
1400 kinderen onderzocht in 1e schooljaar
Ons medisch centrum "Stichting Kinderhulp 
Togo" heeft tijdens het 
schooljaar 2010-2011 
– het eerste jaar dat 
ons centrum volledig 
operationeel is - ruim 
1400 kinderen 
onderzocht en 
behandeld. Van die 
groep zijn ruim 700 
kinderen volledig 
onderzocht; de overige 
kinderen zijn alleen op 
een aantal kritische 
punten (ogen, oren, 
lengte en gewicht ) 
bekeken. De kinderen 
bij wie uit dat beperkte 
onderzoek ernstige 
medische problemen 
naar voren kwamen, zijn alsnog volledig 
onderzocht in het centrum. De belangrijkste 
medische problemen die we hebben 
aangetroffen en behandeld, zijn bloedarmoede 
(50% van de kinderen heeft dit), parasieten in de 
darmen (40%), sikkelcelanemie (25%), malaria 
(17%), gehoorproblemen en oogziektes. Klik hier 
voor meer details. 

1700 behandelingen 
logopedie
Onze twee 
logopedisten hebben 
vanaf hun aantreden in 
ons centrum (medio 
januari jl.) 1700 
behandelingen 
uitgevoerd. Vooral de 
kinderen van de 
gehandicaptenschool 
en van de dovenschool 
zijn behandeld, 
gemiddeld twee keer 
per week. Verder zijn 
alle kinderen 
behandeld die tijdens 
de medische 
onderzoeken van de 1400 kinderen werden 
aangewezen voor logopediebehandeling. Dat 
waren zowel kinderen van de kleuterschool als 

van de lagere school. Ook zijn er kinderen door 
de kinderarts van het ziekenhuis naar ons 

doorverwezen. De meeste 
voorkomende problemen die 
we hebben behandeld, zijn 
articulatiestoornissen, 
taalproblemen, stotteren en 
geheugenproblemen. Het 
medisch centrum "Stichting 
Kinderhulp Togo" is in de stad 
de enige organisatie waar 
kinderen voor  logopedie 
terecht kunnen. In het hele 
land zijn er ongeveer 15 
logopedisten; twee van hen 
werken bij ons.

Doelstelling voor het nieuwe 
jaar: 3000 kinderen
In het schooljaar 2011-2012 
denken wij het aantal 

onderzoeken en behandelingen flink te kunnen 
opvoeren. We beschikken sinds september over 
een tweede (Togolese) assistent-arts en een 
extra assistent, waardoor we met twee teams 
tegelijk kunnen werken in plaats van één! 
Daarnaast zijn we vanaf het begin van dit 
schooljaar volledig operationeel. Dat was vorig 
schooljaar wel anders. Toen kwam onze 

apparatuur stuk voor stuk 
binnen en kwam een deel van 
ons team pas in de loop van 
het jaar in dienst. We hebben 
met drie nieuwe scholen een 
contract gesloten waaronder 
twee middelbare scholen (één 
met 1500 en één met 700 
leerlingen). En we zullen de 
nieuwe leerlingen 
onderzoeken van de scholen 
die we het afgelopen jaar al 
hebben bezocht. Klik hier voor 
de planning van onze 
werkzaamheden. Overigens 
verwachten we dat ook het 
aantal logopediebehan-
delingen zal toenemen. Onze 
logopedisten zijn vorig 

schooljaar namelijk pas halverwege het 
cursusjaar begonnen maar nu beginnen ze 
vanaf september.
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Begin nieuwe schooljaar vertraagd
De opening van het schooljaar in Togo is met 
drie weken vertraagd 
omdat er deze zomer 
stakingen zijn geweest 
aan de 
opleidingsinstituten, 
met name de 
universiteit van Lomé. 
Het jaar begint nu in 
oktober in plaats van 
september. Niettemin 
verwachten wij onze 
planning te kunnen 
halen.

Aanpak 
sikkelcelanemie blijft 
speerpunt
Ook in het schooljaar 
2011-2012 blijft de 
aanpak van 
sikkelcelanemie een 
belangrijk aspect van 
ons werk. 
Sikkelcelanemie is de grootste erfelijke ziekte ter 
wereld. Van de onderzochte kinderen in Kpalimé 
heeft 26% deze ziekte; van hen heeft de helft 
deze aandoening in ernstige vorm. Er is geen 
geneesmiddel tegen de ziekte, maar we kunnen 
wel de symptomen 
bestrijden en 
voorlichting geven om 
de gevolgen van de 
ziekte te beperken en 
om de kans op een kind 
met die ziekte te 
verminderen. Op onze 
site hebben wij een 
fotopresentatie gezet 
van de behandeling; 
klik hier. Wij 
verwachten in het 
nieuwe schooljaar 400 
kinderen te 
behandelen. Een 
stichting heeft zich 
gemeld die de kosten 
van vaccinaties en 
andere medicijnen op 
zich zal nemen. U kunt 
desgewenst helpen door bij te dragen in de 
kosten van inzet van ons personeel. 

Extra zorg voor gehandicapte kinderen 
uitbouwen
Ook dit is een belangrijk thema in ons werk. 
Gehandicapte kinderen hebben in Afrika weinig 

kans op een menswaardig bestaan. Om te 
beginnen laten de meeste mannen hun vrouw in 

de steek, zodra ze erachter 
komen dat ze een 
gehandicapt kind hebben. 
Daarnaast zijn er weinig 
voorzieningen voor deze 
kinderen. Toen wij in Kpalimé 
met ons werk begonnen, 
hebben we als eerste de 
gehandicaptenschool en de 
school voor dove kinderen 
verbeterd. U vindt daarover 
hier een fotopresentatie. We 
hebben vanaf het begin alle 
onderzoeken en 
behandelingen gratis 
uitgevoerd; niet-gehandicapte 
kinderen moeten 20% van de 
kosten zelf betalen. Voor de 
allerarmsten betalen we zelfs 
aanvullende behandelingen 
dankzij een speciale gift. In 
het nieuwe schooljaar kan 
dankzij de Learn Foundation 

een tweede leraar bij de dovenschool aan het 
werk. De Learn Foundation neemt deze kosten 
voor haar rekening. We organiseren ook hulp 
voor gehandicapte kinderen via het Lilianefonds; 
we zijn het steunpunt van dit fonds voor Kpalimé 

en omstreken geworden.  

Meer toiletten en 
waterputten op scholen
Voorkomen is beter dan 
genezen. Daarom bouwen we 
toiletten en waterputten. 
Daarmee wordt de hygiëne 
van de kinderen sterk 
verbeterd. Hierdoor zijn er al 
veel minder gevallen van 
parasieten of wormen in de 
darmen en van besmettelijke 
ziektes. Dankzij giften van 
twee kerken hebben wij zes 
nieuwe toiletten gebouwd op 
de basisschool Tsihinu en de 
drie bestaande toiletten 
gerenoveerd. Hiervan zullen 
de 900 kinderen op die 
school zeker profiteren. Klik 

hier voor foto’s van dit project.  Bij diezelfde 
school komt er een waterput. Ook bij drie andere 
scholen willen we waterputten maken, als we de 
financiering hiervoor rond krijgen. Op die 
waterputten komt een touwpomp te staan. 
Daarvoor tekent de Stichting Victoriepompen, 
waarmee wij nauw samenwerken. En er komen - 
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als het aan ons ligt - op twee andere scholen het 
komend schooljaar ook toiletten. Dit alles met als 
doel de hygiëne zo te verbeteren dat ziektes 
geen kans meer krijgen.

Project waterzuivering
Via de Stichting Victoriepompen 
zijn wij terecht gekomen bij een 
Ghanees bedrijf dat kleine 
waterzuiveringssystemen 
maakt. Die zien eruit als een 
grote plastic wasmand met een 
kraantje onderaan en een 
bloempot bovenin. In die 
bloempot zit zilvernitraat dat 
alle bacteriën en andere 
verontreinigingen onschadelijk 
maakt. Wij gaan die systemen 
op grote schaal promoten in 
Togo. Voor € 30,- heb je zo’n 
systeem, dat jarenlang mee 
kan. Niet goedkoop voor 
Togolezen maar heel erg nuttig. 
Het is overigens van oorsprong 
een Nederlandse vinding. 

Verbetering mogelijkheden 
ziekenhuizen
Ons werk bestaat vooral uit het 
voorkomen van ziektes en het 
behandelen van veel voorkomende ziektes en 
andere problemen bij kinderen. Voor 
ingewikkelde ziektes en 
handicaps moeten de 
kinderen naar de 
plaatselijke ziekenhuizen. 
Die hebben vaak wel goed 
geschoold personeel maar 
niet voldoende apparatuur 
en bijkomende zaken zoals 
verband, medicijnen en 
andere hulpmiddelen 
(bedden bijvoorbeeld). 
Daarom zijn wij bezig om 
die zaken in Europa bij 
elkaar te brengen (met 
hulp van vele vrijwilligers). 
Het is de bedoeling dat 
eind september twee containers met 
hulpgoederen uit Nederland naar Togo worden 
gestuurd. Ook gaat er dit najaar één container 
via onze Franse stichting uit Parijs naar Togo. 
Behalve medische zaken gaan er ook ruim 75 
computers mee. Die worden in ziekenhuizen 
geplaatst maar ook op scholen in heel Togo. Wij 
bedanken iedereen die ons helpt met geld, 
arbeid of op andere manieren. 

Sita helpt met ophalen huisvuil
Bij onze aanpak van “voorkomen is beter dan 
genezen” mag het verminderen van het huisvuil 
niet ontbreken. Dat huisvuil wordt in Togo veel te 
weinig opgehaald. Vaak wordt het op straat 

gegooid of ergens in de natuur 
gedumpt. In de stad Kpalimé zijn 
er enkele kleine organisaties die 
huisvuil ophalen maar die missen 
vaak goede apparatuur. Daarom 
hebben wij aan het bekende 
afvalmanagementbedrijf Sita, 
onderdeel van de Franse 
Suezgroep, gevraagd om te 
helpen. Sita heeft een donatie 
gedaan, waarmee de organisatie 
ALIP zijn mogelijkheden fors kan 
uitbreiden. Ze zullen nu met name 
ook meer aan preventie kunnen 
doen.

Ons werk in fotopresentaties
Wilt U zien wat wij doen, bekijk 
dan onze fotopresentaties. We 
hebben er inmiddels drie: één over 
onze dagelijkse onderzoeken van 
schoolkinderen, één over de 
behandeling van sikkelcelanemie 
en een derde over onze 
collectieve projecten zoals de 

speciale zorg voor gehandicapte kinderen, de 
bouw van toiletten en het verbeteren van het 

ophalen van huisvuil in de 
stad. Er komt er nog één 
over de aanvoer van 
hulpmiddelen per 
container.  

Learn Foundation 
schenkt Toyota 
landcruiser
De Stichting Learn helpt 
ons op diverse manieren. 
Ze financieren de tweede 
leraar van de dovenschool 
in de stad. Ze hebben ons 
ook een solide 4/4 
terreinwagen 

aangeboden, waarmee wij ook in de natte 
seizoen bij de meest afgelegen scholen kunnen 
komen. De wagen komt begin oktober in Togo 
aan. Half oktober vindt de formele overdracht 
aan onze stichting plaats. Daarvan zult U te 
zijner tijd foto’s op onze website kunnen zien. 
Wij danken de Stichting Learn en haar sponsors 
van harte voor deze royale gift, waarmee wij veel 
goeds zullen kunnen doen.
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Togobuffet 2012: noteer de datum
Ook in 2012 zullen er weer Togobuffetten 
worden gehouden in Parijs en (de omgeving 
van) Den Haag. Noteert U vast de data: in 
Nederland vindt het buffet plaats op 
zondagmiddag 25 maart 2012. In Parijs zullen 
we op zondagmiddag 1 april 2012 (geen grap) 
ons jaarlijkse buffet  houden. En nieuw is 
Brussel; daar plannen we een buffet op een 
nader te bepalen datum. Nadere informatie over 
de precieze tijden en locaties volgt in onze 
volgende nieuwsbrief.

Wij zoeken…. 
altijd (nieuwe of tweedehands) medische 
apparatuur. We hebben echter weinig 
opslagruimte. Als de containers zijn vertrokken, 
gaan er zeker een jaar lang geen grote vrachten 
meer naar Togo. We lassen een pauze in waarin 
we geen spullen meer kunnen innemen tenzij 
het iets heel bijzonders is. Begin 2012 bekijken 
we wat dan de behoeften in Togo zijn. Misschien 
gaan we dan weer goederen inzamelen. Tot die 
tijd a.u.b. even rust op dit front (maar 
uitzonderingen bevestigen de regel).

Help ons aan kerken, stichtingen, scholen, 
bedrijven, serviceclubs
We houden graag lezingen over ons werk. Met 
foto’s. Ook als er geen geld wordt gedoneerd. 
Want het is goed om ons verhaal te vertellen. 
Over hoe je nog nuttig kunt zijn op latere leeftijd 
bijvoorbeeld. Kijk ook op de website onder 
“Onze motivatie”. En begin zelf ook een goede 
doelenactiviteit. Goed voor U zelf en voor de 
wereld! 

Tip: doneer elke maand een bedragje
We hebben natuurlijk altijd geld nodig om onze 
projecten te financieren. Grote giften zijn heel 
welkom. Maar ook kleine maandelijkse bedragen 
zouden ons zeer helpen. Wanneer ieder lezer 
van deze nieuwsbrief elke maand een bedrag 
van € 5,- overmaakt, kunnen we met al dat geld 
ons centrum al laten draaien en onze 
onderzoeken van kinderen uitvoeren. Rekening 
1333 633 76 Stichting kinderhulp Togo. 

Hartelijk dank aan onze sponsors!
Heel hartelijk dank aan iedereen die ons helpt. 
Elk bedrag is welkom, alle hulp in natura 
evenzeer. Sommige sponsors willen onbekend 
blijven. Andere sponsors vindt U op onze 
website. Mocht U ook op de website vermeld 
willen worden, laat het dan even weten. U bent 
ons allemaal zeer lief. De kinderen in Togo, hun 
ouders, de leraren op de scholen en de overheid 
zijn U zeer dankbaar voor uw hulp. We bouwen 
samen op onze kleine schaal aan een wereld in 
balans. Waarvan acte! 
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Bankrekening: 1333 63 376 
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Kokosnoten als dank voor de medische zorgKleuterklas van school "Saint Esprit" 
komt ons team bedanken
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