
We hebben een gevarieerd programma samengesteld met 

interessante sprekers. Zij geven een inkijkje in de dagelijkse 

praktijk van de zorg voor kinderen met een open ruggetje 

(Spina Bifida) en een waterhoofdje (Hydrocephalus). Ook is 

er gelegenheid voor (nadere) kennismaking, discussie en het 

delen van ervaringen. 

•  Dr. Jan Koning oprichter van ReachAnother Foundation 

Nederland neemt u mee in onze plannen om gespeciali-

seerde centra te realiseren in bestaande ziekenhuizen in 

Ethiopië. De inrichting van het eerste centrum is inmiddels 

in volle gang. Wat willen we bereiken en waar staan we nu? 

•  Dr. Mulualem Wondafrash is neurochirurg en verbonden 

aan de Hawassa University. Hij vertelt over zijn persoonlijke 

ervaringen bij de behandeling van deze kinderen. Wat is er 

veranderd op dit gebied in het afgelopen decennium?

•  Drs. Anneloes Overvelde is kinderfysiotherapeut, 

onderzoeker aan het Radboud UMC en lector aan de 

universiteit van Gondar (Ethiopië). Zij is al jaren samen 

met o.a. de ReachAnother Foundation actief in Ethiopië. 

Haar specialiteit zet zij in voor revalidatietrainingen voor 

veldwerkers die met deze kinderen te maken hebben. 

Twee van haar stagiaires werken aan een patient journey. 

Zij laten u de resultaten zien.

We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs!

Egbert Reijnen,  Jan Koning,    

Voorzitter bestuur Medisch directeur 

We hebben bewust gekozen voor een klein gezelschap.  

Er zijn twee identieke bijeenkomsten zodat u kunt kiezen 

welk tijdstip het best bij u past.

De eerste bijeenkomst is van 10.30 – 12.30 uur

De tweede bijeenkomst is van 14.30 – 16.30 uur

Wilt u ons laten weten als u komt? 

Graag per mail naar info@reachanother.nl met vermelding van 

bijeenkomst 1 of 2 en uw naam en organisatie. U ontvangt een 

bevestiging.

Uitnodiging delen of doorsturen? Graag! 
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www.reachanother.nlHet geluk van delen.

In Ethiopië worden jaarlijks meer dan 40.000 

kinderen geboren met een open ruggetje (Spina 

Bifida) en een waterhoofdje (Hydrocephalus). 

Vaak is er tot groot verdriet van hun ouders geen 

toekomst voor deze kinderen of een toekomst 

met veel zorgen en weinig perspectief. Samen 

met partners en sponsoren zetten we ons in om 

deze kinderen en ouders te helpen door de zorg 

toegankelijk te maken en het enorme aantal 

kinderen dat geboren wordt met deze ernstige 

aandoeningen samen met ouders en met de 

overheid in Ethiopië terug te dringen. 


