SOEGG heeft een hartelijke samenwerking met het Ikazia
Ziekenhuis in Rotterdam. In het volgende interview wordt deze
samenwerking toegelicht.

Wilt u zich beiden kort voorstellen?
Karl Foets, hoofd Zorg, lid van het managementteam, verantwoordelijk
voor de Zorg in Ikazia, verpleging, poliklinieken, SEH en OK-complex.
Daan van der Leer, stafmedewerker Zorg en relatiebeheerder in Ikazia
met de eerste lijn (huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen en verzekeraars).
Hoe is het contact tussen Ikazia en SOEGG ontstaan?
Door zijn werk had de voorzitter van SOEGG, Leen Luchtenburg, contact met ons beiden. Toen is Karl Foets geïnteresseerd geraakt in het
werk van de stichting. In een persoonlijk gesprek daarna is afgesproken om nader kennis te maken met het werk van SOEGG. In 2011 heeft
Peter Noordzij, destijds werkzaam bij de Technische Dienst in Ikazia,
een stand gehad op de Kerstmarkt van Ikazia om het werk van SOEGG
in Oekraïne onder de aandacht te brengen. Er is toen voorgesteld om
een keer mee te gaan met een werkbezoek. Op uitnodiging is Daan
van der Leer meegereisd naar Zhitomir om kennis te maken met wat
SOEGG daar doet. Hij heeft kennis gemaakt met Jan van Beest, de ziekenhuisdirecties en ds. Arkadiy Margulis. Daan heeft tijdens zijn bezoek
veel indrukken opgedaan en is onder de indruk geraakt van de omstandigheden waaronder zorgprofessionals daar werken. Terug in Ikazia heeft
Daan een lans gebroken voor het werk van de stichting. Hij heeft voor
directie en MT een presentatie gehouden over zijn werkbezoek. Dit heeft
ertoe geleid dat de directie van Ikazia een samenwerkingsovereenkomst
heeft getekend met SOEGG.
Wat houdt in grote lijnen de ondersteuning van Ikazia in?
Ikazia heeft toegezegd dat meubilair, materialen en apparatuur die niet
meer worden gebruikt of zijn afgeschreven, zullen worden geschonken
aan SOEGG. De stichting komt de spullen zelf ophalen. Voorwaarde is
dat er bij de apparatuur een onderhoudsstatus en een gebruiksaanwijzing is. Alles wat geschonken wordt moet veilig en betrouwbaar zijn. Heel
bijzonder om tijdens een bezoek aan de ziekenhuizen in Zhitomir apparatuur en materiaal te zien waar de Ikazia sticker nog op zit. Het wordt echt
gebruikt! Bijzonder indrukwekkend om te zien hoe de mensen daar werken in de gezondheidszorg. Vol liefde, betrokken en met bevlogenheid.

De apparatuur is daar grotendeels verouderd. Wat zijn we dan verwend
in Nederland!
Vindt er ook uitwisseling van kennis plaats?
Er zijn plannen gemaakt om, als de politieke situatie in Oekraïne dat toelaat, nogmaals op bezoek te gaan met verpleegkundigen van de Intensive Care en de Kinderafdeling om te zien wat we aan kennis en kunde
kunnen overdragen.
Hebt u nog wensen voor de toekomst?
De samenwerking continueren. We willen mogelijk een vervolgbezoek
brengen om te zien waar de spullen terecht zijn gekomen. Bezoek van
IC en kinderafdeling van Ikazia aan Zhitomir. Via ons intranet houden we
de ‘Ikazianen’ op de hoogte van het werk in Oekraïne. De collecte in de
erediensten in Ikazia is bestemd voor SOEGG. Op de Ikazia-kerstmarkt is
altijd een plaats voor het werk van SOEGG. Er wordt overwogen om het
werk van de stichting een keer te presenteren aan het middenkader in
Ikazia. We wensen jullie Gods zegen
gen op het werk.

In drie ziekenhuizen is dringend verbetering van de gastroscopie nodig.
Wie wil een donatie of gift voor dit project schenken?

GIFTEN T.B.V. SOEGG kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer: NL28RABO0171575091
Graag verzorgen wij voor u een presentatie. U kunt daarvoor contact opnemen met onze voorzitter: dhr. L.J. Luchtenburg,
tel. 06-53749651 of met onze secretaris: dhr. A.M. van Steensel, tel. 0180-518913; e-mail secretariaatsoegg@gmail.com.
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