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de vernieuwde regelgeving. RSIN : 8172.89.008
Bankrekeningnummer: NL79 ABNA 0977 6632 05
t.n.v. Stichting Steunfonds Kyoga te Zuidwolde (Drenthe).
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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 ontwikkelingsprojecten, 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
afwisselend gehouden zijn ten huize van de voorzitter, de secretaris, of de penningmeester.
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.
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 2018 kwam het bestuur 4 keer in vergadering bijeen: op 16 maart bij
de voorzitter in Gorredijk, op 22 mei bij de penningmeester in Zuidwolde (Drenthe), op 6
september en op 7 december bij de secretaris in Doorn.
Activiteiten in 2018
Jaarlijks komen orthopedisch chirurgen uit Nederland op vrijwillige basis naar Kumi Hospital
om extra orthopedische operaties uit te voeren, naast wat het ziekenhuis zelf verricht.
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Daaraan is grote behoefte door het regionaal toegenomen aantal verkeers- en bedrijfsongevallen en door slachtoffers van polio (kinderverlamming). Kumi Hospital heeft op dit
gebied een belangrijke regionale functie en beschikt o.a. over een afdeling waar protheses
gemaakt worden, zoals kunstbenen, speciale schoenen bij voetafwijkingen en beugels voor
polio-patiënten. Door de vele operaties op orthopedisch gebied is behalve renovatie van de
bestaande faciliteiten ook een extra operatiekamer noodzakelijk, zodat andere chirurgische
behandelingen doorgang kunnen blijven vinden wanneer extra orthopedische operaties
worden uitgevoerd. De beide Nederlandse orthopedisch chirurgen B. van Fraassen en
A. Schlösser hebben hierin het initiatief genomen, waarna er voor de realisatie van dit project
een samenwerking is ontstaan tussen de Rotaryclubs van Goes-Reimerswaal, Aalter
(België), Zoetermeer en Kumi (Uganda), de Stichting Medic(Apeldoorn) en onze Stichting,
die de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project op zich nam.
Op 9 januari kwam een vertegenwoordiging van de Rotaryclub Goes-Rijmerswaal, de
stichting Medic (Apeldoorn) en onze Stichting in vergadering bijeen in “De Biltse Hoek” te
De Bilt, waarbij formeel tot genoemde samenwerking werd besloten. Op 15 september
volgde een tweede overleg waarbij met name de benodigde apparatuur voor de
operatiekamers punt van overleg was. In juni kwam een samenwerking tot stand tussen onze
Stichting en de Stichting Wilde Ganzen / IKON, die € 64.866,- bijdroeg. Ons bestuurslid
Dijkstra werd door Kumi Hospital in overleg met onze Stichting tot coördinator van het project
aangewezen en op 1 augustus werd met de uitvoering van de werkzaamheden begonnen.
Voor reiniging en sterilisatie van operatie-instrumenten werd een belangrijke donatie
ontvangen van de Sint Carolus Borromeus Stichting in Zwolle. Voor beveiliging van de
elektrische apparatuur tegen wisselingen van stroomspanning op het net, werd een royale
bijdrage ontvangen van de Stichting Salem in Ermelo.
Nieuwsbrieven
In oktober werd aan alle donateurs een nieuwsbrief toegestuurd met informatie over de
aanvang van het Operatiekamer-renovatie project.
Dankwoord
Wij zijn in de eerste plaats veel dank verschuldigd aan onze donateurs, die ons in staat
stelden het werk in Kumi Hospital te ondersteunen ten bate van de bevolking in dat deel van
de wereld. Heel dankbaar zijn we voor de vruchtbare samenwerking met de Rotaryclubs van
Goes-Reimerswaal, Aalter, Zoetermeer en Kumi, de ruimhartige steun van de Stichting
Medic en de plezierige wijze waarop onze samenwerking met Wilde Ganzen tot stand kwam.
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.
De firma Adremo Revalidatie-techniek te Gorredijk was weer zo genereus om al ons kopieerwerk van folders en nieuwsbrieven geheel kosteloos voor de Stichting te verzorgen.
J. E. Landheer,
secretaris Stichting Steunfonds Kyoga
Doorn, januari 2019
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