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wij zorgen dat ook arme mensen in Ethiopië 

toegang krijgen tot de gezondheidszorg 



 

 
Wie zijn wij? 

In Ethiopië heeft een groot gedeelte van de bevolking geen toegang tot de gezondheidszorg. Dat 

heeft te maken met het ontbreken van kennis, het ontbreken van de juiste hulp en het ontbreken 

van de financiële middelen om die hulp vorm te geven. 

ReachAnother Foundation Nederland is een non-profitorganisatie die met de inzet van vrijwilligers 

streeft naar de verbetering van de gezondheidszorg in Ethiopië. Wij helpen mensen die niet in 

aanmerking komen voor hulp van de overheid, sociale hulp of programma’s van andere 

hulporganisaties. 

ReachAnother Foundation Nederland is opgericht in 2013 als tweelingorganisatie van ReachAnother 

Foundation USA die al bestaat sinds 2008. De USA Foundation heeft inmiddels een netwerk 

opgebouwd in Ethiopië en zo samen met de lokale bevolking mooie projecten gerealiseerd. De NL 

Foundation wil dit werk ondersteunen en uitbreiden zodat er meer mensen geholpen kunnen 

worden.  

Beide Foundations zijn opgericht door de tweelingbroers Marinus en Jan Koning, twee Nederlandse 

chirurgen die zich na hun actieve carrière hebben ingezet voor de minder bedeelde bevolking van 

Ethiopië.  

 



 

Wat doen wij? 

Wij zetten ons in om zoveel mogelijk mensen in Ethiopië die geen hulp krijgen te helpen. Dat doen 

we heel gericht en weloverwogen door het inzamelen van financiële middelen en het voorlichten en 

opleiden van de lokale bevolking. Het uiteindelijke doel is dat zij zelf hulp kunnen bieden en anderen 

kunnen helpen. Inmiddels is er een netwerk opgebouwd van samenwerkingspartners in Ethiopië, de 

USA en Nederland. Hierdoor is het mogelijk om mooie projecten van de grond te tillen die een 

voorbeeld zijn voor de zorg in Ethiopië en waar grote groepen mensen van kunnen profiteren. 

Wat is er inmiddels bereikt? 
Sinds de start zijn er meer dan 50 medici, paramedici en onderwijsprofessionals uit de USA en Europa 

gerekruteerd voor vrijwilligerswerk in Ethiopië. Meer dan 600 baby’s met een waterhoofdje hebben 

inmiddels de levensreddende operatie doorstaan. Een mooi resultaat, maar ons werk is nog lang niet 

klaar! Ethiopië is een groot land (90 miljoen inwoners) en de nood is hoog. De aanpak van mensen 

leren hoe ze zelf aan de slag kunnen werkt. Hiervoor is financiële steun en enthousiaste en creatieve 

mensen uit Nederland nodig die graag hun kennis en ervaring aan anderen overdragen.  

Wat willen we bereiken in de komende drie jaar? 
Onze opdracht voor de komende drie jaar: 

 De ReachAnother Foundation Nederland op de kaart zetten door middel van gerichte PR acties 

 5.000 kinderen met Hydrocephalus door (vooral) Ethiopische neurochirurgen te laten opereren 

 5 scholen te realiseren voor kinderen met autisme van arme ouders 

 Nederlandse autismespecialisten uit te zenden naar Ethiopië om leerkrachten te leren hoe 

onderwijs te geven aan kinderen met autisme  

 een tweejaarlijkse uitzending te organiseren van Nederlandse professionals voor vrijwilligerswerk  

 een netwerk opbouwen in Nederland van partners die financiële middelen en/of mankracht 

beschikbaar willen stellen. 

Wij hebben ook uw hulp daarbij hard nodig! 



 

De ReachAnother Foundation zet zich in voor: 

operaties van baby's met Hydrocephalus 

In Ethiopië worden ieder jaar minstens 2.500 kinderen geboren met Hydrocephalus, beter bekend als 
‘waterhoofdje’. Hydrocephalus is een aangeboren defect van de zenuwbuis die ontstaat in de eerste 
tien dagen van de zwangerschap. Tot voor kort gingen deze baby's allemaal dood. De ReachAnother 
Foundation zorgt dat deze kinderen worden geopereerd zodat zij kunnen opgroeien tot normale 
volwassenen.  

De oorzaak van Hydrocephalus is een gebrek aan foliumzuur in het eten van de moeder. Het dagelijks 
voedsel in Ethiopïe is eenzijdig en bevat weinig foliumzuur. De ReachAnother Foundation werkt 
samen met de Wereldbank en de Ethiopische regering aan een landelijk Foliumzuurproject. Maar het 
zal nog jaren duren voordat foliumzuur een vast bestanddeel is in het dagelijks voedsel in Ethiopië.  

In de tussentijd geeft een operatie waarbij een shunt in de hersenholte wordt ingebracht de beste 
kans voor genezing van Hydrocephalus. Als de diagnose en de behandeling in een vroeg stadium 
plaatsvindt, kunnen deze baby´s normaal opgroeien. Zo niet dan sterven de meestenvoor hun 
tweede verjaardag. 

De ReachAnother Foundation is in 2014 een campagne gestart om in de komende vijf jaar fondsen te 
werven om 5.000 operaties uit te voeren.  

 

  



 

De ReachAnother Foundation zet zich in voor: 

opleiding van neurochirurgen  

Toen de ReachAnother Foundation in 2009 voor het eerst in aanraking kwam met het 

gezondheidszorgsysteem in Ethiopië was er maar één neurochirurg op de meer dan 90 miljoen 

mensen van Ethiopië. De ReachAnother Foundation heeft zich sterk gemaakt voor een  

opleidingsprogramma voor neurochirurgen aan het Universiteitsziekenhuis van Addis Ababa. 

Onderdeel van het doorlopende hulpprogramma is de rekrutering van vooraanstaande Amerikaanse 
en Europese medisch specialisten om als tijdelijke artsen/opleiders in de ziekenhuizen van Ethiopië 
te werken.  

Inmiddels zijn de eerste afgestudeerde neurochirurgen aan de Universiteit van Addis Ababa gestart 

met een Hydrocephalus Campagne. De verwachting is dat tegen 2019 twintig eigen neurochirurgen 

zijn opgeleid. 

 

  



 

De ReachAnother Foundation zet zich in voor: 

Onderwijs aan kinderen met autisme  

In 2010 hielp de ReachAnother Foundation met de oprichting van het Nehemiah Autisme Center 
(NAC) in Addis Ababa. De eerste school in Ethiopië die volledig is gericht op onderwijs aan kinderen 
met autisme van arme ouders. Het NAC is de eerste stap naar onderwijs-faciliteiten voor de naar 
schatting 400.000 kinderen met autisme in Ethiopië. 

Met de hulp van de ReachAnother Foundation is het NAC gegroeid tot de maximum capaciteit van 
veertig leerlingen. Een team van door de ReachAnother Foundation gesponsorde autisme-experts uit 
Nederland is een instructieprogramma gestart om de kennis van de leerkrachten te vergroten. De 
training bestaat uit het werken aan gedragsverandering in kleine groepen door leerkrachten die 
direct met de kinderen werken. 

In nauwe samenwerking met de Ethiopische Staatssecretaris voor de Geestelijke Volksgezondheid is 
de ReachAnother Foundation bezig om nieuwe hulpprogramma's te ontwikkelem en om nieuwe 
scholen voor kinderen met autisme van arme ouders in Ethiopië op te richten. 

De komende vijf jaar wil de ReachAnother Foundation vijf scholen realiseren voor kinderen met 

autisme van arme ouders in Ethiopië. Daarnaast wil de ReachAnother Foundation Nederlandse 

autismespecialisten uitzenden naar Ethiopië om leerkrachten te leren omgaan met kinderen met 

autisme. 

 

  



 
 

De ReachAnother Foundation zet zich in voor: 

Persoonlijke ondersteuning 

 
De missie van de ReachAnother Foundation is niet beperkt tot het vergroten van de mogelijkheden 

tot de toegang tot medische zorg voor minderbedeelde bevolkingsgroepen, zoals een operatie voor 

kinderen met Hydrocephalus of het vergroten van de kansen voor arme kinderen met autisme. De 

ReachAnother Foundation zet zich met haar medische en onderwijskundige vrijwilligers in voor de 

levens van mensen op een heel persoonlijk niveau. 

 

Hoop geven aan wanhopige ouders en kinderen zien opbloeien… 

Een doel van de ReachAnother Foundation is bijvoorbeeld om de mensen in Ethiopië te laten ervaren 

dat Hydrocephalus een aandoening is die verholpen kan worden. Medische zorg kan niet beter 

besteed worden dan aan deze moeders! Of een bezoek aan Nehemiah Autisme Centrum te brengen 

en te zien dat het meegenomen lesmateriaal op een goede plek terechtkomt en dat kinderen 

opbloeien en zich kunnen ontwikkelen.  

 

Mensen helpen die het zelf niet kunnen en hen en hun omgeving leren bewust te worden 

van de mogelijkheden en die om te zetten in kansen, 

dat is de missie van de ReachAnother Foundation! 

 



Helpt u mee om deze kinderen en ouders 

een betere toekomst te geven? 

Wij gaan graag met u in gesprek over uw bijdrage 

aan hun geluk!  

 

 

ReachAnother Foundation Nederland  Raad van Bestuur  

Web www.reachanother.nl   Egbert Reijnen, voorzitter 

Mail konvoort@xs4all    Jan Koning, Ethiopië kenner 

Facebook      Hetty Joustra, autisme-expert 

Bank NL 36 ABNA 0449 2893 62   Albert van den Berg, penningmeester 

        Marinus Koning, adviseur  

       ReachAnother Foundation USA 

 

De ReachAnother Foundation Nederland heeft de ANBI status 

 

      Wij zorgen dat ook 

      kansarme kinderen   

       toegang krijgen tot de  

       gezondheidszorg! 

 

http://www.reachanother.nl/

