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Ons werk in Togo in beeld 
deel 3

Onze collectieve gezondheidsprojecten
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Waarom collectieve projecten?

• Uit de 1-op-1 onderzoeken blijkt dat veel kinderen 
dezelfde problemen hebben (bijv.: wormen in de 
buik)

• De oorzaken van die problemen zijn steeds 
dezelfde (bijv.: geen handen wassen vóór het eten)

• Je slaat veel vliegen in één klap wanneer je die 
problemen in één project aanpakt (bijv.: teiltjes en 
zeep uitdelen)
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Onze collectieve projecten

• Verbeteren situatie gehandicapte kinderen

• Verbeteren situatie dove kinderen

• Hygiëne op scholen vergroten

• (Schoon) drinkwater en betere voeding

• Spraak-/taalproblemen opsporen en aanpakken

• Huisvuil ophalen verbeteren
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Verbeteren situatie gehandicapte kinderen
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De kinderen 
van de 

gehandicap-
tenschool   
(« Envol ») 

worden 
gratis 

onderzocht 



1e locaal gebouwd in de school voor behandeling door 1e logopedist



2e lokaal op school gebouwd voor tweede logopedist
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Verbeteren situatie dove kinderen

   



Kinderen 
dovenschool 
worden gratis 
onderzocht.



De school voordat wij die renoveerden



De school na renovatie. Dove kinderen moeten goed zien. Daarom 
hebben we electriciteit aangelegd en alles heel licht geverfd.



Een klaslokaal vóór de renovatie



Het klaslokaal na de 
renovatie (lichter gemaakt, 
vloer vernieuwd, gaas voor 

de ramen)



De leraar, Cécile en een deel van de kinderen vóór de school. 
Er komt een tweede leraar dankzij de Learn Foundation.
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Hygiëne op scholen verbeteren
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Wij hebben teiltjes en zeep gegeven zodat 

kinderen zich kunnen wassen



Handen wassen 
na toiletbezoek en 

vóór het eten. 
Veel minder  

parasieten in de 
buik.



Deze school met 900 kinderen had drie kapotte toiletten. Wij 
renoveren de 3 toiletten en bouwen er 6 bij.



 De zes toiletten in aanbouw op basisschool Tsihinu
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Schoon drinkwater en betere voeding

   



Filtersysteem voor vervuild 
water. Nederlandse uitvinding, 

100% veilig. Zie http://
www.practica.org/products/

water-filters/
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Wij gaan deze 
filtersystemen in 

Togo promoten. Ieder 
systeem kost € 30,-  
Geen ziekten meer 
door verontreinigd 

drinkwater. 



Wij gaan samen met de bevolking waterputten maken. 
Stichting Victoriepompen plaatst er een touwpomp op. Kijk op 

http://www.victoriepompen.nl/

http://www.victoriepompen.nl/


Voorlichtingsprojecten 
over voeding in onze 

wachtkamer (en volgend 
jaar ook op scholen)
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 Spraak-/taalproblemen opsporen en 
aanpakken

   



Er is een enorme behoefte aan hulp bij spraak/taalproblemen
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Actieprogramma samen met Learn Foundation
(zie http://www.stichtinglearn.nl/)

• Onze logopedisten zullen een cursus ontwikkelen 
voor onderwijzers om spraak-/taalproblemen snel 
op te sporen en zo nodig te verwijzen

• In oktober 2011 zullen 150 onderwijzers van 
basisscholen die cursus gaan volgen

• In de komende jaren zal de cursus over de stad, de 
regio en het land worden uitgerold

• 6% van de kinderen in Togo heeft spraak- en 
taalproblemen 

http://www.stichtinglearn.nl/
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 Huisvuil ophalen verbeteren

   



Zo wordt in Kpalimé nu 
huisvuil opgehaald en 

verwerkt door de organisatie 
ALIP. Met hulp van SITA 
Nederland gaan wij dat 

professionaliseren.



Wordt vervolgd!

  


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30

