
 
Notulen vergadering St vrienden van Mutolere, betreffende 2018. 
Op 5 januari 2019 in Bloemendaal 
 

1. Mededeling bestuur: dank aan voormalig bestuur en 
bestuurswissel genoemd. Katinka Mijnheer: voorzitter, Jaap Snellen: 
Penningmeester, Gertild den Boer- Winter: secretaris 

2. Samenwerking en sponsors: 
- Zusters van Breda: De stichting heeft een goede samenwerking   

met Mutolere en Breda, Ziekenhuis komt met ideeën, stelt 4 
jarenplan op, onderling bespreken, advies naar zusters.  

- Ziekenhuizen Zutphen geeft om het jaar 2 verpleegkundigen de 
gelegenheid om naar Mutolere te gaan. In 2018 twee personen 
met als speerpunten pijnbestrijding en hygiëne.  

- Wilde Ganzen geeft 50% bovenop zelf verzameld bedrag wanneer 
je dit zelf bijeen hebt gekregen.  

- MMC helpt doneert gedurende 5 jaar een geldbedrag. Het geld is 
bedoeld voor voornamelijk opleiding van medewerkers Mutolere 
Hospital. Eerste 5 jaars periode loopt over 2 jaar af.  

- Lions Nuenen. Er was een wijnproeverij georganiseerd met de 
opbrengsten voor Mutolere. Daarnaast steunen de Lions club met 
activiteiten als website en om wifi stabieler te maken. 
Verbetering van wifi is ook lastig door Afrikaans instabiel 
netwerk. Wifi is van toenemend belang is voor verbetering van 
kwaliteit van zorg en kennis. 

- Afrika fonds, ‘klompvoetenproject’, loopt door. 
- VAC gebruikt voor tweede jaar, tbv osteomyelities, met goede 

resultaten.Voor lange termijn  gaan we voor meer sustainability, 
een lokaal low cost systeem, zoals in WHO richtlijn.  

 
3. Door stichting gefinancierde projecten 

  
- renovatie en extensie chirurgische afdeling 
- Een Oegandese arts heeft zijn studie tot algemeen chirurg 
afgerond, gaat verder als kinderchirurg in opleiding in Mbara.  
- Een verpleegkundige heeft de 2-jarige opleiding tot specialistisch 
verpleegkundige afgerond en werkt nu op de medium care.  
- De twee basisartsen die tot gynaecoloog en chirurg opgeleid 
worden behalen goede resultaten. Ze willen graag in Mutolere 
werken na hun opleiding. Woonruimte voor hen is er, maar 
eventueel bespreken of dat aangepast moet worden.  
- Twee andere medewerkers van het ziekenhuis zijn in 2016 lokaal 
technisch opgeleid door Mark Bretveld van onze stichting. Er is 
sprake van dat in 2019 een van hen een officiële technische 
opleiding in Nyakabande gaat volgen. Deze moet voldoen aan 
overheidseisen technische opleiding. Bij de implementatie van het 



solar project krijgen ze scholing en ondersteuning van de 
projectorganisatie de tevens de implementatie op zich neemt.  
- Ambulanceverpleegkundigen uit Nederland kwamen in 2018 met 
als doel scholing te geven op de verpleegkundige opleiding over de 
volgende onderwerpen: Eerste Hulp en pijnmanagement. Het is 
belangrijk dat de verpleegkundigen aansluiten op het opleidingsplan 
en de Oegandese richtlijnen en behandelplannen. Het verblijf mag 
niet te kort zijn en een overdracht onderling en met de lokale 
medewerkers is van groot belang. 
-Een laparoscopie toren is naar Mutolere gebracht. Ditzelfde 
apparaat kan ook voor gasless laparoscopie gebruikt worden. Een 
van de artsen is op kosten van de stichting naar India gegaan voor 
scholing gasless laparoscopie, wat zeer zinnig bleek. Het de 
bedoeling dat hij deze methode, met hulp van de Nederlandse 
chirurgen, in het ziekenhuis gaat gebruiken. Dit zal als een project 
stapsgewijs ingevoerd worden. Er is een aanvraag gedaan voor 
subsidie. 
-Solar: Organisatie in Oeganda komt dit installeren. Dit project 
i.s.m. de twee andere ziekenhuizen van de zusters van Breda (Rubia 
en Nyakibale).  
In maart hoopt men het project te starten. Met de komst van Solar, 
zijn er t.z.t. een grondlijn, accu’s of een generator. Convertors 
houden stroom stabiel. Onderhoudscontract en training van 
medewerkers is afgesproken.  
-Operatiekamer complex: op oude gynaecologie afdeling worden 
twee tijdelijke major ok’s gemaakt. Vrijwel aansluitend en deels 
gelijktijdig bouw nieuwe ok complex. Voor dit project is zowel in 
Nederland als in Mutolere een projectteam samengesteld. Het 
verzoek aan de leden van de projectgroep is om bij verblijf in 
Mutolere de voortgang te volgen, houdende aan de gemaakte eisen 
en tekeningen.  
-Dit jaar wordt, nadat de OK gereed is, besproken hoe de 
traumazorg en de eventuele bouw van een eerstehulpafdeling het 
beste aangepakt kunnen worden. In Nyakibale functioneert de 
eerste hulp goed, dit kan als voorbeeld dienen.  
-Nieuwe clinical officer orthopedie wordt door overheid aangedragen. 
Die kan taken verdelen met de huidige clinical officer. 
-Röntgen: is gerenoveerd.  
- SIGN-congres 2019 zal in principe bezocht worden door Willem den 
Boer en de clinical officer. Voor de laatstgenoemde worden de 
kosten van een visum en de reiskosten vanuit de Stichting betaald.  

 
5. Website: oude website is inmiddels doorgelinkt naar de nieuwe. Gertild 
zal iedere sponsor vragen of ze genoemd willen worden bij de donateurs 
op de website. Updates na werkbezoek van vrijwilligers in Mutolere zijn 
welkom voor plaatsing op de website.  

 



6. Fysiotherapie is volop in ontwikkeling. Vanuit Kisoro komt er tijdelijk 
een fysiotherapeut. Nu de ruimte nog niet ingericht is kan er nog niet 
adequaat gewerkt worden. De bedoeling is dat de neiuwe fysiotherapie 
ruimte klaargemaakt wordt nadat het OK complex klaar is. 
 
7. Schema vrijwilligers: de jaarbezetting van aanwezige Nederlandse 
chirurgen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en technicus worden met 
elkaar afgestemd. 

 
8. Voorschieten niet aftrekbare kosten, zie website 

 
9. Ebola: Oost Congo Ebola. Wat te doen bij uitbraak?  

Het lokale management is voorbereid. De stichting besluit bij een 
uitbraak van Ebola of vrijwilligers gaan. Dit heeft alles te maken 
of  de vrijwilligers voorbereid zijn. De Stichting zal checken wat 
het advies van de gezondheidsorganisaties is.  

10. wvttk en actielijst gemaakt voor de leden van het bestuur en 
andere leden. 
 


