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Inleiding 
Deze Nieuwsbrief gaat vooral over de resultaten van ons 
project in het zojuist afgelopen schooljaar 2012-2013. 
Die zijn erg goed: we hebben veel meer gedaan dan vori-
ge jaren. Dat komt doordat ons team steeds beter op el-
kaar raakt ingespeeld. We hebben ook een extra arts in 
dienst genomen. Het is ook mede te danken aan de grote 
steun van onze vrijwilligers en donateurs. Hartelijk dank 
aan allen die dat mogelijk hebben gemaakt!  
 
De helft meer kinderen 
onderzocht 
In het afgelopen schooljaar 
hebben wij ruim de helft 
meer kinderen onderzocht 
in ons medisch centrum 
dan het jaar daarvoor: bij-
na 1300 tegen ruim 800. 
We merken dat ons team 
steeds beter op elkaar 
raakt ingespeeld. Daar-
naast weten de scholen en 
ouders ons ook steeds 
meer te vinden. Door de 
extra arts die we in dienst 
hebben genomen, is de ca-
paciteit ook flink vergroot. 
De bottleneck bij ons werk 
zit namelijk bij de artsen. Alleen de arts mag een diagno-
se stellen en een behandeling voorschrijven. Onze assis-
tenten en ons laboratorium doen voor- en nawerk. Onze 
logopedisten en fysiotherapeut zijn heel capabel, maar ze 
kunnen alleen aan de slag 
op aangeven van de arts. 
Wij hebben in ons centrum 
drie artsen: Ce cile (che-
farts), Chakiratou en Frank. 
  
Ruim 800 kinderen ge-
screend 
Behalve de volledige li-
chamelijke onderzoeken 
van kinderen die we in ons 
SKT-centrum doen, scree-
nen we  elk jaar ook een 
groot aantal kinderen bui-
ten ons SKT-centrum. 
Tenminste als we de juiste 
vrijwilligers uit Europa 
hebben. Die geven wij een 
spoedcursus van twee we-
ken in ons centrum en 
daarna gaan ze met een assistente naar scholen toe. Daar 
screenen ze kinderen op lengte, gewicht, ogen, oren en 
hoofdhuid. Als daar verontrustende resultaten uitkomen, 
gaan de kinderen alsnog voor een volledige controle naar 
ons centrum.  In het afgelopen schooljaar hadden wij 

twee Franse vrijwilligsters die op deze manier in 2-3 
maanden tijd 877 kinderen hebben gescreend. Hiervan 
hebben wij ruim de helft doorverwezen naar ons cen-
trum voor een volledig onderzoek. Uiteindelijk hebben 
147 kinderen zich inderdaad laten onderzoeken en be-
handelen.  
 
97% van de kinderen is ziek 
Bijna alle kinderen van de basisschool die bij ons komen, 

zijn ziek. Minder dan 3% is 
gezond en kan zonder ver-
dere behandeling weer 
naar huis. Meer dan de helft 
van de kinderen die we on-
derzoeken, heeft meer dan 
twee aandoeningen.  De 
meest voorkomende ziekte 
is parasieten (“wormen”) in 
de darmen (64%). Soms 
gloeit de buik helemaal 
want kinderen in Togo lo-
pen heel lang door met hun 
klachten. De tweede ziekte 
in de lijst is malaria: ruim 
1/3 van de kinderen lijdt 
hieraan. Daarna komen 
problemen met de oren 
(ontstekingen, doofheid, ex-

treem veel oorsmeer en andere troep in het oor). Een 
deel van die problemen lossen wij op met een apart 
spreekuur op maandagmiddag, waar we oren uitspuiten.  
22% van de kinderen heeft allerlei soorten oogproble-

men. Soms moeten ze voor 
verder onderzoek naar het 
ziekenhuis, waarbij wij be-
middelen.  Bijna 20% van 
de kinderen heeft bloedar-
moede. Zie voor de overige 
resultaten de bijlage bij de-
ze nieuwsbrief.  
 
75 kinderen met glau-
coom 
In het afgelopen schooljaar 
is het aantal kinderen met 
glaucoom opgelopen van 35 
naar 75. Wij helpen kin-
deren met die oogziekte 
door het periodieke onder-
zoek bij de oogarts in het 
ziekenhuis te financieren. 
En door de druppels die ze 

elke dag nodig hebben, te betalen. We hebben vorig jaar 
een grote gift gekregen, waarvan we een aantal jaren lang 
deze kosten kunnen betalen. Glaucoom is een ziekte van 
de oogbolzenuw. De druk loopt op den duur zo hoog op 
dat je er blind van wordt. In Europa hebben alleen vol-
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Ons artsenteam: Cécile, Franck en Chakiratou. 

Vaccinatie van kinderen met sikkelcelanemie  
(tegelijkertijd in twee armen). 
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wassenen boven de 40 deze ziekte, in Togo komt die al bij 
kleine kinderen voor. De kinderen moeten hun leven lang 
blijven druppelen.  
 
125 arme kinderen ge-
holpen  
Het afgelopen jaar hebben 
wij 125 kinderen uit ex-
treem arme gezinnen ge-
holpen met een gift uit ons 
“Clarafonds”. Dat is een spe-
ciaal fonds dat wij in 2010 
hebben ingesteld. Wij kre-
gen toen een grote gift van 
een moederoverste van een 
klooster van de Clarissen; 
zij gaf ons haar hele erfenis. 
Wij betalen voor de aller-
armste kinderen allerlei 
verschillende kosten: van 
operaties in het ziekenhuis, 
medicijnen en protheses tot 
schoolgeld en een school-
uniform. Als het even kan, 
laten we de ouders (als die 
er nog zijn; vaak zijn dit 
kinderen zonder ouders) 
een kleine eigen bijdrage 
doen. In totaal hebben wij 
voor een bedrag van € 
7792,- uit dit fonds betaald. 
Voor Togolese begrippen 
een fors bedrag maar erg 
goed besteed geld, wat ons betreft. Hartelijk dank aan de 
donateurs! 
Nieuw voor Togo maar heel bekend in Nederland: wij 
hebben een afdeling consultatiebureau in ons medisch 
centrum. Die onderzoekt baby’s een aantal keren tijdens 
de eerste drie jaar. De prijs 
van het onderzoek is mi-
nimaal ( 500 CFA, dwz bij-
na 1 euro ) om de ouders 
te leren naar dit spreekuur 
te komen. De mensen be-
ginnen er nu aan te wen-
nen en de voordelen ervan 
in te zien. Dit afgelopen 
jaar hebben we 166 kin-
deren van 0-3 jaar onder-
zocht en behandeld. Een 
derde van de kinderen had 
geen aandoeningen . De 
rest had veel last van 
bloedarmoede door een te 
eenzijdig voeding en veel 
malaria door gebrek aan 
kennis van de ouders.  

38 onderwijzers onderzocht 
Wij zijn een centrum voor kinderen maar we maken e e n 
uitzondering: onderwijzers onderzoeken we ook, maar 
alleen de ogen en oren. Het afgelopen jaar kwamen er 38 
onderwijzers. Meer dan de helft kon niet goed zien en 

bijna de helft kon niet goed horen. Dat is allebei erg lastig 
als je voor de klas staat. Wij hebben hen doorgestuurd 

naar het ziekenhuis voor 
verdere behandeling. Verder 
krijgen alle onderwijzers 
een brilmontuur om hun 
ogen te beschermen tegen 
het schoolbordkrijt dat veel 
irritatie geeft. 
  
Gehandicapte kinderen 
bijna altijd ziek 
Onze stichting zet zich in het 
bijzonder in voor gehandi-
capte kinderen. Dat doen we 
deels door vanuit ons Clara-
fonds behandelingen te ver-
goeden. Maar daarnaast zijn 
wij ook actief op de doven-
school Vivenda en de school 
voor geestelijk gehandicapte 
kinderen Envol. Het valt op 
dat de kinderen op deze bei-
de scholen, die toch al ge-
handicapt zijn, ook nog aller-
lei andere ziektes hebben. 
Wij behandelen hen gratis 
en we proberen de hygie ne 
op de scholen ook steeds 
verder te verbeteren. En op 
de dovenschool betalen wij 
via een gift van de Learn 
Foundation het salaris van 

de directeur.  Sinds kort loopt op de dovenschool boven-
dien een project om meer dove kinderen uit de buitenge-
bieden naar de school te trekken. Wij betalen taxivervoer 
per motor en het eten op school. Daarvoor hebben wij 
een gift gekregen van de parochie van Harmelen in sa-

menwerking met de Vasten-
actie. 
 
Veel logopedie en fysio-
therapie in 2013  
Onze logopedisten en fysio-
therapeut hebben weer een 
druk jaar achter de rug. De 
logopedisten hebben 2131 
behandelingen van kinderen 
met spraak/taalproblemen 
en andere stoornissen uitge-
voerd, ongeveer evenveel als 
in het schooljaar 2011-2012. 
Maar ze zijn daarnaast ook 
op scholen voorlichting gaan 
geven. De fysiotherapeut 
heeft aanzienlijk meer be-
handelingen gedaan dan het 

jaar daarvoor: 914 kinderen tegen 469 in 2011-2012. 
Onder de behandelde kinderen bij de logopedisten en de 
fysiotherapeut zitten alle kinderen van de dovenschool en 
de school voor geestelijk gehandicapte kinderen. Die 
worden elk jaar weer behandeld en altijd gratis. Op de 
website  geven wij een overzicht van de soort behande-

Meisje met prothese betaald door ons Clarafonds. 

Logopedist behandelt kind. 
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lingen die zijn uitgevoerd. Wij zijn de enige organisatie in 
Kpalime  en wijde omtrek die logopedisten in dienst heeft. 
 
Overzicht collectieve projecten 
In het afgelopen schooljaar hebben wij met hulp van 
sponsors uit Europa twee waterputten op twee scholen 
kunnen laten bouwen. We hebben zes toiletten kunnen 
laten renoveren c.q. bouwen op twee scholen. We hebben 
202 filtrons verkocht, kleine waterzuiveringssystemen. 
En we hebben 2750 stuks zeep op in totaal zes scholen 
uitgedeeld om de hygie ne te verhogen. We leren kinderen 
hun handen te wassen na de ontlasting en voor het eten. 
En we hebben 18 radio-uitzendingen van ruim e e n uur 
gehouden op 2 radiostations om voorlichting te geven 
over voeding en gezondheid. Tot slot: we hebben 65 kin-
deren met sikkelcelanemie gevaccineerd tegen enkele 
veel voorkomende besmettelijke ziektes (longontsteking, 
hersenvliesontsteking). 
 
Adventsactie steunt ons drie jaar 
De Adventsactie van de katholieke kerken heeft besloten 
ons drie jaar lang te steunen. In die drie jaar zullen we 
een aantal speciale programma’s gaan uitvoeren. Voor het 
komend jaar is dat de hulp aan ver weg gelegen scholen, 
voor het jaar 2015 het opzetten van preventieve tand-

heelkundige zorg en voor 2016 een grootschalig voorlich-
tingsprogramma over voeding en gezondheid. Het pro-
motiefilmpje voor de komende adventscampagne is klaar 
en is hier te zien. 
 
Voor wie ons wil steunen 
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. Wij zijn ook erg blij met een kleine maan-
delijkse gift. 
 
Centrum in zomervakantie dicht 
Wij sluiten ons centrum van half juli tot eind augustus. 
We houden dan vakantie. Het heeft ook weinig zin om 
open te blijven, want de scholen zijn in die periode dicht. 
En er is geen andere manier om met kinderen een af-
spraak voor een onderzoek te maken dan op school. We 
kunnen hen niet op een andere manier bereiken. We gaan 
eind augustus weer open, maar de scholen starten pas 
weer begin oktober. In september bereiden wij het nieu-
we jaar voor, doen wij interne cursussen en behandelen 
wij individuele gevallen die zich bij ons melden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Colofon 
 
© Stichting Kinderhulp Togo, juni 2013 
 
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. 

Onze arts Chakiratou onderzoekt een baby. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/projecten/projecten-in-uitvoering/promotie-van-waterzuiveringssystemen/
http://www.youtube.com/watch?v=Ngasmjmu4_A
http://www.kinderhulp-togo.nl/
mailto:info@kinderhulp-togo.nl
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Voorlichting aan ouders over gebruik filtrons 

Ons hele team in de tuin van ons medisch centrum. 

De leerlingen van de Dominicusschool in Utrecht tijdens hun fundraising avond “Parade di Domi” (opbrengst voor Togo). 
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Kerncijfers activiteiten Togo  

 Schooljaar 

2013-2014 

Schooljaar  

2012-2013 

Schooljaar  

2011-2012 

Schooljaar 

2010-2011 

Aantal scholen in ons programma 53 37 19 12 

Aantal kinderen op deze scholen 24.601 19.666 7723 3150 

Aantal medewerkers ons centrum 16 15 13 11 

     

Volledig onderzoek alle kinderen  1284 827 715 

- waarvan kinderen t/m 3 jaar  166 88 20  

Onderzoek ogen/oren onderwijzers  38 196 60  

Aantal beperkt onderzochte kin-

deren(ogen/oren/lengte/gewicht)  

 877 -- 700 

     

Aantal verwijzingen ziekenhuis  342 -- -- 

     

Aantal behandelingen logopedisten  2131 2284 1723  

Aantal behandelingen fysiotherapeut  914 469 550 

     

Onderwijzers geschoold in  taal/spraak cq 

woordblindheid ed 

 180 180 -- 

Aantal gevaccineerde kinderen met sikkelcel-

anemie 

 65 200 -- 

Aantal kinderen met glaucoom in behandeling  75 35 -- 

     

Aantal gebouwde/gerenoveerde toiletten  6 8  9 

Aantal gerealiseerde waterputten  2 2 -- 

Aantal verkochte “filtrons”  202 14 -- 

Aantal teiltjes voor scholen  34 -- -- 

Aantal stuks zeep scholen  2750 -- -- 

     

Aantal containers hulpgoederen  0 4  2 

Aantal radiouitzendingen  18 20 -- 
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Resultaten onderzoeken naar frequentie aandoeningen 

Schooljaar 2012-2013 

 0-3 jaar Basisschool Middelbare school 

Geen aandoeningen 21% 3% 1% 

1 aandoening 26% 15% 17% 

2 aandoeningen 23% 26% 24% 

Meer dan 2 30% 56% 58% 

 

 

Resultaten onderzoeken naar soort aandoening1 

Schooljaar 2012-2013 

Aandoening 0-3 jaar Basisschool Middelbare school 

Parasieten in darmen 27%2 64% 59% 

Malaria 23% 36% 31% 

Bloedarmoede 16% 19% 27% 

Oren 2% 29% 23% 

Ogen 13% 22% 53% 

Spraak/taalstoornissen 13%3  17% 4% 

Andere ziektes 25% 12% 23% 

Groeiproblemen 21% 7% 7% 

Tandcaries -- 6% 5% 

Sikkelcelanemie 5% 4% 7% 

 

 

 

                                                                        
1
 De meeste kinderen hebben meer dan e e n aandoening. 

2 Vertekend beeld want slechts een deel van de ouders komt met de ontlasting en dus wordt slechts een deel van de kinderen hierop 

getest.  

3 Voor zover meetbaar. 


