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soortgelijks. Als u een donatie met zo’n
specifiek doel overweegt, overleg dan met s.v.p.
met ons wat de mogelijkheden zijn, ook in
fiscaal opzicht. Want ook dan betaalt de
overheid weer mee. Zoals we wel eerder hebben
gemeld: uw bijdragen gaan voor meer dan 98%
naar ons goede doel: de ondersteuning van
mensen met olifantsbenen in de provincie
Wollega in Ethiopië. En dan met name naar de
microkredieten, die we via de missieposten aan
deze mensen verstrekken. Kosten worden er
door de stichting dan ook nauwelijks gemaakt.
Graag wil ik hierbij iedereen hartelijk bedanken,
die het afgelopen jaar onze stichting financieel
heeft gesteund. Al deze bijdragen betekenen niet
alleen inkomsten voor de stichting, maar geven
aan het bestuur ook steun en motivatie om met
het werk door te gaan.

Doel van de stichting
De stichting draagt bij aan de behandeling en
ondersteuning van mensen die lijden aan de
ziekte podoconiosis (olifantsbenen).
Deze ziekte ontstaat door een toenemend
verslechterde werking van het
lymfevatensysteem in voeten en onderbenen.
Deze beschadiging van de lymfevaten ontstaat
als gevolg van het doordringen van vulkanische
mineralen via de voetzolen. Als gevolg hiervan
kunnen patiënten ernstig misvormde voeten en
benen krijgen en kunnen de patiënten moeilijk
lopen en worden zij vaak sociaal uitgesloten. De
ziekte kan niet worden genezen, maar met goede
medische zorg en adviezen wordt wel de ernst
van de afwijking verminderd en worden verdere
complicaties voorkomen.
De stichting richt zich op de regio Wollega in
Ethiopië waar zij 9 missieklinieken ondersteunt
die in de regio’s Nekemte en Debidollo
gezondheidszorg bieden aan vaak zeer arme
plattelandsbevolking. De stichting helpt de
klinieken met onderzoek naar de oorzaak;
verbeteren van behandelmethoden en het maken
van preventieprogramma's. Ook financiert zij
een microkrediet programma voor podoconiosis
patiënten.
Financiën
(Wieger Dijkstra, penningmeester)
Wij prijzen ons gelukkig, dat er inmiddels
enkele tientallen particulieren zijn, die
regelmatig aan onze stichting doneren. Uiteraard
varieert de frequentie en de hoogte van die
bijdragen, maar met elkaar zorgt het toch voor
een regelmatige inkomstenstroom, waar we zeer
dankbaar voor zijn. Ook komt het regelmatig
voor dat mensen ter gelegenheid van een feest,
in plaats van een cadeau, om een bijdrage voor
onze stichting vragen. Deze acties leveren vaak
mooie bedragen op; dit jaar in totaal ruim
duizend euro. Verder wil ik u er nogmaals op
attenderen dat giften aan onze stichting
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting,
zodat de overheid meebetaalt aan deze vorm van
ontwikkelingshulp. Die fiscale aftrekbaarheid
geldt ook, als u een bijzondere donatie wilt doen
voor een specifiek project in ons werkgebied.
Denk bijv. aan het aanleggen van een waterbron
of van een sanitaire voorziening of iets

Nieuws van de medische kant
(door Quintus en Adri van Mastrigt, artsen)
In november 2013 hebben we gedurende 2
weken een bezoek gebracht aan de verschillende
missieklinieken, het vijfde bezoek sinds 2005.
Wederom een positieve ervaring. Voor de regio
Nekemte was het 1,5 jaar geleden en voor
Dembidollo 3 jaar geleden dat we hen voor het
laatst bezochten. En opnieuw merkten we
vooruitgang: benen worden dunner,
schimmelinfecties worden nog steeds minder,
patiënten waren trots en blij. We zagen een
enkele patiënt terug die we bij ons vorige
bezoek van zwachtels hebben voorzien en
hoorden dat het niet zo eenvoudig is daar
zwachtels te dragen. De benen worden wél
minder dik, maar zwachtels zakken af en worden
gauw vies. Dit keer hadden we geavanceerder
zwachtelmateriaal en kousen bij ons (dank aan
Marlies Kos van de firma Medi, aan Dermicis in
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Alkmaar en aan Monique Bosma van Acdaphaapotheken). We denken dat dit een volgende stap
kan zijn voor geselecteerde patiënten en hen een
mogelijkheid biedt om - na hun inspanningen om
hun benen schoon en schimmelvrij te krijgen hun benen dunner te krijgen en in schoenen te
laten passen. We hopen binnen enkele maanden
van de missieklinieken te horen wat hun
ervaringen hiermee zijn.
Ook in de preventie van podoconiosis is
vooruitgang geboekt.Nadat de ziekte door de
World Health Organisation erkend is als een van
de Neglected Tropical Diseases heeft de regering
van Ethiopië nu de preventie van podoconiosis
opgenomen in haar programma 2013-2015. Er
komt dus ook van die kant steeds meer aandacht.

We hebben bezoeken gebracht aan regionale
gezondheidszorgbureaus. Bij hen hebben wij
podoconiosis onder de aandacht gebracht. De
kennis over deze ziekte bleek nog gering. De
samenwerking met de Wollega University in
Nekemte is versterkt door een bezoek aan de
president van die universiteit, professor Fekadu.
Hij toonde zich opnieuw zeer geïnteresseerd

en zag mogelijkheden voor onderzoek bv.
naar epidemiologie van podoconiosis door
zijn masterstudenten. Opnieuw hebben we in
Addis Ababa uitgebreid gesproken met andere
organisaties die zich in Ethiopië met
podoconiosis bezighouden. Het National
Podoconiosis Action Network bundelt nu alle
activiteiten, er worden workshops en meetings
gehouden. Iedereen houdt elkaar op de hoogte en
leert van elkaar. Zo komen we samen stap voor
stap verder in de richting van uitroeiing van deze
ziekte.
In Nederland hebben wij, zoals in de vorige
nieuwsbrief ook is vermeld, contact met andere
organisaties die in West-Wollega werkzaam zijn
zoals de stichtingen: Strumeth; Schoolproject
Ethiopië; Jan KLM; Anna Boon; Oud in Afrika;
Monseigneur Leo Dobbelaar fonds; Rotary
Doctors Nederland en een bouwploeg.

Toekomst
In de klinieken waar wij mee samenwerken
komen jaarlijks meer podoconiosis patiënten uit
verafgelegen dorpen. In de preventie van
podoconiosis is vooruitgang geboekt.
Momenteel wordt onderzocht in welke mate en
waar in Ethiopië de ziekte nog meer voorkomt.
Er komt dus ook van de Ethiopische overheid
steeds meer aandacht. In de volgende
nieuwsbrief hopen wij u hier meer over te
berichten.

Samenwerking met partners in Ethiopië
en Nederland
(Cora Ney-Bruin, bestuurslid)
De samenwerking met onze lokale partners
verloopt uitstekend. Ook deze reis weer veel
mooie verhalen mogen aanhoren van patiënten
die dankzij de goede zorg en voorlichting vanuit
de klinieken én met de hulp van het
microkrediet project van onze stichting hoop op
een betere toekomst hebben gekregen. Trotse
schapenhouders ontmoet en een indrukwekkende
voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond waar veel
mensen voor hun inzet en prestaties werden
geprezen.
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