
 

STICHTING STEUNFONDS KYOGA

JAARVERSLAG 2021

Stichting Steunfonds Kyoga
Gevestigd te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Secretariaat: Bergweg 5, 3941 RA Doorn
e-mail: secretariaat@kyoga.nl

website: www.kyoga.nl
Kamer van Koophandel Utrecht, nummer : 30220433

Per 1 januari 2007 is de Stichting erkend door de Belastingdienst als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2008 is deze erkenning herbevestigd onder

de vernieuwde regelgeving. RSIN : 8172.89.008 

Bankrekeningnummer: NL79 ABNA 0977 6632 05
   t.n.v. Stichting Steunfonds Kyoga 

 Jaarverslag 2021                                                                                                                                                                        1   



In Memoriam
Op 17 augustus 2021 bereikte ons bestur het droevige bericht, dat onze penningmeester, de 
heer D.E. de Kruijf was overleden. Zijn gezondheid was al langere tijd tanende, maar hij 
wilde tot het laatste moment bij het werk van onze stichting bertrokken blijven. Vanaf de 
oprichting van onze stichting heeft hij met grote zorgvuldigheid het penningmeesterschap 
vervuld en onze fondsenweving ondersteund. Hij zal in onze gedachten blijven voortleven. 

Werkzaamheden tijdens het verslagjaar verricht
Renovatie en uitbreiding van de operatie-afdeling van Kumi Hospital (Uganda)
Zoals vermeld in ons jaarverslag van 2018, is er dat jaar op iniiatief van de orthopaedisch 
chirurgen B. van Fraassen en A. Schlösser een samenwerking ontstaan tussen onze 
stichting en “Wilde Ganzen” ter modernisering en uitbreiding van de operatie-afdeling bij 
Kumi Hospital. Het doel was om naast uitbreiding met faciliteiten als een holding / uitslaap-
kamer het aantal volledig gemoderniseerde operatiekamers uit te breiden naar twee. Beide  
zouden ook worden uitgerust met een Laminar flow en nieuwe Operatie lampen. In 2019 
waren de bouwwerkzaamheden afgerond. Alleen de plenumventilatie en de operatielampen 
wachtten nog op installatie. Deze apparatuur zou in 2020 vanuit Nederland naar Uganda zijn 
verscheept, ware het niet dat de wereldwijde Corona-epidemie en samenhangende reis- en 
tranport beperkingen extra vertraging veroorzaakten. De containers met de apparatuur 
apparatuur beikten Kumi in december 2021. In de loop van 2022 zal naar verwachting de 
apparatuur kunnen worden geïnstalleerd.

                                                           
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 operaties waren gestopt in 2018 wegens te verouderde 
en te gebrekkige apparatuur. In 2019 werd in samenwerking met Kumi Hospital, Stichting 
DBHW (Deutsches Blinden Hilfswerk), en onze Stichting besloten tot de aanschaf van het 
minimaal nodige oogheelkundige instrumentarium en de opleiding van een Ocular Clinical 
Officer (OCO) voor Kumi Hospital. Maar ook hier zorgde de Corona-epidemie voor twee jaar 
vertraging, daar de scholen werden gesloten. In april 2021 werd de OCO-training weer 
hervat en Registered Nurse Amero Salume werd geselecteerd uit de Kumi-staf om de 
opleiding te volgen. De opleiding duurt een jaar en zal naar verwachting omstreeks juni 2022
worden voltooid.

Ziekenvervoer 
Op verzoek van Dr. Owen, Medical Superintendent van Kumi Hospital, hebben wij de 
ombouwing van hun tweede-hands Toyota Landcruiser tot ambulance bekostigd. Dit omdat 
wegens corona-infecties de opname mogelijkheid in het ziekenhuis vaak te beperkt was en 
patienten naar elders moesten kunnen worden overgebracht.
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Laboratorium onderzoek
Omdat de aanwezige laboratoriumapparatuur onbruikbaar was geworden en niet herstelbaar
bleek heeft onze stichting het ziekehuis geholpen met de aanschaf van nieuwe apparatuur, 
die in september kon worden geïnstalleerd. 

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
Met dankbaarheid gedenken wij onze penningmester, de heer D.E. de Kruijf, die op 17 
augustus 2021 is overleden. Vanaf de oprichting van onze stichting heeft hij met grote 
zorgvuldigheid het penningmeesterschap vervuld en onze fondsenwerving ondersteund.  
De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt:
De heer J. J. P. van der Veldt te Gorredijk, voorzitter
De heer J. E. Landheer, te Doorn, secretaris
De heer D. E. de Kruijf, te Zuidwolde, penningmeester tot 17 augustus. Nadien opgevolgd 
door de heer O. Dijkstra, te Krimpen a/d IJssel.                                                                     

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoedingen. 
De kosten verbonden aan vergaderingen, zoals reiskosten, administratie en correspondentie 
betalen de bestuursleden zelf. 
  
Dankwoord
Onze hartelijke dank gaat uit naar onze donateurs, die ons in staat stelden de steun aan de 
genoemde activiteiten van het Kumi Hospital in Uganda te ondersteunen. Veel dank zijn 
wij verschuldigd aan de Heer H.W. van Dorp en zijn medewerkers voor de samenwerking bij 
de tot standkoming van dit project en hun deskundigheid-, technische en financiële steun bij 
de realisering van ons operatiekamerproject. We hopen dat dit project in 2022 succesvol kan
worden afgerond. 
De firma Van der Veen & Kromhout te Gorredijk zijn wij dankbaar voor hun jaarlijkse controle 
van onze boekhouding zonder daarvoor 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 trouwe steun. 

J.E. Landheer, secretaris
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