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Werkzaamheden
Renovatie en uitbreiding van de operatie-afdeling van Kumi Hospital (Uganda)
In 2018 is er een samenwerking ontstaan tussen onze stichting en een groep orthopedisch 
chirurgen van de werkgroep Orthopedie Overzee van de Nederlandse Orthopedische 
Vereniging. Gemiddeld vier keer per jaar gaan twee orthopedisch chirurgen naar Kumi 
Hospital om te helpen met de uitvoering van extra orthopedische operaties. Door hen werd 
actie ondernomen om de operatie-afdeling van Kumi Hospital te moderniseren en uit te 
breiden. Het toegenomen aantal operaties en de patiëntveiligheid maakte dit noodzakelijk. 
Door bouwkundige aanpassingen in het bestaande gebouw en de aanbouw van een nieuw 
gedeelte zijn er meer operatiekamers gekomen en zijn de logistiek en het hygiënisch werken 
verbeterd. Dankzij modernere apparatuur is nu ook de bewaking van patiënten tijdens en na 
de narcose veiliger. De verbouwing van de operatie-afdeling ging van start in augustus 2018.
Ouke Dijkstra, onze vertegenwoordiger bij Kumi Hospital, werd door het ziekenhuis benoemd
tot coördinator van dit OK-project. Dankzij zijn aandacht en regelmatig contact met de 
werkvloer verliep de bouw voorspoedig en kwam in februari 2019 gereed. Om het Operatie-
complex verder te moderniseren zullen in 2020 twee operatiekamers worden uitgerust met 
plenum-ventilatie en nieuwe operatielampen. Deze apparatuur is gemaakt door de firma Van 
Dorp in Zoetermeer met gebruikmaking van onderdelen uit afgeschreven apparatuur van een
ziekenhuis in Nederland. De firma Van Dorp zal in 2020 ook de verzending van deze 
apparatuur naar Uganda regelen en voor de montage in Kumi Hospital zorgen. Voor deze 
montage is krachtstroom noodzakelijk, die onze stichting heeft laten aanleggen. De nodige 
aanpassingen aan de stroom-meterkast zullen door technici van de firma Van Dorp worden  
gedaan, als zij in Kumi aanwezig zijn. Ook is op onze kosten een stabilisator geïnstalleerd, 
die de stroom-spanning constant houdt, ter bescherming van de apparatuur, die daarvoor 
gevoelig is. Voor een beter betrouwbare reiniging en sterilisatie van de operatie-instrumenten
werden donaties ontvangen voor een nieuwe wasmachine en een nieuwe autoclaaf. 

    

Het begin van de bouw met het inmeten van de OK-ruimten en de opbouw van de muren 

Opleiding midwife en pharmacy technician
In 2019 begonnen twee medewerkers van Kumi Hospital aan een opleiding. Eén startte met 
de opleiding tot verloskundige en één begon aan de opleiding tot pharmacy technician. Beide
opleidingen worden gesponsord door onze stichting ter bevordering van de patiëntenzorg.
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Orthopedische en oogheelkundige hulp vanuit Nederland
Van 9 tot 21 december 2019 konden twee orthopedisch chirurgen en een operatie-assistent 
uit Nederland al aan het werk in het gerenoveerde operatiegebouw van Kumi Hospital. Zij 
kwamen voor de vierde keer in 2019, om de wachtlijst van het ziekenhuis te helpen bekorten.
Zij beoordeelden poliklinisch 132 patiënten en deden 76 operaties. 
Op initiatief van Bas van Fraassen, orthopedisch chirurg in Goes, kwam een overleg tot 
stand met de Stichting Zienderogen, die gevraagd werd te inventariseren wat er nodig is om 
hervatting van oogoperaties in Kumi Hospital te realiseren. Deze moesten een jaar geleden 
worden gestopt wegens te verouderde en te gebrekkige apparatuur. In 2020 zal hier verdere 
actie op volgen. Een team van deze Stichting Zienderogen bezocht van 12 tot 23 november 
Kumi Hospital om door het aanmeten van brillen het gezichtsvermogen van patiënten te 
verbeteren. U treft een enthousiast verslag van dit team op de website van de Stichting 
Zienderogen: https://www.stichtingzienderogen.nl/projecten/2019-12-07-oeganda-2019 .

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  
van vergaderingen, administratie en correspondentie betalen de bestuursleden zelf. 
  
Dankwoord
Niet alleen zijn we veel dank verschuldigd aan onze vaste donateurs, maar ook de vele 
anderen die vertrouwen toonden in onze organisatie. De grote financiële bijdragen van de 
Rotaryclubs Goes-Reimerswaal, Aalter en Zoetermeer en die van de Stichting Medic 
(Apeldoorn) gaven de aanzet tot dit OK-project. De steun van de Stichting “Wilde Ganzen” 
maakte de financiering rond. Ook gaat een bijzonder hartelijk woord van dank naar de heer 
Van Dorp en zijn bedrijf in Zoetermeer, voor de royale steun, zowel met deskundigheid, als 
met financiering en de inzet van zijn medewerkers, bij de realisering van dit operatiekamer-
project. 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.

J.E. Landheer, secretaris
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     Werklui bezig met de         
     uitbreiding van het gebouw
     van de operatie-afdeling  
     

Buiten aanzicht van het
vernieuwde gebouw

   De opening van het vergrote

   en gerenoveerde gebouw 
   van de operatieafdeling 

   Uiterst links is nog net de 
   rand van het dak en de dak -
   goot te zien bij de entree 
   van het gebouw, waar de 
   openingshandeling wordt  
   wordt verricht.     

De opening van het uitgebreide en gerenoveerde operatiegebouw wordt gevierd met toespraken 
van het bestuur van Kumi Hospital en de lokale overheid, zowel patiënten als medisch personeel 
zijn op deze feestelijke ochtend aanwezig.
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