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Verslag 2018  
Project 04: Vrij van oogpijn verder 
Verslag projecthouder: Monica Commandeur 
 
Projectomschrijving 
Weeskinderen hebben het in Afrika vaak niet gemakkelijk in hun leven, ook als er familieleden zijn 
die het kind onder hun hoede nemen. Toen zij acht jaar oud was kreeg Namakau een steen tegen 
haar oog uit een schot met een katapult. Door onachtzaamheid duurde het een week voordat zij bij 
een oogarts kwam. Erger nog dan de verminking en de blindheid, was de jarenlange pijn, die haar 
ook belemmerde in haar leer- en concentratievermogen. Door dit project van Stg. Musole kon zij 17 
jaar later een oogoperatie ondergaan – en (hopelijk) pijnvrij worden en zich verder ontwikkelen. 
 
Activiteiten 2018 
Op 5 januari 2018 vond de eerste nacontrole plaats na de oogoperatie. De genezing leek goed te 
gaan. Op 10 januari 2018 meldde Namakau zich bij de kliniek vanwege intense pijn. Ze kreeg 
zwaardere pijnstillers en het advies toch vooral vitaminerijk te eten (fruit en groente). Op 9 februari 
2018 vond er opnieuw controle plaats. Er is toen een oogscan uitgevoerd. Volgens de oogarts verliep 
het genezingsproces op zichzelf naar wens, maar langzamer dan verwacht. De acceptatie van het 
getransplanteerde hoornvlies verliep moeizaam.  
Bij de controle op 23 februari 2018 kreeg Namakau het advies om het zicht in het oog te trainen, 
zodat het weer recht vooruit zou gaan staan (het stond helemaal weggedraaid, want vrijwel blind). In 
de loop van het jaar is Namakau nog enkele malen terug geweest om medicijnen aan te schaffen 
(oogzalf en pijnstillers). Het trainen van haar oog verliep echter langzaam, want zeer pijnlijk. 
 
In november 2018 stuurde het management Agarwal’s Oog Hospitaal bericht naar de projecthouder, 
dat de donatie al enige tijd geleden volledig was verbruikt – en dat Namakau sindsdien (niet duidelijk 
sinds wanneer) zelf voor haar medicijnen betaalde. Als ze opnieuw een controlebezoek bij de oogarts 
wilde afleggen, moest ook daarvoor opnieuw worden betaald. Dit bericht bleek echter niet afkomstig 
de vertrouwde contactpersoon-manager, maar van een nieuwe, vervangende manager. 
 
Op 22 december 2018 bezocht Namakau de oorspronkelijke oogchirurg. De uitleg die ze kreeg was, 
dat de omgeving waarin de lens in het oog is gezet meer was beschadigd dan verwacht. Bovendien 
werd het getransplanteerde hoornvlies zeer moeizaam door het lichaam geaccepteerd. Dat waren de 
hoofdreden voor de aanhoudende pijn. Het herstelproces loopt daarom veel moeizamer dan 
verwacht, maar – op zichzelf, nog steeds naar wens. Er is daarom ook geen vervolgoperatie nodig of 
zelfs gewenst om het oog recht te zetten. Beheerst trainen en het oog voldoende rust geven tegen 
concentratie en felle zon is het devies. Voor buiten wordt een eenvoudige bril met transitieglazen 
geadviseerd tegen het felle zonlicht. 
 
Aansluitend stuurde de (nieuwe) manager een offerte van ruim € 2.000, voor aanvullende kosten, 
waarvan € 1.600 voor een Superdesignbril met Hightech Transitieglazen. Aangezien brillen met 
transitieglazen in Nederland al verkrijgbaar zijn vanaf € 25, is besloten het contact met de nieuwe 
manager niet voort te zetten: de wederzijdse verwachtingen stemmen kennelijk niet overeen.  
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Eind december 2018 is een vervolgdonatie gestuurd aan Namakau zelf (€ 500), zodat zij zelf de 
rekening voor het consult kan betalen, bij een opticien een transitiebril kopen en daarna geld over te 
houden voor de medicijnen in de maanden daarna.  
 
Financieel overzicht 

 
 
Toelichting: projectopzet zonder extra fondsenwerving 
Bron van de donaties en voorschotten voor dit project: projecthouder Monica Commandeur 
 
In 2018 is een extra donatie gedaan in de vorm van (alweer) een niet terug opeisbare voorschot à € 
500 (zie tabel). Dit voorschot worden verevend door omzetting in vijf donaties van gelijke bedragen 
(à € 100) gedurende vijf achtereenvolgende kalenderjaren, te beginnen in 2020. Deze ritmiek van 
omzetting kan niet worden stopgezet, anders dan door de opheffing van de stichting of door het 
overlijden van de donateur. In die gevallen worden alle resterende voorschotten automatisch en 
onmiddellijk omgezet in donaties. 
 
Het voorschot is door Stg. Musole rechtstreeks overgedragen aan Namakau als uitvoerder van de 
projectactiviteiten. Na toezegging van het bedrag heeft zij zich georiënteerd bij een opticien. 
 
Beleidsplan 2019 
Als de genezing verder naar wens verloopt, dan zijn er in 2019 geen verdere donaties nodig voor 
nacontroles in het Agarwal’s Eye Hospital, medicijnen, pijnstillers en hulpmiddelen (brillen). Voor 
zover Namakau behoefte heeft aan nacontroles kan zij zich desgewenst ook wenden tot het 
staatshospitaal voor oogkwalen, hoewel zij daar geen goede recente ervaringen mee heeft (huidige 
oogarts heeft geen interesse in haar problemen). De kosten voor medicijnen en pijnstillers zou ze in 
principe zelf moeten kunnen bekostigen vanuit haar eigen inkomsten-verwervende activiteiten. 
 
In 2019 zal Namakau zich erop toeleggen om te proberen haar leerachterstand weg te werken in 
haar opleiding tot onderwijzeres. Ze is gemotiveerd om de eindexamens te halen, hoewel ze geen 
ambities heeft om onderwijzeres te worden. Eigenlijk wil ze zich bekwamen in het ondernemerschap. 
Ze heeft al enige jaren ervaring met de handel in parfums. Die activiteit wil ze uitbouwen. 


