
Voorwoord

Dit is de tweede nieuwsbrief over onze 
activiteiten voor de kinderen in Togo. We zijn nu 
twee jaar bezig en het moment waarop ons 
hoofdproject - de schoolartsendienst annex 
consultatiebureau in de stad Kpalimé – van start 
gaat, nadert. Daarover berichten we in deze 
nieuwsbrief uitvoerig. Verder vertellen we kort 
hoe het staat met de lopende projecten. Tussen 
de bedrijven door leggen we uit hoe U ons kunt 
steunen, als U wilt.

Schoolartsendienst Kpalimé 

Wat we gaan doen
Wij zijn bezig een 
schoolartsen-
dienst/consul-
tatiebureau op te 
zetten in de stad 
Kpalimé in Togo. 
Daarmee willen we 
aan alle kinderen in 
de stad en omgeving 
tenminste één keer 
tijdens hun jeugd een 
uitgebreid onderzoek 
aanbieden om 
ziektes, 
groeiafwijkingen en 
psychosociale 
problemen snel te 
kunnen opsporen en 
te blijven volgen. We 
denken dat we de naar schatting 35.000 
kinderen in zeven jaar zullen hebben 
onderzocht. We verwachten dat we bij 
duizenden kinderen allerlei ziektes zullen 
opsporen als malaria, parasieten en wormen, 
glaucoom1, sikkelanemie2, tuberculose en aids. 
Ook zullen we naar alle waarschijnlijkheid allerlei 
afwijkingen in de groei opsporen zoals 
ondervoeding, navel- en liesbreuken, 
oogproblemen en heup- en rugklachten. Tot slot 
verwachten we ook sociale problemen zoals 
eenzaamheid en mishandeling aan te treffen. 

1 Een oogziekte die blind maakt, als je er niet op tijd bij 
bent.

2 Een soort bloedarmoede die heel pijnlijk is. 

Wat doen we met opgespoorde 
ziekten/problemen
Afhankelijk van de ernst van de opgespoorde 
ziektes of problemen zullen de kinderen door 
ons behandeld worden of door het  plaatselijke 
ziekenhuis. Als de ouders de behandelingen niet 
kunnen betalen, zullen we samen met 
hulporganisaties in Togo of in Europa bekijken of 
we daarvoor een oplossing kunnen vinden. Het 
is minstens zo belangrijk dat we op scholen en in 
ons medisch centrum voorlichting gaan geven 
aan ouders over hoe ze ziektes kunnen 
voorkomen en hoe ze – ook als ze weinig geld 
hebben – gezonder kunnen leven. Een goed 
voorbeeld is de kinderen leren zich te 

beschermen tegen 
de malariamug 
maar ook kinderen 
leren tanden 
poetsen, waardoor 
ze niet al op jonge 
leeftijd kiezen 
moeten laten 
trekken. Door dit 
uitgebreide 
voorlichting-
sprogramma 
kunnen we veel 
ziektes en 
problemen 
voorkomen.  

Waarom doen we 
dit
De overheid in 

Togo heeft geen geld om schoolgaande kinderen 
systematisch te onderzoeken. De enige 
preventieve zorg die de overheid geeft, is een 
aantal vaccinaties voor baby’s  in het eerste 
levensjaar en een controle van de groei van 
kinderen tot 3 jaar. Veel kinderen krijgen 
zodoende ziektes en problemen tijden hun jeugd 
waar ze aan sterven of blijvend last van hebben 
(bijvoorbeeld door ziekte blind worden). Dat kun 
je met weinig geld voorkomen door kinderen 
tijdig te controleren. Nu wachten ouders vaak tot 
de kinderen erg ziek zijn en gaan ze dan pas 
naar de dokter. Vaak is het dan te laat of wordt 
de behandeling heel duur en heel pijnlijk. In ons 
centrum gaan we eraan werken om dit soort 
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problemen te helpen voorkomen. Als dit model 
aanslaat in Togo, kan het een voorbeeld voor 
heel Afrika worden!

Hoeveel kost het
Preventieve zorg kost maar een fractie van 
curatieve gezondheidszorg. Voor € 3,- per kind 
kunnen we alle benodigde onderzoeken doen. 
Met dat geld 
betalen we het 
medisch 
personeel dat 
we inhuren. We 
zijn van plan de 
ouders per kind 
een klein 
bedrag te laten 
betalen, zoals 
gebruikelijk in 
Afrika; de rest 
moet uit 
sponsoring 
komen. Los van 
die € 3,- hebben 
we geld voor 
onderzoeks-
apparatuur 
nodig. 
Daarnaast 
moeten ook het centrum en de bedrijfswagen 
worden betaald. Daarvoor zoeken we  eveneens 
sponsors die ofwel een financiële bijdrage willen 
leveren ofwel nieuwe of gebruikte apparatuur. 
Tot slot zullen we over enige tijd een fonds gaan 
vormen waaruit de behandeling van kinderen uit 
de armste gezinnen kan worden betaald. Het 
project wordt gecoördineerd door onze medisch 
directeur Cécile Schat-Savy, die haar werk 
overigens pro deo doet. Zij heeft 30 jaar ervaring 
als schoolarts en een aantal jaren als 
consultatiebureauarts.

Hoe lang we dit gaan doen
Het is niet de bedoeling dat we dit werk vanuit 
Nederland eeuwig blijven steunen. Het is ook 
niet de bedoeling dat Cécile het project eeuwig 
blijft runnen. We denken dat we in zeven jaar dit 
proefproject zover opgestart kunnen hebben dat 
alle kinderen in Kpalimé en omgeving 
onderzocht zijn. De resultaten daarvan zullen we 
aanbieden aan de Togolese overheid, met wie 
we nauw samenwerken, en aan grote 
hulporganisaties zoals UNICEF. We verwachten 
te kunnen aantonen dat de kindersterfte door dit 
programma fors wordt teruggedrongen en ook 
dat het aantal ziektes bij kinderen sterk omlaag 
gaat. Het is de bedoeling dat de overheid in 
Togo - eventueel met hulp van externe financiers 

-  het programma overneemt en uitbreidt in het 
hele land en misschien ook naar andere landen. 

Hoever zijn we
De voorbereidingen zijn in volle gang. We 
hebben inmiddels een dubbelhuis in Kpalimé 
aangekocht dat de komende tijd geschikt wordt 
gemaakt om als medisch centrum dienst te 

doen. Er kunnen 
gelijktijdig twee 
teams (van één 
arts, een 
verpleegster en 
een assistente) 
aan het werk. Er 
komt een klein 
laboratorium voor 
eenvoudig 
onderzoek (van 
bloed en 
ontlasting) en een 
miniapotheek. 
We hebben ook 
een 
bedrijfswagen 
gekocht, 
waarmee we 
scholen kunnen 
bezoeken die 

afgelegen liggen. Daarnaast hebben we al 
allerlei tweedehands bureaumateriaal gekregen 
en behandelbanken, hulpmiddelen voor 
gehandicapte kinderen en enkele medische 
apparaten. Maar we missen nog allerlei 
apparatuur (klik hier voor een lijst), die deels in 
ons centrum komt te staan en deels in het 
plaatselijke ziekenhuis dat ook allerlei apparaten 
nodig heeft. 

Hoe U kunt helpen
We zoeken dringend medische apparatuur en 
allerlei bijbehorende zaken zoals injectienaalden 
en naaldcontainers, spuiten, pleisters, spatels en 
zeep. Ook kunnen we geld gebruiken waarmee 
we de verbouwing van het centrum kunnen 
betalen en allerlei bijkomende zaken (klik hier 
voor gegevens over hoe U kunt helpen). Alle 
sponsors krijgen uiterlijk in 2011, als het centrum 
volledig operationeel moet zijn, via een speciale 
nieuwsbrief een verantwoording van de bestede 
gelden (inclusief accountantsverklaring).

Onze planning  
Cécile zal in januari en februari 2010 een pilot 
doen, waarbij ze 200 kinderen van één 
basisschool in Kpalimé zal onderzoeken om na 
te gaan wat zich voordoet aan onverwachte 
bijzonderheden. Ze heeft in november en 
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december 2008 al een intensieve rondgang 
gemaakt langs een groot aantal ziekenhuizen, 
huisartsenposten, aidsklinieken en scholen in 
het hele land. In september 2010 start het 
medisch centrum met één team voor 
schoolartsenhulp en een aantal maanden later 
met consultatiebureauzorg. Naar verwachting zal 
in 2011 een tweede team worden ingezet. In 
2011 of 2012  verwachten wij met 
schooltandverzorging te beginnen. 

Lopende projecten

Kinderkleertjesproject 
Eind 2008 hebben we de eerst hoeveelheid 
kleertjes voor baby’s en opgroeiende kinderen 
overhandigd aan de moeders van de minst 
draagkrachtige gezinnen in het dorpje Tindjassé 
(in de vallei van Mo, aan de grens met Ghana, 
op 450 zware kilometers ten noordwesten van 
Lomé). Sindsdien is er een tweede zending naar 
Togo gegaan, bestemd voor kinderen op de 
kraamafdeling van het ziekenhuis van Kpalimé. 
Eind 2009 gaat een derde zending naar Togo, 
die zal worden verdeeld door de paters van 
Steyl, die overal in dit land actief zijn en de 
noden van de bevolking dus goed kennen. De 
kleertjes worden gebreid door vrijwilligers uit 
Nederland, België en Frankrijk. 
Schoolbankjesproject 

Eind 2008 zijn in Kpalimé de eerste 10 
schoolbankjes gemaakt door de plaatselijke 
meubelmaker en overhandigd aan de directeur 
van het katholiek onderwijs in de regio. Begin 
2009 zijn 50 bankjes gemaakt, gesponsord door 
vrienden van onze stichting. Medio 2009 hebben 
we bijna 100 bankjes kunnen laten maken door 
een gift van de Franse gemeenschap in 
Nederland.  Het is de bedoeling om in 2010 ook 
bankjes te gaan maken voor protestantse en 
openbare scholen. Een schoolbankje gemaakt 
bij de plaatselijke meubelmaker kost op dit 
moment € 25,- en geeft  plaats aan 2 kinderen. 
Hartelijk dank aan iedereen die aan deze actie 
meewerkt!

Brillen voor Afrika 
De opticiënketen “Het Huis” heeft in 2008 
gezorgd voor meer dan 100 tweedehands maar 
nog goed bruikbare brillen, waarvan een deel is 
afgeleverd en de rest eind 2009 zal worden 
bezorgd bij de oogarts in Kpalimé. Wij kunnen 
nog meer brillen gebruiken, dus wie nog brillen 
(met glazen) voor ons beschikbaar heeft, wordt 
verzocht ons dat even te laten weten.3

Medische apparatuur gezocht 
Voor het ziekenhuis en voor een chirurgische 
kliniek in Kpalimé zoeken wij nieuw of 
tweedehands medische apparatuur waaronder 
een echoapparaat voor gynaecologisch en 
pediatrisch gebruik, een verplaatsbare 
onderzoekstafel met beademingsapparatuur, 
een electrische afzuiger voor slijm, een 
microscoop, een manuele centrifuge, lampen 
voor fototherapie, een glycometer, een 
couveuse, een otoscoop voor kinderen en een 
laryngoscoop voor kinderen. Er is een groot 
tekort aan medische apparatuur in Togo en 
apparaten die hier afgeschreven zijn, kunnen 
daar vaak nog goede diensten bewijzen mits ze 
goed functioneren. Stuur a.u.b. een mailtje aan 
Cécile (cschatsavy@kinderhulp-togo.nl).

Voor wie ons wil steunen
Voor onze activiteiten hebben we geld en 
mensen nodig. Wie wil, kan ons steunen door 
hier te klikken. Het straatarme land Togo is U er 
dankbaar voor. En wij eveneens. Uw geld 
belandt één-op-één bij de kinderen van dit land. 
En U kunt uw gift aftrekken van de belasting (klik 
hier voor meer informatie).

Vragen, kritiek en suggesties?
Mail ons op info@kinderhulp-togo.nl.

3  Email aan: info@kinderhulp-togo.nl 
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