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1 Beschrijving vierjarenplan 

1.1 Inleiding 

St. Francis Hospital is een ziekenhuis in het uiterste Zuidwesten van Oeganda. Het heeft een 
langdurige relatie met Nederlandse artsen, vroeger algemeen tropenartsen die via Memisa en later 
Cordaid werden uitgezonden. Nadat dit project door de Nederlandse overheid werd gestopt en er 
vanuit het ziekenhuis meer behoefte ging ontstaan naar ondersteuning door medisch specialisten 
hebben aanvankelijk chirurgen uit ziekenhuizen te Emmen en Zutphen langdurige chirurgische 
ondersteuning geboden. Vanuit dit initiatief is de Stichting ‘ Vrienden van St. Francis Hospital 
Mutolere’, Oeganda, ontstaan. Het doel van deze (ANBI-geregistreerde) stichting is om de kwaliteit 
van de gezondheidszorg in het St. Francis Hospital in Oeganda te bevorderen en de 
levensstandaard van de bevolking in de regio te verbeteren.  
 
Met een capaciteit van 220 bedden heeft het ziekenhuis niet alleen de zorg voor de lokale 
bevolking (200.000 mensen), maar ook voor de patiënten uit aangrenzend Congo, waaronder 
oorlogsslachtoffers, en Rwanda. 
Het ziekenhuis is een vrij traditioneel ziekenhuis zoals dat op het platteland van Afrika wordt 
aangetroffen. Veel poliklinische patiënten, veel zorg voor zwangere vrouwen en kinderen, veel 
(tropische) infectieziekten, maar in toenemende mate een grote vraag naar chirurgische zorg. 
 
Chirurgische 
afdeling 

Opnames  Gem. verblijf bedbezetting 

Mannen 1362 27.1 93 
Vrouwen 724 15.4 73 
kinderen 1453 14.4 53 
St. Francis Hospital Mutolere, Jaarrapport 2015 
 
Aan het ziekenhuis is een opleidingsinstituut voor verpleegkundigen en verloskundigen verbonden. 
 
Vanwege de afgelegen locatie in het grensgebied met Rwanda en Congo zijn in het ziekenhuis 
weinig lokale artsen aanwezig; zij beproeven na enkele jaren steeds hun geluk elders op zoek naar 
een specialisatie plaats. Er is slechts een medisch specialist, een gynaecoloog, aanwezig. 
Laatstgenoemde is tevens Bestuurder van het ziekenhuis.  
 
De patiënten betalen voor poliklinische bezoeken, ziekenhuisopname en eventuele operaties een 
standaard laag bedrag. De financiële bijdrage van het ministerie van gezondheidszorg is 
onvoldoende. Daardoor is opleiding en onderhoud van gebouwen en vernieuwing van 
inventaris/instrumenten nauwelijks mogelijk. Om deze reden is ondersteuning van buitenaf nog 
steeds noodzakelijk. 

1.2 De chirurgische zorg en verbeterplannen 

Bij  aanwezigheid van Nederlandse chirurgen blijkt de kwaliteit van de chirurgische zorg, mede  
door het getrainde O.K-personeel en de verpleegkundigen op de chirurgische afdelingen, goed te 
zijn. De complicaties vallen binnen de lokale standaard. 
Er is geen Oegandese chirurg aanwezig. Sinds een jaar of 12 zijn er regelmatig Nederlandse 
chirurgen aan het werk. 
De afgelopen jaren is het onmogelijk gebleken het ziekenhuis het hele jaar door van een 
Nederlandse chirurg te voorzien. In het beste geval zijn er gedurende een half jaar circa vier 
Nederlandse chirurgen aan het werk. De overige maanden wordt de chirurgische zorg zo goed als 
mogelijk door de Oegandese basisartsen en gynaecoloog opgevangen.  
De kwaliteit en de mogelijkheden van de chirurgische zorg zullen toenemen wanneer er gedurende 
het hele jaar een goed opgeleide Oegandese chirurg werkt, al dan niet met ondersteuning van 
Nederlandse chirurgen.  
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Gezien de langdurige relatie met Nederlandse artsen is er een vertrouwensrelatie ontstaan zodat 
verbetering van zorg, opleiding en uitwisseling goede mogelijkheden bieden tot langdurige 
samenwerking tussen het St. Francis Hospital en diverse Nederlandse ziekenhuizen, waaronder 
het Maxima Medisch Centrum (MMC) te Eindhoven en het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. Ook de 
Nederlandse TAIO (tropenarts in opleiding) die zijn of haar chirurgisch deel in het MMC doet kan 
eventueel een stageplaats in het St. Francis ziekenhuis worden aangeboden. 

1.2.1 Opleiding tot chirurg 
Op de chirurgische afdeling ligt een grote variatie aan patiënten: veelal trauma, brandwonden bij 
kinderen, chirurgische infecties, acute chirurgische patiënten zoals darmperforaties; in de maanden 
dat er een Nederlandse chirurg aanwezig is worden de meer complexe electieve ingrepen verricht 
zoals schildklieroperaties, darmoperaties, prostaatingrepen, behandeling van osteomyelitis, 
chirurgie bij kinderen.  
Het ziekenhuis heeft voor de chirurgische patiënten behoefte aan lokale Oegandese chirurgen. 
Een Oegandese algemene basisarts is gevraagd de opleiding tot chirurg te volgen en zal over ruim 
3 jaar in Mutolere komen werken met een contract van minimaal 5 jaar. Tot op heden is 
ondersteuning door een Nederlandse chirurg, om de operaties die niet door de algemeen artsen 
gedaan kunnen worden, noodzakelijk. Tegelijkertijd worden door hen de algemeen artsen opgeleid 
en kunnen deze lokale artsen middels een online portfolio systeem ingrepen laten aftekenen.  

1.2.2 Opleiding 2e Clinical Officer Orthopedics (COO) en bijscholing huidige COO voor opvang en 
behandeling van patiënten met zowel femur-, cruris- als humerusfracturen 
Er is een enorme toename van het aantal verkeersslachtoffers in Afrika. Voor een deel hangt dit 
samen met een stijging van het gemotoriseerd verkeer, met name ook motorfietsen, dit terwijl de 
verkeersaanpassingen, die de conditie van de wegen als de verkeersveiligheid bepalen, hierop niet 
zijn aangepast. Deze motorfietsen, in Oeganda Boda-Boda genoemd, worden vooral ingezet als 
lokale taxi, waarbij het aantal passagiers zeker niet beperkt blijft tot 2. Een helm wordt in de meeste 
gevallen niet gedragen. Dit gecombineerd met het vrijwel niet bestaan van ambulancediensten en 
lange afstanden tot gespecialiseerde ziekenhuizen leidt tot een toename van fracturen en 
oversterfte aan trauma vergeleken met de westerse wereld. 
 

 
Tabel: verkeersslachtoffers wereldwijd 
 
Voor wat betreft de behandeling van fracturen was tot 2016 naast gipsimmobilisatie het aanleggen 
van tractie de enige mogelijkheid. Dit had tot gevolg dat patiënten langdurig in het ziekenhuis 
lagen, wachtend op consolidatie van hun fractuur. 
 
 

 
foto: de oude situatie: meerdere patiënten langdurig liggend in tractie 
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Hoewel deze behandeling met tractie in de meeste gevallen een goed resultaat had is de 
langdurige ziekenhuisopname tot wel 4 maanden, heden ten dage ook In Afrika niet meer 
vanzelfsprekend. Patiënten, veelal jonge mannen, verliezen hun baan of hun onderneming gaat 
failliet. Een functionerend verzekeringssysteem voor zowel ziektekosten als arbeidsongeschiktheid 
bestaat niet of nauwelijks. 
Om deze redenen is met succes gezocht naar methodes om de opvang en behandeling van 
trauma patiënten in Mutolere te verbeteren. Een van de eerste doelen was het verbeteren van de 
operatieve behandeling van patiënten met femur- en crurisfracturen (boven- en 
onderbeensfracturen) middels een meer moderne behandeling, namelijk intramedullaire 
osteosynthese zoals Nederland dit ook kent.  
 
Begin 2016 is de SIGN pen (SIGN Fracture Care International) in het ziekenhuis geïntroduceerd. 
Dit is een methode die het meest aangepast is aan de situatie in omstandigheden met beperkte 
middelen. Het systeem wordt universeel gebruikt voor zowel femur-, cruris- als humerusfracturen. 
Er is geen röntgendoorlichting voor nodig. En als laatste is het een, zeker voor westerse begrippen, 
zeer goedkoop systeem. Een complete set met al het inbrengmateriaal incl. schroeven en boortjes 
en 60 pennen kost 16.000 dollar. 
Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het SIGN project, het registreren van alle geopereerde 
patiënten inclusief 1 jaar follow up in een internationale database met kwaliteitscontrole. Bovendien 
krijgt elk deelnemend ziekenhuis voor elke ingebrachte pen gratis een nieuwe pen incl. schroeven 
en boortjes om de voorraad continu op peil te kunnen houden. 
Om de SIGN-pen goed te kunnen implementeren heeft de lokale, reeds operatie-vaardige, Clinical 
Officer Orthopedics (COO) een specifieke SIGN training van 3 weken gedaan in het naburige 
Rwanda en hebben Nederlandse O.K assistenten in goede samenwerking met het lokale O.K team 
de steriliteit op de O.K sterk verbeterd. 
 
Om de toename van de traumapatiënten met een fractuur op te vangen en te behandelen is het 
noodzakelijk een tweede Clinical Officer Orthopedics op te leiden. De huidige COO is nu 7 x 24 uur 
beschikbaar, hetgeen op termijn niet houdbaar is. Om de kennis op peil te houden en uit te breiden 
wordt de CO de gelegenheid gegeven zich bij te scholen en met enige regelmaat (maximaal 1/jaar)  
naar het SIGN symposium in de USA of (zo nodig vaker) elders te gaan. 

1.2.3 bijscholing lokale gynaecoloog 
De lokale gynaecoloog, tevens Bestuurder van het ziekenhuis, wil zich graag bijscholen in gasloze 
laparoscopie. In 2017 wordt onderzocht of laparoscopie in Mutolere op korte of middellange 
termijn ook daadwerkelijk mogelijk is. Dat betekent dat er een begroting t.a.v. kosten voor aanschaf 
en onderhoud (b.v. aan sterilisatie van de camera's) en een opleidingsplan moet komen. 

1.2.4 Opvang trauma patiënten 
Historisch gezien was traumazorg niet acuut in de meeste Oost-Afrikaanse district ziekenhuizen. 
Dit is deels te wijten aan het feit dat er weinig RTA (Road Traffic Accidents) waren en mede als 
gevolg van de lange afstanden tot de medische voorzieningen. Daarom werd een trauma patiënt 
behandeld als elke OPD patiënt en opgenomen voor behandeling als dit noodzakelijk werd geacht. 
Aangezien er een enorme toename van het aantal RTA is veel ziekenhuizen het gebruik van 
gemotoriseerde voertuigen beschikbaar stellen, is er behoefte aan een speciale, eerste hulp, 
afdeling in het ziekenhuis. Op een dergelijke afdeling kan de behandeling van trauma patiënten 
onmiddellijk starten en kunnen selectieve vroegtijdige interventies gestart worden. 
Het ziekenhuis beschikt niet over een eerste hulp afdeling. Trauma patiënten komen op de OPD 
(Out Patiënt Department) ter beoordeling door een Clinical Officer en worden vervolgens zo nodig 
opgenomen en of geopereerd. De operatieafdeling bevindt zich in een ander gebouw, dat alleen 
buitenom, gedurende 5 minuten lopen, te bereiken is. 
Het is efficiënter om een eerste hulpafdeling in hetzelfde gebouw te hebben waar ook de 
operatieafdeling is. Aangezien de chirurgische afdeling aan renovatie toe is en in 2017 verbouwd 
wordt is het juiste moment aangebroken de ruimte hier op aan te passen.  
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1.2.5 Preventie hersentrauma 
Vrijwel wekelijks worden trauma patiënten met hersenletsel binnen gebracht, veelal veroorzaakt 
door zonder gebruik van een helm op een motor/boda-boda te rijden. In samenwerking met 
medewerkers van het ziekenhuis, de community, de politie, met gebruik van de lokale radio, 
posters en voorlichtingsbijeenkomsten is het mogelijk een preventiecampagne te starten. Hiertoe 
zal de komende tijd veelvuldig overleg gepleegd en activiteiten uitgezet worden door betrokkenen. 

1.2.6 Renovatie chirurgische afdelingen en operatiecomplex 
In 2017-2019 worden de verouderde chirurgische afdelingen (mannen, vrouwen en 
kinderafdelingen) gerenoveerd.  
De afgelopen periode zijn, in samenwerking met het ziekenhuismanagement, de lokale Staf en de 
Stichting vrienden van St Francishospital, Mutolere, bouwtekeningen door een lokale aannemer 
gemaakt. De afdelingen worden vergroot, er komt een ICU, een educatie-ruimte, het sanitair wordt 
vernieuwd. Het operatiecomplex wordt gerenoveerd en uitgebreid.  

1.2.7 Fysiotherapeutische zorg voor patiënten met brandwonden en een mobilisatietraject voor 
patiënten na SIGN – ingreep 
In het ziekenhuis liggen zeer regelmatig volwassenen, maar vooral ook kinderen met 
brandwonden. Er is geen fysiotherapeut in dienst en de (leerling)verpleegkundigen hebben geen 
specifieke kennis van de fysiotherapeutische behandeling om contracturen te voorkomen. Maart 
2017 zal een Nederlandse fysiotherapeut naar het ziekenhuis komen om de zorg voor patiënten 
met brandwonden te verbeteren. Dit gebeurt door middel van onderwijs aan de (leerling) 
verpleegkundigen, door concrete fysiotherapeutische zorg te leveren en begeleiding te geven aan 
daartoe aangestelde professionals bij de behandeling van brandwonden.  
Ter plekke wordt bekeken welke hulpmiddelen aangeschaft dienen te worden, passend bij deze 
fysiotherapeutische zorg. Bovendien zal met het Management besproken worden in hoeverre het 
mogelijk is een lokale fysiotherapeut in dienst te nemen voor deze zorg en voor mobilisatie training 
voor trauma patiënten.  

1.2.8 VAC Therapie 
De komende jaren wordt door de Nederlandse chirurgen, ism de lokale artsen, onderzocht of VAC 
therapie een geschikte methode is voor de wondverzorging in het Oegandese ziekenhuis. Door 
negatieve druk (vacuüm) op de wond uit te oefenen via een uniek, gepatenteerd verband, worden 
de wondranden naar elkaar toegebracht, infectieus materiaal verwijderd en 
granulatievorming gestimuleerd. Dit bevordert een snelle genezing en de kwaliteit van leven van de 
patiënt. 

1.2.9 Urologie  
Halverwege 2017 zal voor de eerste keer een uroloog naar het ziekenhuis komen voor de 
behandeling van patiënten met urologische problematiek, met name TUR prostaat. Dit is een 
aanwinst voor het ziekenhuis aangezien de huidige basis artsen en algemeen chirurgen in 
beperkte mate deze pathologie behandelen. De uroloog neemt naar verwachting operatiesets voor 
specifieke operaties mee aangezien deze in het ziekenhuis niet voorradig zijn.  

1.2.10 Technische ondersteuning 
Er is in de loop van de afgelopen jaren veel medische apparatuur aan het ziekenhuis geschonken. 
Het nadeel van buitenlandse apparatuur is dat deze, zodra er een mankement optreedt, niet 
gerepareerd kan worden. Dit heeft meerdere redenen; het ziekenhuis heeft geen technicus in 
dienst, onderdelen zijn veelal niet verkrijgbaar. 
De komende jaren is er aandacht voor technische ondersteuning. Voorjaar 2017 wordt een 
uitgebreide inventarisatie gedaan van de medische apparatuur met gebreken. Deze inventarisatie 
wordt besproken met een Nederlandse technicus die in april 2017 naar het St. Francis Hospital 
komt. Hij zal het nodige gereedschap meenemen en specifieke onderdelen. Naast reparatie van de 
medische apparatuur is het zijn taak om een lokale medewerker op te leiden tot technicus voor het 
ziekenhuis. 
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In de volgende jaren zal een Nederlandse technicus, eventueel op afstand, de lokale technicus 
ondersteunen waar nodig. 

1.2.11 De speelkamer en bibliotheek 
Het ziekenhuis heeft de beschikking over een mooi ingerichte speelkamer. Een aantal keren per 
week kunnen opgenomen kinderen hier spelen en knutselen. Veel materiaal wordt door de 
Nederlandse vrijwilligers meegebracht. Vanuit Nederland is regelmatig overleg met de supervisor 
van de speelkamer. Op haar verzoek wordt in 2017 de bibliotheek op orde gebracht en aangevuld 
met Engelse (kinder)boeken. 

1.3 Doelstellingen  

1. Een Oegandese arts wordt gedurende 3 jaar, van augustus 2017-2020 opgeleid tot chirurg. 
Deze arts werkt nadien minimaal 5 jaar, conform een contract, in het ziekenhuis als chirurg. 
2. Een Clinical Officer (CO) wordt in 2017-2019 dusdanig opgeleid dat hij in staat is de huidige 
Orthopedisch CO (COO) te vervangen dan wel dezelfde werkzaamheden te verrichten. Na de 
opleiding werkt de CO minimaal 5 jaar in het ziekenhuis als Orthopedisch CO. 
3. In 2017 wordt tav gasloze laparoscopie een begroting t.a.v. kosten voor aanschaf en onderhoud 
(b.v. aan sterilisatie van de camera's) gemaakt en een opleidingsplan opgesteld. Bij een positief 
advies wordt de lokale gynaecoloog in eigen land, buurland Congo of in India dusdanig geschoold 
dat hij in staat is gasloze laparoscopieën uit te voeren met voor het ziekenhuis aangeschafte 
apparatuur. 
4. In 2017 wordt onderzocht of het mogelijk is een eerste hulp afdeling nabij de chirurgische 
afdelingen te bouwen en in te richten. Dit in nauw overleg met het Management, de ziekenhuisstaf 
en de aannemer. Bij een positief oordeel wordt de bouw in werking gezet om in 2018 functioneel te 
zijn. 
5. Meer lokale boda-boda rijders en hun passagiers dragen een helm tijdens het berijden van een 
motor waardoor er vanaf 2018 en de jaren die daar opvolgen aantoonbaar minder mensen met 
hersenletsel in het ziekenhuis opgenomen worden. 
6. Begin 2018 zijn de chirurgische afdelingen conform de plannen gerenoveerd. 
7. In 2017 wordt een begin gemaakt de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met brandwonden 
te verbeteren. Daartoe wordt het lokale personeel geschoold en worden hulpmiddelen 
aangeschaft. De jaren daarna wordt dit onderhouden. Zo mogelijk zal het ziekenhuis een 
fysiotherapeut in dienst nemen. 
8. De komende jaren wordt onderzocht of VAC therapie een geschikte methode voor 
wondverzorging is in Mutolere. 
9. De urologische zorg zal vanaf 2017 verbeterd worden vanwege de komst van een uroloog die 
specifieke operaties kan doen. 
10. In 2017 wordt medische apparatuur gerepareerd en een lokale technicus geschoold tot 
technicus voor het ziekenhuis door een Nederlandse technicus. 
11. De speelkamer wordt meerdere malen per week bezocht door opgenomen kinderen. De 
bibliotheek wordt uitgebreid met Engelse boeken. 

1.4 Doelgroep 

1. Patiënten, mannen, vrouwen en kinderen die chirurgische medische zorg ontvangen in St 
Francis Hospital, Mutolere, Oeganda 
2. Medewerkers van het St Francis Hospital, Mutolere, Oeganda die onderwijs of trainingen 
aangeboden krijgen. 
 

1.5 Samenwerking 

Tussen de stichting ‘Vrienden van St Francis Hospital, Mutolere, Oeganda’ en het St Francis 
Hospital te Oeganda bestaat een nauwe samenwerkingsrelatie. Er is regelmatig overleg tussen de 
Stichting en het Bestuur, Management of de Staff. Projecten worden gezamenlijk uitgewerkt en 
geïmplementeerd wanneer het ziekenhuis Bestuur er zich positief over uitgesproken heeft.  Zo 
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mogelijk biedt het ziekenhuis ondersteuning; er wordt bijvoorbeeld een deel van het project 
gefinancierd of een medewerker die een opleiding krijgt aangeboden krijgt een contract voor 
langere tijd aangeboden. 
 
Het St. Francis Hospital heeft goede internationale contacten. Naast de samenwerking met de 
Nederlandse Stichting ‘Vrienden van St. Francis Hospital, Mutolere, Oeganda’ zijn er goede 
contacten met Humedica, een Duitse organisatie en diverse Amerikaanse universiteiten. 
Vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen, anaestesist en onderzoekers) worden ingezet op de diverse 
verpleegafdelingen, het laboratorium en de operatiekamers. In overleg met de administrator van 
het Oegandese ziekenhuis is op de website een lijst met vrijwilligers geplaatst. Het is van groot 
belang dat er tussen de diverse instituten een nauwe samenwerking bestaat. Dit om de plaatsing 
van de vrijwilligers in goede banen te leiden en een goede overdracht te bewerkstelligen. 
Sinds 2017 bestaat er een samenwerkingsrelatie tussen de Stichting Maxima Helpt (MMC, 
Veldhoven) en de Stichting ‘Vrienden van St. Francis Hospital, Mutolere, Oeganda’. De komende 
vijf jaar zet de Stichting Maxima Helpt zich in om met name de gewenste educatie van de 
Oegandese professionals en uitwisseling van kennis en informatie te financieren.
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2 Organisatie 
 

2.1 Tijdsindeling verbeterplannen 

 2017 2018 2019 2020 
Opl. tot chirurg x x x  
Opl. CO en 
bijscholing 

x x x x 

Opl advanced VK x x   
Onderzoek gasloze 
laparoscopie en 
evt. Bijscholing 

x x   

1e hulp afd. X x   
Preventie 
hersentrauma 

x x x x 

Renovatie chir. Afd. X x   
Fysiotherapeutische 
zorg 

x x x x 

Onderzoek 
mogelijkheid VAC 
therapie, evt 
uitwerking 

x x x x 

Verbetering 
urologische zorg 

x x x x 

Reparatie medische 
app en opleiding 
technicus 

x x x x 

Speelkamer en 
bibliotheek 
structureel gebruik 

x x x x 

 

2.2 Begroting 

Sponsors Wat Uitgaven 2017-2020 in € 
St Afrika Fonds Klompvoetproject 1000 
St Bakker weeshuis Weeskinderen 1 x 2500 
Stichting HAND  5 x 5000 
Van Tets  3 x 1000 
Reynaerts Revalidatie en meer 5 x 1000 
St MMC Helpt Opleiding/training COO, CO, 

Gyneacoloog, evt deels reiskosten 
voor MMC VK 

5 x 7000 

St Lamento Brandwonden, revalidatie 1 x 1500 
 
Wat Begroot in € In kas Geoormerkt door 
Opl. tot chirurg  17.055 (2017-

2019 
verwacht St. Elise J.H Spykman 

Opl. CO en bijscholing COO 2017 € 4000 
2018 € 2000 

4000 (2017) 
2000 (2018) 

MMC helpt 

Opl. advanced VK 2400 (2017-
1018 

2400 St Vrienden van St. Francis Hospital 

Onderzoek gasloze laparoscopie 
en evt. bijscholing 

Begroting volgt 2017 max 3000 
2018 max 5000 

MMC helpt 

1e hulp afd. Begroting volgt  St. Vrienden van St Francis Hospital 
Niet geoormerkt door sponsor 
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Preventie hersentrauma Begroting volgt  St. Vrienden van St Francis Hospital 
Niet geoormerkt door sponsor 

Renovatie chir. Afd., inrichting IC 38.000 20.000 
overgemaakt n St 
Francis 

St WimvanMeyel,  (18.000 Sr van Breda) 

Fysiotherapeutische zorg 1500 verwacht  St Lamento 
Onderzoek mogelijkheid VAC 
therapie, evt uitwerking 

Onderzoek: 
geen kosten 
 

Verwacht in 2018 St. Vrienden van St Francis Hospital 
Niet geoormerkt door sponsor 

Verbetering urologische zorg Begroting volgt  St. Vrienden van St Francis Hospital 
Niet geoormerkt door sponsor 

Reparatie medische app en 
opleiding technicus 

6500 6650 St Edgar Docker Fonds, van Tets 

Speelkamer en bibliotheek 
structureel gebruik 

Geen kosten   

Klompvoetproject  5 x 1000 St Afrika Fonds 
Weeskinderen  2500 St. Bakkersweeshuis 
 

2.3 Administratieve gegevens 

 
- St Francis Hospital, Mutolere, Uganda 

 www.mutolerehospital.ug  
 

- Stichting Vrienden van St. Francis Hospital Mutolere 
 www.stfrancishospital.nl  
Lindeseweg 20 
7251 NS Vorden 
Telefoon: 0575-556363 
Bankrekeningnummer: NL60RABO0107186012 
t.n.v. Stichting Mutolere Hospital te Emmen 

 
 
 


