mevr. R. F. de Kruijf voor het redigeren van onze nieuwsbrief en kerstkaart. Veel dank zijn wij
ook verschuldigd aan de firma Adremo Revalidatie-techniek te Gorredijk, die weer zo 
genereus was om al het kopieerwerk geheel kosteloos voor de Stichting te verzorgen.

J. E. Landheer, 
secretaris Stichting Steunfonds Kyoga 
Doorn, januari 2017
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