
Goede resultaten 2e schooljaar 
Ons medisch centrum "Stichting Kinderhulp 
Togo" heeft in het 2e 

schooljaar goede 
resultaten geboekt. We 
hebben in de periode 
oktober 2011 tot juli 
2012 in totaal 827 
kinderen onderzocht. 90 
% van die kinderen had 
tenminste één ziekte en 
moest dus worden 
behandeld. Ter 
vergelijking: in 
Nederland heeft van alle 
schoolgaande kinderen, 
die bij de jeugdarts 
komen, 15% een ziekte 
of gebrek; veelal zijn dat 
psychosociale 
problemen. In Togo zijn het bijna allemaal 
lichamelijke klachten: bloedarmoede (33%), 
parasieten/wormen in de darmen (38%), 
sikkelcelanemie (20 %), 
malaria (27%), 
gehoorproblemen (12%) 
en oogproblemen (19%) 
zijn de belangrijkste. 
10% van de kinderen 
van de basisscholen 
heeft 
spraak/taalproblemen.

Onderzoek kleine 
kinderen en 
onderwijzers
Wij onderzoeken op 
beperkte schaal ook 
kleine kinderen (tot 3 
jaar) en onderwijzers. 
De kleine kinderen 
krijgen een vergelijkbaar 
onderzoek met de 
onderzoeken op een 
Nederlands 
consultatiebureau. Dit 
jaar hebben we 88 van 
deze kinderen 
onderzocht. Wat opvalt 
is dat zich bij deze kinderen veel problemen rond 
de geboorte voordoen; 33% van de kinderen kan 

niet goed functioneren vanwege te lange 
reanimatie, geelzucht of een ernstige vorm van 

malaria bij de geboorte. 
Ons medische team heeft 
dit jaar 196 onderwijzers 
onderzocht op ogen en 
oren: 33% daarvan is  
verwezen naar het 
ziekenhuis wegens 
oogproblemen. 35% heeft 
problemen met het gehoor. 

Nog meer scholen melden 
zich aan
In onze vorige nieuwsbrief 
meldden wij dat zich negen 
nieuwe scholen hebben 
aangemeld sinds het 
schooljaar is begonnen. 
Daar zijn inmiddels nog 12 

bijgekomen. Het totaal aantal scholen waarmee 
wij een samenwerkingsverband hebben, komt 
daarmee op 31. Er zijn scholen bij die zich op 

meer dan 40 km afstand 
van het centrum bevinden 
(ver buiten de stad 
Kpalimé). In totaal zijn wij 
nu verantwoordelijk voor de 
gezondheidszorg voor ruim 
19.000 kinderen in de regio 
Kpalimé. Wij zullen onze 
capaciteit komend 
schooljaar verder vergroten 
door een extra arts en een 
extra assistent aan te 
nemen. Maar toch zullen we 
komend schooljaar lang niet 
alle kinderen kunnen 
onderzoeken. We geven 
voorrang aan gehandicapte 
kinderen en kinderen met 
urgente problemen zoals 
sikkelcelanemie.

Veel succes met 
logopedie en 
fysiotherapie
Onze twee logopedisten 
hebben in het afgelopen 

schooljaar 2284 behandelingen uitgevoerd. Het 
merendeel daarvan betreft kinderen van de 
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Voorlichtingsbijeenkomst over ons werk op een nieuwe 

school door een deel van ons team

Onze fysiotherapeut behandelt een scholier.



dovenschool en de gehandicaptenschool. Maar 
er komen steeds meer kinderen van andere 
scholen en zelfs van andere steden in Togo naar 
ons centrum. Van de 15 logopedisten in Togo 
hebben wij er twee. In de 
wijde omtrek zijn er geen 
andere. En ook 
fysiotherapie is heel 
schaars in de regio. En 
er zijn juist zoveel 
kinderen die deze hulp 
nodig hebben. Omdat ze 
een ongeluk hebben 
gehad of er fouten bij de 
bevalling zijn gemaakt. 
Omdat ze stotteren of 
woordblind zijn. Omdat 
ze ziek zijn geweest en 
niet of niet goed zijn 
behandeld. Getekend 
voor het leven, maar niet 
afgeschreven wat ons 
betreft! 

Wij leiden onderwijzers op
Onderwijzers spelen een belangrijke rol in ons 
beleid van preventie van ziektes. Zij zien en 
horen veel, ook al zijn de klassen veel groter dan 
bij ons (gemiddeld meer dan 50 kinderen). 
Daarom leiden wij hen op in het herkennen van 
handicaps en het daarop inspelen. Het 
afgelopen jaar hebben 
wij een vierdaagse 
opleiding gegeven over 
spraak- en 
taalstoornissen. Die 
opleiding werd 
gefinancierd door de 
Learn Foundation. Aan 
deze opleiding hebben 
180 onderwijzers 
deelgenomen (in 
groepen van 25-30). 
Komend schooljaar 
willen wij een opleiding 
van vier dagen gaan 
geven over 
woordblindheid, 
dyscalculie (problemen 
met rekenen), problemen met schrijven en 
ADHD. De opleiding is de afgelopen weken door 
onze logopedisten, hun professoren,  
inspecteurs van het primaire onderwijs, enkele 
directeuren van basisscholen en onze chef-arts 
gemaakt. De kosten van het maken hebben wij 
uit reguliere giften betaald. Wij zoeken nu naar 
sponsoring om het geven van de opleiding te 
financieren. Per groep van 30 onderwijzers kost 

dit ongeveer € 1000,- . 

Actieplan gehandicapte kinderen
Ons “actieplan gehandicapte kinderen” is heel 

succesvol. We sporen 
steeds meer kinderen met 
een geestelijke of 
lichamelijke handicap op. 
Mensen horen erover op 
de radio of via-via. En we 
plaatsen de kinderen op de 
dovenschool of de 
gehandicaptenschool. Ons 
aanbod bestaat uit gratis 
onderzoek en gratis 
behandeling door ons hele 
team (arts, laboratorium, 
medicijnen, logopedisten, 
fysiotherapeut), zo nodig 
taxivervoer naar de 
speciale scholen, zo nodig 
eten op school op onze 
kosten, zo nodig 

behandelingen in het ziekenhuis en speciale 
zorg en aandacht op de dovenschool en de 
gehandicaptenschool. Als het moet, betalen we 
ook schoolgeld en/of uniform. De kosten van al 
deze activiteiten betalen we uit speciale 
bijdragen van onze donateurs die we in een 
apart fonds hebben ondergebracht, het 
Clarafonds. Hartelijk dank aan alle donateurs. 

Het geld kon niet beter 
terechtkomen dan bij deze 
kinderen. 

Nieuwe lokalen en 
opknappen 
gehandicaptenschool
Met steun van de 
Stichting Maagdenhuis 

bouwen wij op dit moment 
drie lokalen aan de 
gehandicaptenschool 
“Envol”. Het project moet 
vóór het nieuwe schooljaar 
af zijn. In die lokalen zullen 
onze logopedisten en 
fysiotherapeut een apart 
behandelingscentrum 

hebben. Zo zijn ze dichter bij hun doelgroep en 
komt er een beetje ruimte vrij in ons medisch 
centrum. Die hebben we nodig omdat we daar 
een extra arts en extra assistent willen 
huisvesten. Klik hier voor een fotoserie over de 
bouw van deze lokalen. En verder zal deze 
school in de zomer worden opgeknapt en 
geschilderd door een groep studenten van de 
Studentenparochie Utrecht. Het aartsbisdom 
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Bij de scholing van onderwijzers in spraak- en 

taalproblemen gaat het er geanimeerd aan toe.

De waterput op de basisschool Tsihinu is klaar.

http://ksutrecht.nl/nl/katholieke-studenten.html
http://www.kinderhulp-togo.nl/2012/05/14/bouw-drie-lokalen-bij-gehandicaptenschool
http://www.maagdenhuis.nl/client/1/?websiteid=1&contentid=1


Utrecht betaalt de materiaalkosten.

Speciale aandacht 
voor sikkelcelanemie 
We hebben dit 
schooljaar 161 kinderen 
met sikkelcelanemie op 
het spreekuur gehad. 
Sikkelcelanemie is een 
bijzonder soort 
bloedarmoede waardoor 
op den duur de milt 
kapot gaat en daarmee 
de verdediging van het 
lichaam tegen 
besmettelijke ziektes. 
Ongeveer 25% van de 
mensen in Togo lijdt 
hieraan. Er is geen 
geneesmiddel maar de 
gevolgen van de ziekte 
kunnen worden beperkt 
door o.a. vaccinatie 
tegen een aantal 
besmettelijke ziektes. 
Wij hebben dit 
schooljaar 200 kinderen 
ingeënt (de 161 die wij 
zelf hebben opgespoord, en 39 die wij via het 
ziekenhuis hebben gekregen). En we hebben via 
de radio, op scholen en op ons spreekuur 
uitvoerig voorlichting gegeven over de ziekte. Wij 
danken de Nederlandse organisatie die de 
vaccinaties heeft gesponsord, van harte!

Speciale aandacht 
voor glaucoom
Sinds enkele maanden 
hebben we een 
speciaal actieplan ter 
bestrijding van 
glaucoom. Dat is een 
ziekte waardoor de 
oogboldruk zover 
oploopt dat je er blind 
van wordt. In Europa 
komt die ziekte alleen 
bij mensen boven de 40 
jaar voor, in Togo zijn er 
al kinderen van 10 jaar 
met deze ziekte. Wij 
onderzoeken bij alle 
kinderen van 10 jaar en 
ouder de oogboldruk. 
En dankzij een speciale gift hebben wij een apart 
fonds kunnen stichten, het Elisabethfonds. 
Daaruit kunnen wij de komende drie jaar de 
behandeling van kinderen met deze ziekte 

financieren. De kinderen krijgen meestal 
oogdruppels die de druk binnen de perken 

moeten houden. We 
hebben inmiddels 35 
kinderen die we op deze 
manier kunnen helpen. Die 
moeten hun leven lang 
druppels blijven gebruiken.

Hygiëne, hygiëne, 
hygiëne
Een groot deel van ons 
werk is erop gericht om de 
hygiëne bij de kinderen te 
vergroten. Dat begint met 
handen wassen met zeep 
vóór het eten en na het 
ontlasten. Daarvoor hebben 
wij op de scholen een 
eenvoudig programma 
opgezet. We delen teiltjes 
en emmers uit en we geven 
iedere school elke week 
zeep (2 stuks per klas). En 
we geven voorlichting via 
de radio over verbetering 
van de hygiëne. Ook 
bouwen we toiletten op alle 

scholen, waar deze voorziening ontbreekt. Het 
afgelopen jaar hebben we met hulp van diverse 
sponsors zes nieuwe toiletten gebouwd op de 
basisschool Tsihinu en drie bestaande 
vernieuwd. Op de basisschool St. Joseph 
hebben we de bestaande toiletten grondig 
gerenoveerd. En op de basisschool Nogo 

hebben we vier toiletten 
gebouwd. Dat zijn vrij 
prijzige zaken: rond de € 
6000,- voor vier toiletten en 
€ 8.000,- voor zes. We 
hebben vijf nieuwe 
aanvragen van scholen 
liggen voor toiletten (van 
twee tot zes per school). We 
zoeken naar sponsors. 

Water, water, water
Drinkwater is een probleem 
op veel scholen maar ook 
bij de mensen thuis. Vaak 
moet het water van verre 
met teiltjes worden 
aangevoerd. Daarom 
bouwen we met hulp van 

sponsors waterputten op scholen. Het afgelopen 
schooljaar hebben we waterputten gebouwd op 
de basisscholen Tsihinu en St. Esprit. We zijn op 
zoek naar financiering voor meer putten. 
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Wij vaccineren kinderen met sikkelcelanemie 

tegelijk in beide armen

Onderzoek van de oogboldruk met een tonometer 

(apparaat dat druk meet)

http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2011/08/behandeling-sikkelcelanemie.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2011/08/behandeling-sikkelcelanemie.pdf


Daarnaast verkopen we kleine 
waterfiltersystemen (klik hier voor meer 
informatie) en geven we voorlichting over water. 
Bijvoorbeeld: geen water 
drinken uit de goot, 
tevens riool, want daar 
word je ziek van. In onze 
tweewekelijkse radio-
interviews komt het 
belang van schoon 
drinkwater ook 
regelmatig aan de orde.  

Hulpgoederen naar 
Togo
In april/mei hebben we 
een container met 
hulpgoederen naar Togo 
kunnen sturen door 
bemiddeling van het 
Rode Kruis in Zeeuws-
Vlaanderen. De container zat vol met medische 
instrumenten en hulpmiddelen zoals bedden, 
brancards, verband, injectienaalden maar ook 
computers en zakken vol knuffels. De spullen 
zijn voor een deel naar ons eigen centrum 
gegaan. Maar veel materiaal is naar het 
plaatselijke ziekenhuis gegaan en naar een 
kliniek waar wij mee samenwerken. En de 
knuffels hebben wij vooral aan scholen gegeven. 
Wij hebben diverse bedankbrieven ontvangen 
want al deze spullen zijn erg nuttig. Er is een 
enorm gebrek aan dit soort zaken. Daarom 
zullen wij proberen om in het komend schooljaar 
weer een container te sturen. 

Samenwerking met ziekenhuis succesvol
Wij zijn met het ziekenhuis een 
samenwerkingverband aangegaan in de vorm 
van een partnerschap. Het ziekenhuis geeft ons 
30% korting op de kosten van  het spreekuur 
van kinderen, die wij daarheen sturen. Wij 
zorgen op onze beurt voor apparatuur en 
hulpmiddelen zoals verband, hechtmateriaal en 
medicijnen, die via een container naar Kpalimé 
komen. En verder zenden wij specialisten die 
kennis en ervaring komen overdragen. In april is 
een Nederlandse gynaecoloog een paar weken 
naar het ziekenhuis van Kpalimé gekomen om 

de afdeling gynaecologie/obstetrie te helpen zich 
te verbeteren. Hij heeft een tijd lang 
meegeholpen en aan het eind een rapport met 

aanbevelingen voor de 
directie opgesteld. Het is 
de bedoeling dat de 
komende tijd meer 
specialisten uit Europa 
over zullen komen.

Tot slot
Ons rekeningnummer voor 
giften: 1333 633 76 ten 
name van Stichting 
kinderhulp Togo in 
Zoetermeer. Wij zijn een 
ANBI, hetgeen betekent 
dat uw giften aftrekbaar 
zijn voor de belastingen. 
Wilt U ons periodiek 
(maandelijks bijvoorbeeld) 

steunen en is uw gift op jaarbasis meer dan € 
150,-, dan zal de notaris zonder kosten een acte 
voor U opmaken.

Centrum gesloten
Ons medisch centrum is gesloten van 7 juli t/m 
20 augustus. De scholen hebben vakantie en 
dus kunnen wij geen kinderen bereiken. En wij 
zijn zelf ook met vakantie. Mailtjes worden pas 
weer vanaf begin augustus beantwoord. Bel ons 
in noodgevallen: 06- 55 747 045.
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Website: 
www.kinderhulp-togo.nl

Vragen/opmerkingen/suggesties: 
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief 

via: info@kinderhulp-togo.nl 

Bankrekening: 1333 63 376 
van de Stichting Kinderhulp Togo te 
Zoetermeer 

Volg ons op twitter: @KinderhulpTogo.

De container voor Togo wordt gevuld door specialisten 

van de Voedselbank Haaglanden.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft U 
een overzicht in cijfers aan van de 

resultaten van het zojuist 
afgelopen schooljaar. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/
http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/promotie-van-waterzuiveringssystemen
mailto:info@kinderhulp-togo.nl


Bijlage nieuwsbrief no 11, Juli 2012

Resultaten medisch centrum Togo in cijfers

Schooljaar 
2012-2013

Schooljaar 
2011-20121

Schooljaar 
2010-2011

Aantal scholen, waarmee wij samenwerken 31 19 10
Aantal kinderen op deze scholen 19.041 7723 3150
Aantal medewerkers op ons medisch centrum 16 14 11

Volledig onderzoek schoolgaande kinderen 827 715
Onderzoek kinderen t/m 3 jaar 88 20 
Onderzoek ogen en oren onderwijzers 196 60 
Aantal beperkt onderzochte kinderen 
(ogen/oren/lengte/gewicht) 

-- 7002

Aantal kinderen die worden geholpen door ons 
Clarafonds (voor de allerarmsten)

40 20 

Aantal behandelingen logopedisten 2284 1723 
Aantal behandeling fysiotherapeut 1125 550

Aantal onderwijzers die onze opleiding taal- en 
spraakproblemen hebben gevolgd

180 --

Aantal gevaccineerde kinderen met 
sikkelcelanemie3

200 --

Aantal kinderen in behandeling met glaucoom 35 --

Aantal gebouwde/gerenoveerde toiletten 84 95

Aantal gerealiseerde waterputten 2 --
Aantal containers met hulpgoederen naar Togo 46 27

1 Het jaar telde 1 maand minder dan in 2010-2011, want de scholen begonnen pas in oktober in plaats 
van september.

2 Eenmalige actie in opstartperiode. 
3 Vaccinaties tegen meningokokken A en C, pneumokokken 23 en tyfus.
4 Basisscholen St. Joseph en Nogo.
5 Basisschool Tsihinu (officieel geopend in schooljaar 2011-2012).
6 Eén 40 voets en drie 20-voets (waaronder 1 uit Parijs). 
7 Twee 40-voets.
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