
De situatie
Ethiopië is het op een na dichtstbevolkte land van Afrika en het hoort tot 
de top 3 van de snelst groeiende economieën ter wereld. Toch heeft het 
land te maken met een groot probleem dat veel mensen raakt. Jaarlijks 
worden er meer dan 44.000 kinderen geboren met een waterhoofdje en 
een open ruggetje.  

Spina Bifida en Hydrocephalus (SBH) zijn aangeboren neurale-
buisdefecten die leiden tot beschadigingen van de wervelkolom, de 
hersenen en vitale functies bij pasgeboren baby’s. Deze defecten 
veroorzaken miskramen, kindersterfte en ernstige levenslange  
fysieke beperkingen.

Deze problemen kunnen voorkomen worden door het gebruik van 
foliumzuur, het eten van de juiste voedingsmiddelen, tijdige behandeling 
en de juiste nazorg. Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat het aantal 
kinderen dat met deze defecten geboren wordt sterk afneemt. Ethiopië 
kan zo deze problemen, die voor veel verdriet zorgen, het hoofd bieden  
en kinderen en hun ouders een toekomst bieden.

Onze aanpak
De kracht van de ReachAnother Foundation is de 
samenwerking met belangrijke partners zodat we een 
duurzame verandering teweeg kunnen brengen. 

We werken samen met grote Ethiopische (universitaire) 
ziekenhuizen om de capaciteit van de neurochirurgie uit 
te breiden en meer baby’s te helpen. Zo kunnen 
er meer neurochirurgen, verpleegkundigen 
en fysiotherapeuten in Ethiopië 
opgeleid worden. De bekendheid 
van deze defecten wordt zo 
vergroot en er komt meer 
aandacht voor behandeling  
en nazorg.

We werken samen met het 
ministerie van gezondheid 
en andere NGO’s in 
Ethiopië om het gebruik 
van foliumzuur onder de 
aandacht te brengen. 

Door de toevoeging van foliumzuur aan het dagelijkse 
voedsel zal het aantal kinderen dat met SBH geboren 
wordt met 90% afnemen.

We werken samen met professionals uit de medische 
wereld en de zorg over de hele wereld door het geven 
van lezingen, opzetten van trainingen en programma’s en 
het zorgen voor medische apparatuur en middelen. 

We hebben er inmiddels voor gezorgd 
dat meer dan zes duizend kinderen 

met SBH geopereerd konden 
worden. Onze Centers of 

Excellence (CoE’s) die 
we willen vestigen in 

bestaande ziekenhuizen 
dragen zorg voor de 
bundeling van kennis 
en kunde van de 
behandeling, nazorg 
en preventie. Zo 
maken we samen 
met onze partners 
het verschil in Ethiopië.

Preventie Behandeling

Nazorg

Wij zorgen dat het grote aantal baby’s dat in Ethiopië geboren wordt met 
Hydrocephalus (waterhoofdje) en Spina Bifida (open ruggetje) de behandeling 
krijgt die zij nodig hebben, zodat zij gezond op kunnen groeien. 
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FLOUR

De ReachAnother Foundation 
werd in 2009 opgericht door de 
Nederlandse tweeling Jan en 
Marinus Koning in samenwerking de 
met de Afdeling Neurochirurgie van 
de Universiteit van Addis Ababa.

Nederland

W  reachanother.nl
M  info@reachanother.nl
T    06 53 33 95 99 
J. Koning, medisch directeur 

United States

W  reachanother.org
M  info@reachanother.org
T   +1 541 4325 3668  
M. Koning, medical director

 

WILT U ONS HELPEN? Doneren kan via onze website. www.reachanother.nl

Een operatie van een kindje met 
SBH kost gemiddeld €125€125

Onze  
speerpunten
Centers of Excellence voor 
neurochirurgie in bestaande 
ziekenhuizen waar de gespecialiseerde 
zorg voor kinderen met Spina Bifida en 
Hydrocephalus en de steun aan hun 
ouders samenkomen en verder worden 
ontwikkeld en verspreid.
Training voor Neurochirurgen
zodat zij gespecialiseerd zijn in 
de behandeling van neurale-
buisdefecten. We hebben een 
samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met zes universitaire 
ziekenhuizen verspreid over het land en 
er zijn inmiddels 35 gespecialiseerde 
neurochirurgen.
Apparatuur en medische hulpmiddelen 
om deze kinderen te kunnen helpen. 
Hiervoor werven we actief fondsen 
en donoren en we benaderen 
Nederlandse ziekenhuizen en 
leveranciers om hun overtollige 
apparatuur en hulpmiddelen na revisie 
te doneren aan de ziekenhuizen 
in Ethiopië. We hebben inmiddels 
apparatuur en hulpmiddelen ter 
waarde van 1 miljoen dollar naar 
Ethiopië verstuurd.
Voedselverrijking om het aantal 
getroffen kinderen te verminderen. 
We werken samen met experts op het 
gebied van voeding en de overheid in 
Ethiopië, maar ook met internationale 
organisaties aan de verdere 
ontwikkeling van voedselverrijking 
zoals de toevoging van foliumzuur ter 
voorkoming van SBH.


