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Werkzaamheden
Renovatie en uitbreiding van de operatie-afdeling van Kumi Hospital (Uganda)
In augustus 2018 is er in samenwerking met een groep orthopedisch chirurgen van de werkgroep Orthopedie Overzee van de Nederlandse Orthopedische Vereniging gestart met de
modernisering en uitbouw van de operatie afdeling van Kumi Hospital in Uganda. Ouke
Dijkstra, onze vertegenwoordiger bij Kumi Hospital, was de coördinator van dit OK-project.
De bouwwerkzaamheden kwamen in februari 2019 gereed. Het was de bedoeling om in
2020 twee operatiekamers te voorzien van plenum-ventilatie en nieuwe operatielampen.
Deze apparatuur zou in 2020 naar Uganda worden verscheept, maar helaas hebben reisbeperkingen door de Corona-pandemie één en ander ernstig vertraagd. We hopen dat de
afronding van dit project in 2021 kan plaatsvinden.
Opleiding midwife
In 2019 werd het eerste cursus jaar bekostigd van de opleiding van een verloskundige voor
Kumi Hospital. Nadat het eerste jaar voorspoedig was afgesloten werd in 2020 het tweede
cursusjaar gefinancierd.
Oogheelkundige zorg in Kumi Hospital
Op initiatief van dokter B. van Fraassen, orthopedisch chirurg in Goes, kwam een overleg tot
stand met de Stichting Zienderogen, om te inventariseren wat er nodig is voor hervatting van
oogoperaties in Kumi Hospital. Deze moesten in 2018 worden gestopt wegens te verouderde
en te gebrekkige apparatuur. Het bestuur vergaderde op 7 januari en op 24 maart. Op 8
januari 2020 vond een overleg plaats met vertegenwoordigers van de de eerder genoemde
orthopeden, de Stichting Medic in Apeldoorn en onze Stichting waar afspraken werden
gemaakt over de aanschaf van oogheelkundige apparatuur en de opleiding van een Ocular
Clinical Officer voor Kumi Hospital. Aansluitend volgde op 11 februari een overleg van de
secretaris van de onze Stichting en de oogarts A. van Oosterwijk met Mevrouw Simone
Henzler van DBHW (Deutsches Blinden Hilfswerk) die ons toezegde € 13.000 bij te zullen
dragen aan de aanschaf van oogheelkundige apparatuur. Helaas hebben de reisbeperkingen
in Uganda en de sluiting van de scholen in verband met de Covid-19 epidemie geleid tot
uitstel van de afgesproken activiteiten. Wij hopen daar in 2021 mee aan de slag te kunnen
gaan.
Over onze Stichting
Stichting Steunfonds Kyoga is opgericht op 27-11-2006 met als doel het ondersteunen van
kleinschalige ontwikkelingsprojecten, gericht op onderwijs of gezondheidszorg in Afrika, in
het bijzonder in Uganda. Op 14 maart 2007 zijn de akten voor mr. Erik Engelbert van Eyk,
notaris te Doorn (Utrechtse Heuvelrug) verleden. Zie onze website: www.kyoga.nl

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 ook geen onkostenvergoeding. De kosten
verbonden aan vergaderingen, zoals reiskosten, administratie en correspondentie betalen de
bestuursleden zelf.
Dankwoord
Op 10 maart 2020 bereikte ons het droevig bericht, dat Dr. Bas van Fraassen te Goes was
overleden. Wij gedenken hem met dankbaarheid voor de vele steun die hij aan onze
projecten bij Kumi Hospital heeft gegeven, zowel organisatorisch als financieel.
Wij zijn de Heer H.W. van Dorp bijzonder dankbaar voor zijn deskundigheid en financiële
steun bij de realisering van ons operatiekamerproject, waarvan we hopen dat het in 2021 kan
worden afgerond. Deutsches Blinden Hilfswerk danken wij van harte voor hun steun aan de
herstart van de oogheelkunde in Kumi Hospital. De firma Van der Veen & Kromhout te
Gorredijk bleef getrouw onze boekhouding controleren zonder kosten in rekening te brengen.
Wederom was de firma Adremo Revalidatietechniek te Gorredijk zo genereus om al ons
kopieerwerk van folders en nieuwsbrieven gratis voor onze stichting te verzorgen. Allen heel
veel dank voor uw steun!
J.E. Landheer, secretaris
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