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Dit is het verhaal van Roger. Roger is 17 jaar oud en leeft 
in Togo, één van de armste landen in Afrika. Toen hij acht 
jaar was, overleed zijn vader en liet zijn moeder hem 
en zijn twee broertjes en zusje achter. Een buurvrouw 
ontfermde zich gelukkig over hem, wat hem behoedde 
voor een bedelend leven op straat. Toen wij Roger 
ontmoetten, had hij een ernstige wond aan zijn vinger die 
snel in het ziekenhuis behandeld moest worden. Deze 
behandeling kost ongeveer 25 euro. Voor ons niet veel, 
maar voor de meeste mensen in Togo een vermogen. In 
dit Afrikaanse land moeten mensen rond zien te komen 
van 1 euro per dag. Dat geldt ook voor de buurvrouw 
van Roger. Maar Roger had geluk. Hij woonde niet ver 
van het medisch centrum van onze “Stichting Kinderhulp 
Togo”. Wij hebben hem verzorgd en zijn behandeling 
betaald. Deze hulp kunnen we gelukkig aan steeds meer 
kinderen bieden, maar helaas nog niet voor iedereen.

Roger is 17 jaar  
en leeft in Togo

Kinderen in het straatarme Togo eten heel eenzijdig 
(als ze al te eten hebben). Ze weten ook niet  hoe 
ze gezond moeten blijven en worden niet geholpen 
als ze ziek zijn. Een groep Nederlanders en Fransen 
heeft zich rondom Cécile Schat geschaard om hulp 
te bieden via de door hen opgerichte Stichting 
Kinderhulp Togo. Cécile werkte 30 jaar lang als jeugd- 
en consultatiebureauarts. Ze richtte aan het einde van 
haar loopbaan vanuit Nederland een schoolartsendienst 
op in Togo omdat ze een zinvolle invulling wilde geven 
aan haar pensioen. Cécile zorgt er met haar team van 
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Onderzoek
We onderzoeken de schoolgaande kinderen heel 
uitgebreid. We sporen veel voorkomende ziektes op 
zoals bloedarmoede, malaria, wormen en parasieten, 
hoofdschimmel en ziektes die blind maken. En we 
blijven de kinderen de jaren erna volgen. 

deskundigen voor dat kinderen medisch onderzocht 
en behandeld worden. Ook zijn er afspraken met het 
ziekenhuis gemaakt, waardoor kinderen zoals Roger 
gemakkelijk doorverwezen worden als ze geopereerd 
moeten worden. Daarnaast geeft Cécile met haar team 
voorlichting aan ouders, leraren en kinderen over gezond 
eten en leven. Ze krijgen informatie over het voorkomen 
van ziektes en hoe ze zelf op goedkope en eenvoudige 
wijze klachten kunnen behandelen. 

Een voorbeeld: bijna alle kinderen hebben wormen 
in hun darmen. De pitten van de papaja verjagen 
de wormen en de papaja groeit op elke hoek van de 
straat! En hebben de kinderen oogklachten? Elke 
dag een eetlepeltje palmolie vermindert het aantal 
klachten met meer dan de helft!

Wat doen we?
Voorlichting 
We geven cursussen aan onderwijzers, ouders en 
kinderen over het voorkomen van ziektes en over 
hoe ze hun voedingsgewoonten eenvoudig en goedkoop 
kunnen verbeteren. En we geven voorlichtingsmateriaal 
mee zoals een boekje met informatie over hun gezond- 
heid en hoe ze die kunnen verbeteren. Dat boekje 
(“carnet de suivie”) hebben we zelf samengesteld op 
basis van onze kennis op het gebied van preventieve 
gezondheidszorg en uitgaand van de situatie in Afrika. 

Materialen
We zorgen voor gehoorapparaten voor dove kinderen, 
overige medische hulpmiddelen, schoolbankjes, 
brillen etc.



Hiervoor hoeft u niet zelf naar Togo te gaan, u kunt 
ook vanuit huis helpen. Door geld te geven of door 
(tweedehands) medische apparatuur in te zamelen. 
Ziekenhuizen in Togo hebben daar een groot tekort aan. 
Daarnaast zijn brillen, tandenborstels, tandpasta, 
injectienaalden en verband zéér welkom! Tot slot kunt 
u anderen vertellen over de Stichting Kinderhulp Togo, 
zodat er meer steun komt. Wij kunnen dan onze 
doelstelling om alle 45.000 kinderen in de stad Kpalimé 
in Togo te onderzoeken en te blijven volgen,  waarmaken. 
We kunnen dan misschien zelfs in andere steden in 
Togo een medisch centrum openen.

onze principes
•  Geen liefdadigheid maar gelijkwaardigheid 
    tussen de Togolezen en ons
•  Opleiden tot zelfredzaamheid: het project moet 
    zelfvoorzienend worden
•  Transparantie: we laten zien wat we doen en 
    hoe we het geld besteden
•  1 euro geven is 1 euro besteden in Togo 
    voor de kinderen
•  Projecten dichtbij de bevolking en passend 
    in de samenleving
•  Code voor ethisch handelen en controle 
    daarop door deskundigen
•  Wij wonen tussen de mensen en leven met hen

U kunt helpen!

Meer weten? 
Kijk op www.kinderhulp-togo.nl 

en abonneer u op onze nieuwsbrief 

Tweedehands medische apparatuur 
of hulpmiddelen beschikbaar? 
Stuur een mailtje aan 

j.j.schat@kinderhulp-togo.nl  

Financiële bijdrage leveren?  
Onderzoek en behandeling kosten 
gemiddeld € 5,- per kind, waarvan 
de ouders - tenzij ze te arm zijn - 
€ 1,50 betalen. Maak uw bijdrage 

over op rekening 133363376 t.n.v. 
Stichting Kinderhulp Togo in 

Zoetermeer.


