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De dokter komt in de bush  

• EHBO-pakketten op 27 scholen in de bush  

 

• 2 leraren per school opleiden in EHBO 

 

• 2100 kinderen via scholen onderzoeken en 

behandelen 

 

• 280 kinderen uit de bush buiten de school om 

onderzoeken en behandelen   
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We zijn al begonnen 

• 400 kinderen gescreend in Adeta (30 km) en Agou 

(25 km) 

 

• Ruim 80 kinderen uit Adeta-Agou naar ons centrum 

gehaald en onderzocht 

 

• 17 scholen in de bush bezocht en afspraken 

gemaakt 

 

• Cursus EHBO ontwikkeld en EHBO-pakket 

samengesteld 

 

 

3 



4 

5 vrijwilligsters uit Frankrijk hielpen ons 

met screening in Adeta / Agou 



5 



6 



7 



8 

Meisje met te kleine schedelomtrek (microcefalie) 
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Kind met open verhemelte (palatoschisis) 
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Logopedist onderzoekt spraakproblemen 



We hebben al 17 scholen met 3900 kinderen 

op onze planning (gemiddeld 1/3 komt ) 

• 1-EPP AGOGOME                     

• 2-EPP TOVE B                                

• 3- EPE TOVE AHOUDJO       

• 4-EPE TOVE A                   

• 5-EPC ATCHAVE MODESEFE    

• 6-EPP ATCHAVE    

• 7-EPP AGRIPPAKOPE A    

• 8-EPP AGRIPPAKOPE B   

• 9-EPE AGOME-TOMEGBE   

• 10-EPP SEVENOKOPE           

• 11-EPP KLOMAYONDI A     

• 12-EPP NYIVE                      

• 13-EPE KPEME AGODEKAE   

• 14-EPP LAVIE PENIEL   

• 15. EPP LAVIE A   

• 16-EPP LAVIE B    

• 17. EPP KPIME SEVA  11 
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Als voorbeeld: de basisschool Lavie Peniel 
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Ver weg in de bush (30 km van Kpalimé) 
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Gerda en Hans den Elzen en huisarts Hans van Riel hebben geld 

gegeven voor schoolbankjes en schoolborden 



15 Muurtje metselen  om schoolbord op te hangen 
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De directeur van Lavie Peniel krijgt gereedschapskist  

(gift den Elzen/ van Riel) 



17 Feest op Lavie Peniel vanwege al deze cadeaus 



Wat merkt Lavie Peniel van Adventsactie? 

• School krijgt EHBO-pakket 

 

• 2 onderwijzers krijgen EHBO-les 

 

• Alle kinderen krijgen de kans onderzocht en 

behandeld te worden in ons centrum (20% zelf 

betalen); gemiddeld 1/3 zal komen 

 

• Vervoer per motortaxi van de school naar ons 

centrum (30 km) wordt betaald 
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En dat gaan we op alle scholen  

in de bush doen!  

Met hulp van de Adventsactie 
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EINDE 
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