Beste staf en leerlingen van basisschool De Neerakker in Heythuysen,

Op 10 juni 2021 hebben jullie met de hele school een sponsorloop georganiseerd. Dat heeft het fantastische
bedrag van € 5000,00 opgeleverd voor onze stichting.
Dit bedrag is, zoals afgesproken, besteed aan kinderen die door een beperking niet naar school kunnen gaan.
Van het geld zijn orthopedische hulpmiddelen, zoals een prothese (kunstbeen), rolstoel, fiets, driewieler,
aangepaste stoel (CP-chair), loopwagen of beugel gekocht. Nu kunnen ze dus wel naar school! En dat helpt
hen allemaal enorm om een betere toekomst op te bouwen!
In totaal hebben wij, dankzij jullie, 45 kinderen kunnen helpen. Enkele daarvan hebben een heel grote
beperking en zullen nooit naar school kunnen gaan. Ondanks dat is voor hun de aanschaf van hulpmiddelen
een enorm geschenk. Ze zijn mobieler, (groot-)ouders hebben hun handen meer vrij en iedereen heeft
daardoor meer vrijheden. Dat geeft óók veel geluk!
In dit rapport laten wij jullie zien wie er allemaal is geholpen. De tekst is een letterlijke vertaling van de
terugkoppeling die we hebben ontvangen van Ademun Rose, fysiotherapeute. Zij is onze contactpersoon en
heeft de toewijzing van de hulpmiddelen gecoördineerd.

Wij willen jullie nogmaals heel hartelijk bedanken. Ook namens alle kinderen en hun families.

Stichting Kumi Hospital
Steffie, Pauline, Wendy en José
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RAPPORT VAN SEPTEMBER 2021.
De werkzaamheden (het uitzoeken en bezoeken van geschikte cliënten, het opmeten van de hulpmiddelen en het opnieuw
bezoeken van de cliënten met de hulpmiddelen), zijn uitgevoerd in de gemeenschappen Soroti, Kanyum, Nyero en Pallisa.
Deze liggen allemaal in Kumi District. In totaal hebben wij 45 cliënten kunnen helpen met het geven van orthopedische
hulpmiddelen, inclusief 6 protheses, 3 loopwagens, beugels, 6 aangepaste stoelen (CP chair), 9 driewielers, 13 rolstoelen
en 7 fietsen.
Dit project is gericht op het mogelijk maken van het naar school gaan voor kinderen met een mobiliteitsbeperking, om
een gelijke kans op onderwijs mogelijk te maken.

Onderstaand een samenvatting van de kosten:
NO

hulpmiddel

01 prothese – boven de knie
prothese – onder de knie
02 CP CHAIRS (aangepaste stoel)
03 loopwagen
04 Beugel voor benen
05 rolstoelen
06 fietsen
07 driewielers
08 mobilizers
09 veldwerkers
10 benzine
Totaal

aantal
2 PERSONEN
4 PERSONEN
5 PERSONEN
4 STUKS
3 STUKS
13 STUKS
7 STUKS
9 STUKS
3X2
2X2
x2
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Ugandese
Shilling p/st
500,000/=
80,000/=
80,000/=
60,000/=
520,000/=
380,000/=
700,000/=
25,000/=
15,000/=
120,000/=

Ugandese
Shilling
1,000,000/=
1,820,000/=
400,000/=
280,000/=
180,000/=
6,760,000/=
2,660,000/=
6,300,000/=
150,000/=
60,000/=
240,000/=
19,850,000/=

9 DRIEWIELERS WERDEN TER BEVORDERING VAN HUN MOBILITEIT AAN ONDERSTAANDE PERSONEN UITGEREIKT.
HIERDOOR ZIJN ZE IN STAAT OM ZELFSTANDIG NAAR SCHOOL TE KUNNEN GAAN.

Okwi Micheal,14 jaar, groep 4 van de Aputon-basisschool.

Akol Emima, 10 jaar, met een aangeboren afwijking. Zij zit in groep 2 van de Aputon-basisschool.
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Okurut Robert, 18 jaar, heeft na een hersenverlamming een beperking. Hij zit in groep 6 van de Ngora-basisschool
voor dove kinderen.

Okolimong Musafa, 15 jaar, heeft een waterhoofd na een hersenverlamming. Hij zit in groep 3 van de Pallisa Parents
basisschool.
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Okoto Esther, 17 jaar, zij heeft een beperking opgelopen na een hersenverlamming en volgt een opleiding voor
kleermaker.

Ogoya John Bosco, 13 jaar, hij heeft na een hersenverlamming een beperking en zit in groep 3 van de Nyerobasisschool.
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Nantao Mageri, 15 jaar, zij heeft een beperking na een hersenverlamming en volgt een opleiding tot kleermaker.

Oluka John, 25 jaar, hij volgt een technische opleiding tot reparateur van radio en televisie.
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Omule John, 35 jaar, vader van 3 kinderen met ernstige beperking in het lopen. Hij kan nu ook zijn eigen kinderen naar
school brengen.

Werkplaats in Soroto.

Alle ingeladen hulpmiddelen op transport.
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ER ZIJN 7 FIETSEN UITGEREIKT AAN ONDERSTAANDE CLIËNTEN

Olupot James, 17 jaar, heeft na een hersenverlamming een beperking en zit in groep 4 van de Kogil basisschool.

Akol Moses, 10 jaar, na een hersenverlamming een beperking e zit in groep 1 van Ajukat bassisschool.
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Atingo Malida, 17 jaar, met aangeboren afwijking en zit in groep 6 van Auruk basisschool.

Oonyu John Micheal, 12 jaar. Door ontstekingen aan de botvliezen is hij beperkt geraakt. Hij zit in groep 2 van de
basisschool.
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Ipedu Vivian, 6 jaar, heeft een open rug (spina bifida) en zit in het tweede jaar van de kleuterklas. Van de Opuyo
basisschool.

Okiror Vincent, 9 jaar, heeft na een hersenverlamming een beperking en zit in het eerste jaar van de kleuterklas van de
Akol basisschool.
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Apio Rose, 13 jaar, heeft na een hersenverlamming een beperking en zit in groep 2 van Omungenya basisschool.
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WE HEBBEN 13 ROLSTOELEN KUNNEN UITDELEN AAN ONDERSTAANDE CLIËNTEN

Amede Hellen, 10 jaar, heft een open rug (spina bifida) en zit in het tweede jaar van de kleuterklas.

Akiteng Mary, 13 jaar, ze heeft na een hersenverlamming een beperking.
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Akiteng Mary, 13 jaar, ze heeft na een hersenverlamming een beperking. Haar moeder moest haar dragen en ze kan
zelfstandig niet zitten. De moeder was heel erg blij met de rolstoel.

Opio Calvin, 18 jaar, hij heeft na een hersenverlamming een beperking.
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Kotoko Sofia, 18 jaar, heeft een aangeboren afwijking aan haar rug en benen, en zit in groep 6 van de Opongono
basisschool.

Atim Yoyce Mary, 16 jaar, heeft een beperking na een hersenverlamming.
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Ebau Lasoro, 15 jaar, met een beperking na een hersenverlamming

Adiamo Sarah, 6 jaar, zij heeft een open rug (spina bifida) en woont bij haar oma. Haar oma moest haar steeds dragen.
Zij is erg blij dat ze dat nu niet meer hoeft toe doen.
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Among Esther, 7 jaar, heft een open rug (spina bifida)en zit in groep 2 van Dakabela basisschool. Zij kwam met
bloedvergiftiging in het ziekenhuis terecht. Door deze vergiftiging heeft ze een beperking gekregen aan haar voeten. Ze
is nog steeds onder behandeling in Kumi Hospital. Dankzij de rolstoel hoeft haar moeder haar niet naar school te dragen.

.
Amongin Mercy, 8 jaar en zit in groep 1 van de kleuterschool

16

Mwato Agnes, 10 jaar, zij kan na een hersenverlamming niet meer zelfstandig zitten en woont bij haar opa. Door de
rolstoel hoeft haar opa haar niet meer te dragen.

Ilwanu Martha, 25 jaar, heeft een beperking na een hersenverlamming.
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Otudengo Francis, 30 jaar, heeft het syndroom van Down en een lichamelijke beperking als gevolg van een
hersenverlamming. Zijn moeder had erg veel moeite om hem te verplaatsen en is erg blij met de rolstoel.
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6 CLIËNTEN HEBBEN KUNSTBENEN GEKREGEN.

Ikoluot Mary, 14 jaar, heeft haar been verloren doordat ze een infectie had opgelopen. Zij zit in groep 6 van
de Toroma basisschool.

Kdij Redecca, 18 jaar, heeft onderweg naar school bij een auto-ongeluk haar onderbeen verloren.
Zij volgt een kleermakersopleiding in Soroti.
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Anyango Jane, 18 jaar, haar onderbeen werd geamputeerd nadat ze door een slang was gebeten.
Zij zit in groep 6 van de Otipe basisschool

20

ONDERSTAANDE CLIËNTEN HEBBEN EEN CP-STOEL, LOOPWAGEN OF BEUGEL ONTVANGEN

Omoding Joshua, 13 maanden, heeft een beperking na een hersenverlamming.

Osingil Samuel, 9 maanden, heeft een beperking na een hersenverlamming.
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Opus Charles, 13 jaar, was ondervoed en door malaria heeft hij een hersenverlamming gehad. Hierdoor heft hij een
beperking opgelopen. Met de loopwagen heeft hij ondersteuning en kan hij het lopen oefenen.

Jesca, 2 jaar en 4 maanden, heeft door een malaria vaccinatie een beperking aan haar voet overgehouden.
Een beugel biedt haar ondersteuning, zodat ze weer kan lopen.

22

Obwato James, 9 jaar, heeft een beperking na een hersenverlamming en krijgt bij het lopen ondersteuning van
beugels.

CONCLUSIE
Alle middelen zijn succesvol gefabriceerd en geleverd. Helaas heeft het allemaal langer geduurd dan voorzien. Vanwege
ziekte hebben de werknemers van de orthopedische werkplaats nog niet alle cliënten op tijd kunnen helpen. Zodra het
weer kan, zal de productie worden voortgezet en zullen de resterende middelen worden geleverd. Hier ontvangen jullie
te zijner tijd nog foto’s van. In dit verslag zien jullie in ieder geval al 38 heel gelukkige mensen!
Alle cliënten die tot nu toe zijn geholpen, spreken hun welgemeende waardering uit aan allen die dit mogelijk hebben
gemaakt. Zeker gezien de moeilijke omstandigheden in deze Covid-pandemie. Nogmaals heel hartelijk bedankt!!

Ademun Rose
Contactpersoon veldwerk Kumi Hospital
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