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Introductie
Als voorzitter van de stichting Zienderogen kan ik melden dat 2017 een top jaar geweest 
is voor ons, maar zeker voor de doelgroep van de stichting; mensen met een beperkt 
zicht in arme landen. De meeste slechtzienden zijn niet in de gelegenheid om voor 
zichzelf een beter zicht ‘aan te schaffen’ zoals wij in ons land gewend zijn. Daarom 
hebben onze vrijwilligers zich er weer voor ingezet om naar andere landen af te reizen, 
hun spaarzame vrije dagen in te leveren, en daar brillen aan te meten bij de 
minderbedeelden. Er zijn in 2017 totaal 8034 oogmetingen gedaan in 6 landen. Wij 
hebben 1655 recept brillen gemaakt en daarnaast zijn er grote getalen kant en klare 
leesbrillen ter plekke afgegeven. 

! ! !

Ook heeft de stichting Zienderogen organisaties geholpen met verschillende acties; zoals 
vluchtelingenhulp geboden door oogarts Frank Koole. Hij gaat met een pasbril en 
pasdoos naar opvangcentra en meet daar brillen aan en levert een week later brillen op 
sterkte af.  Verder is er bijvoorbeeld een funduscamera geschonken aan het ziekenhuis in 
Floresti – Moldavië en is er door toedoen van u een pasdoos met pasglazen beschikbaar 
gesteld voor een ‘bush nurse’ in Ghana. Dit stelt haar in de gelegenheid om daar in het 
binnenland oogmetingen te doen in lokale dorpen. 
Voor 2018 staan er wederom verschillende missies op de agenda. De eerste succesvolle 
missie van dit jaar naar Ambon is inmiddels al weer achter de rug. Een goed begin…  

Ik wil onze sponsors bedanken voor hun giften, zij zijn degenen die het mogelijk maken 
om onze mensen te laten reizen en ze zo in staat stellen hun hulp aan te bieden. Ook wil 
ik u allen vragen om onze site te delen met uw kennissen en hen ons succes kenbaar te 
maken. 
Dank ook aan alle opticiens die vrijwillig en gratis de brillen voor ons inslijpen en ik kan 
u vertellen dat ik soms met grote hoeveelheden bij hen binnenstap. Maar ze doen het 
graag en de meeste zeggen dat het voor het “goede doel” is. Dank mensen, dank!

George de Jong, voorzitter
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Een terugblik 2017

Ook dit jaar hoopt Stichting Zienderogen zich opnieuw wereldwijd in te zetten voor de 
allerarmsten blinden en slechtzienden. In deze nieuwbrief willen wij met jullie 
terugblikken op de succesvolle projecten die in 2017 hebben plaatsgevonden. Tijdens 
verschillende georganiseerde projecten zijn in het afgelopen jaar teams van specialisten 
aan het werk geweest om in een kort tijdbestek zoveel mogelijk mensen te onderzoeken 
en waar mogelijk aan een bril-op-maat te helpen. Op deze manier hebben we op kleine 
schaal wederom kunnen bijdragen aan het voorkomen van onnodige blindheid en 
slechtziendheid. 

Moldavië (september 2017)

 
Op zaterdag 23 september 2017 vertrok een team vrijwilligers op uitnodiging van 
stichting “Max maakt mogelijk”  voor 8 dagen naar Moldavië. Het team bestond uit 5 
personen, verdeeld in 3 optometristen en 2 opticiens. In deze periode zijn er 1089 
mensen onderzocht op cataract, glaucoom, hoornvlies en netvliesaandoeningen en 
werden mensen waar nodig geholpen aan een bril.

 

Myanmar (Birma) (juli 2017)

 
Begin juli 2017 zijn 3 vrijwilligers van Stichting Zienderogen 
afgereisd naar Myanmar, waar ze onderdeel waren van een 
groot team in samenwerking met de Thaise Stichting Lanna Ta 
Dee. Tijdens dit project zijn ontzettend veel Myanmarezen 
geholpen. Er is gescreend in ziekenhuizen en op basisscholen en 
in totaal zijn er ruim 2300 mensen gezien waarvan 668 personen 
zijn geholpen met een in Nederland geslepen bril op maat.		
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Mauritanië (april 2017)

 
 
Op uitnodiging van ONG Actions is een team van Stichting 
Zienderogen bestaand uit 5 specialisten voor 10 dagen aan het 
werk gegaan in het Afrikaanse Mauritanië. In totaal zijn er 
ongeveer 1500 mensen gezien en 260 brillen op sterkte 
aangemeten, ook zijn veel mensen geholpen met een kant en klare 
leesbril en wordt er teruggekeken op een zeer geslaagde missie. 	

Haïti (april 2017)

 
In april is voor het derde achtereenvolgend jaar een team van 
oogartsen en optometristen vanuit Nederland vertrokken om 
oogzorg te leveren in Haïti. In totaal zijn 736 patiënten onderzocht 
van wie 410 een bril-op-maat kregen aangemeten. Ook zijn er veel 
mensen geholpen met een standaard leesbril. Daarnaast zijn er 66 
operaties uitgevoerd, grotendeels staaroperaties waarmee mensen 
ontzettend zijn geholpen. Dat is waar we het voor doen!. 	
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Ghana (februari 2017)

 
Op uitnodiging van Sister Aba (oprichtster 
van een oogkliniek) en in samenwerking 
met The Optical Foundation is een team 
van 4 vrijwilligers afgereisd naar Ghana. 
Sister Aba’s wens is dat eersteklas oogzorg 
mogelijk is voor alle patiënten, ongeacht 
de levensstandaard, huidskleur of geloof. 

Hier draagt Stichting Zienderogen graag een steentje aan bij. In totaal zijn 2409 metingen 
verricht en zijn 225 leesbrillen uitgedeeld. 
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