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Inleiding 
In deze nieuwsbrief geven wij U een overzicht van de re-
sultaten in het tweede halfjaar van 2013 en een doorkijk-
je naar de toekomst. We 
hebben met hulp van velen 
in heel korte tijd een vol-
wassen organisatie opge-
bouwd met een groot en 
samenhangend pakket aan 
projecten. Wij zijn zelf 
verbaasd over de omvang 
die het project heeft ge-
kregen. En we zijn allen 
die ons helpen enorm 
dankbaar, mede namens 
de kinderen in Togo. Voor 
een overzicht van wat we 
allemaal doen klikt U hier. 
Voor de laatste stand van 
zaken klikt U hier. Elke 
twee weken vullen wij het 
actuele nieuws aan.  
 
500 kinderen onderzocht en behandeld 
Sinds het begin van het schooljaar in oktober hebben wij 
in ons centrum 500 kinderen onderzocht en behandeld. 
Al die kinderen krijgen een uitgebreid onderzoek (bloed, 
ontlasting, volledig lichamelijk onderzoek, zo nodig aan-
vullend onderzoek en behandeling door logopedist en fy-
siotherapeut). Wij behandelen eenvoudige ziektes zoals 
parasieten in de darmen en bloedarmoede zelf en wij zijn 
vaak medefinancier voor 
behandelingen in het zie-
kenhuis van zwaardere 
klachten. Voor arme kin-
deren betalen wij meestal 
80% van de kosten (via ons 
Clarafonds  en ons Elisa-
bethfonds ).   
 
436 kinderen gescreend 
In september hebben we in 
twee dorpjes ver van ons 
centrum een screening ge-
daan van 436 kinderen. Wij 
kregen hulp van vijf bijna 
afgestudeerde logopedistes 
uit Frankrijk die drie weken 
bij ons op stage kwamen. 
Met hun medewerking 
konden we onze normale 
screening (ogen, oren, lengte, gewicht, hoofdhuid, bloed-
armoede, fysieke conditie) uitbreiden met een grootscha-
lig onderzoek naar spraak- en taalontwikkeling en leer-
stoornissen. We kregen o.a. doofstomme kinderen te zien 
en kinderen met een te kleine herseninhoud die nog 
nooit uit de bush waren gekomen. Een flink aantal kin-

deren hebben we op ons centrum laten terugkomen om 
hen te behandelen of verder te begeleiden. Dit project is 
mede gefinancierd door de Adventsactie 2013 van de ka-

tholieke kerken waarover 
hieronder meer. 
 
Extra zorg voor dove kin-
deren 
Onze zorg voor dove kin-
deren is de afgelopen maan-
den enorm vergroot door gif-
ten van diverse sponsors. Zo 
hebben wij financiering we-
ten te krijgen voor drie lera-
ren (in plaats van vroeger 
e e n). Hierdoor kan de doven-
school Vivenda  nu een volle-
dig basisschoolprogramma 
aanbieden en kunnen dove 
kinderen voor het eerst ook 
doorstromen naar het voort-
gezet onderwijs (net als niet-

dove kinderen). Hartelijk dank aan de diverse sponsors! 
En verder kunnen wij uit een gift van Vastenaktie 2013 
dove kinderen die ver weg van de stad wonen, per motor-
taxi naar de dovenschool laten vervoeren. Uit de gift beta-
len we ook eten tussen de middag op school en voor de 
allerarmsten 80% van het schoolgeld en van de kosten 
van het uniform. Dit programma loopt eind van dit 
schooljaar af. Wij zoeken sponsors voor het komend 
schooljaar! 

 
Ook extra zorg voor ge-
handicapte kinderen 
Dankzij een Nederlands 
goede-doelenfonds kunnen 
wij dit schooljaar op de 
school voor geestelijk ge-
handicapte kinderen een 
zelfde soort programma 
aanbieden als bij dove kin-
deren.  Het programma be-
taalt het taxivervoer van 
arme kinderen uit de bui-
tengebieden naar de school, 
een goede maaltijd tussen 
de middag en 80% van het 
inschrijfgeld. Dankzij dit 
programma kunnen nu al 8 
kinderen naar de speciale 
school Envol  en dat aantal 

zal nog toenemen. Voor 12 andere kinderen betaalt ons 
Clarafonds de kosten van schoolgeld en eten. Door dit ge-
combineerde programma is het aantal kinderen op deze 
school in kort tijd gestegen van 20 naar 37. Hartelijk dank 
aan alle sponsors! 
 

15, januari 2014 

20 kinderen op gehandicaptenschool Envol krijgen  
elke dag eten dankzij Vastenaktie en Clarafonds 

Oproep voor gratis consult van kinderen met spraak/taalproblemen  
en dyslexie ed. (betaald door Adventsactie) 

http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/01/overzicht-projecten-togo-januari2014.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/tweede-pagina/
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-clarafonds/
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-des-sourds/
http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-envol/
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Hoera: gehoorapparatencentrum geopend! 
Dankzij een gift van twee parochies in Nederland hebben 
wij sinds begin december een eigen audiologisch cen-
trum, het tweede in het 
land maar het eerste voor 
mensen met een smalle 
beurs. In de hoofdstad zit 
e e n audioloog maar die 
rekent extreem hoge prij-
zen. Onze twee logopedis-
ten zijn het afgelopen jaar 
in het buurland Burkina 
Faso opgeleid tot audio-
loog. Met geld van de 
twee parochies in Neder-
land hebben wij audiolo-
gische apparatuur en in-
strumenten kunnen ko-
pen om oorstukjes te ma-
ken. Die oorstukjes zijn 
nodig om gehoorappara-
ten goed te laten functio-
neren. Onze logopedisten/audiologen maken ze precies 
op maat, uit een soort kneedbaar kunststof. In Europa 
maken gespecialiseerde bedrijven de oorstukjes maar die 
zijn er in Togo niet en ook niet in de buurlanden. We zoe-
ken nu tweedehands gehoorapparaten, heel veel gehoor-
apparaten (en batterijen)! Help ons svp! Klik hier  voor 
meer informatie. 
 
De dokter komt naar je toe 
Met financie le steun van de Adventsactie 2013 zijn wij dit 
najaar gestart met een project om ook in de bush onze 
aanpak van “voorkomen is beter dan genezen” in te voe-
ren. Dat gaan we doen op zo’n 20 scholen. Alle scholen 
krijgen een eerstehulpdoos en we leiden 2 a  3 leraren per 
school op in EHBO. Zo kunnen ze zelf kleine problemen 
oplossen zonder uren te 
moeten rijden naar een 
dokter of ziekenhuis. Ook 
gaan we de kinderen 
screenen en - als ze niet ge-
zond zijn - per motortaxi in 
ons centrum laten komen 
voor verder onderzoek en 
behandeling. Voor de kin-
deren die bij ons komen 
voor verder onderzoek, be-
taalt de Adventsactie de 
medicijnen. Want de mo-
tortaxi kost al heel veel. In 
totaal bereiken we op deze 
manier zo’n 6000 kinderen. 
Met dank aan degenen die 
de Adventsactie mogelijk 
maken! 
 
Onze laboratoriumkosten gesponsord 
Graag willen wij een pluim uitdelen met een welgemeend 
"Dank U!" aan twee goede doelenstichtingen die onge-
noemd willen worden. Zij zorgen ervoor dat de komende 
twee jaar de kosten van ons laboratorium zijn gedekt. Het 
gaat om meer dan € 5000,-. De kosten van vloeistoffen, 

injectiespuiten, reagentia en andere eenmalig te gebrui-
ken spullen lopen door het grote aantal kinderen dat we 
onderzoeken hoog op. Alleen al voor een jaar lang bloed-

armoede onderzoeken heb-
ben we spullen nodig ter 
waarde van € 2000,-. En voor 
onderzoek van sikkelcelane-
mie ruim € 1200-. Hartelijk 
dank aan degenen die dat 
voor ons (en daarmee voor 
ruim 2000 kinderen per jaar) 
mogelijk maken.  
 
Handenwasprogramma via 
Rotary Den Haag 
Mensen leren om hun handen 
te wassen (in ieder geval voor 
het eten en na het toiletbe-
zoek) heeft meer levens gered 
dan alle medicijnen bij elkaar. 
Daarom is dit een van onze 
topprioriteiten. We waren het 

afgelopen jaar al op twee basisscholen begonnen, maar 
dit jaar zijn daar door een gift van Rotary Den Haag 
Noord vijf scholen bij gekomen. Daarmee bereiken wij 
ongeveer 2000 kinderen. We geven aan elke school twee 
teiltjes, 1 emmer en 2 drinkbekers per klas. En de school 
krijgt een jaar lang zeep, twee stuks zeep per week per 
klas. Hulde aan de Rotarians voor dit initiatief. Het is de 
bedoeling dat wij volgend schooljaar dit project op alle 
andere basisscholen uitrollen. Dat zijn er nog 36. Klik 
hier  voor foto’s van dit project. 
 
Waterput en toiletten 
Dankzij een gift van de Dominicusparochie en Vastenak-
tie 2013 hebben wij een waterput laten bouwen op de 
basisschool Christ-Roi en zijn wij bezig met de bouw van 

zes toiletten op die school. 
Hierdoor zal de hygie ne op 
school enorm toenemen. 
Het aantal kinderen dat 
wormen in de darmen 
heeft, gaat daardoor flink 
omlaag. Een speciale ver-
melding geven wij aan de 
Dominicusschool in Utrecht 
die met een grote actie een 
fors bedrag heeft bijeen ge-
bracht. En alle kinderen 
hebben een tandenborstel 
mee naar school genomen 
en kinderpleisters die we 
heel goed kunnen gebrui-
ken in Togo. En diverse kin-
deren hebben spreekbeur-
ten gehouden over de kin-
deren in Afrika. Hartelijk 

dank namens de kinderen van Christ-Roi! De officie le 
opening van de nieuwe toiletten staat voor maart ge-
pland. 
 
 
 

De EHBO-doos voor scholen ver van de stad  
(gekocht bij Ikea; er komt nog meer in te zitten) 

Onze audicien bezig om een oorstukje te maken voor een doof kind 

http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2013/11/wij-zoeken-gehoorapparaten.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/12/29/handenwasproject-op-vijf-scholen-met-hulp-van-rotary/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/12/29/handenwasproject-op-vijf-scholen-met-hulp-van-rotary/
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Wij beginnen met seksuele voorlichting 
In het afgelopen half jaar heeft Ce cile aan twee groepen 
van elk 100 meisjes een halve dag seksuele voorlichting 
gegeven. Daarbij zijn moeilijke onderwerpen niet uit de 
weg gegaan. Seksuele voor-
lichting aan jongeren vindt 
niet of nauwelijks plaats in 
Togo. In de nabije toe-
komst zullen wij de voor-
lichting uitbreiden tot jon-
gens. En we gaan aan aids-
voorlichting doen. Volgens 
officie le cijfers heeft 
slechts 3% van de bevol-
king aids of hiv. Maar de 
werkelijke cijfers in de re-
gio Kpalime  liggen vele 
malen hoger.  
  
Wij financieren zieken-
huisoperaties 
Via ons Clarafonds finan-
cieren wij ziekenhuisope-
raties van kinderen uit arme gezinnen. Er komen soms 
hele onbekende en lastige problemen voorbij. Zoals kin-
deren met een open verhemelte. Daarvan hebben wij er 
al vier doorgestuurd naar een gespecialiseerde chirurg in 
de hoofdstad.  En wij helpen kinderen met breuken aan 
braces en gips. Dat doet onze eigen fysiotherapeut. We 
zoeken hiervoor nog sponsors. 
 
We krijgen weer waterfilters 
Hulde aan de Stichting Victoriepompen van Jan Mons c.s.! 
Ze hebben ons het afgelopen half jaar meer dan 100 wa-

terfiltersystemen bezorgd die wij op scholen en bij boe-
ren en anderen in het buitengebied hebben uitgezet tegen 
een laag bedrag.  Binnen een aantal uren maakt deze fil-
tron  van verontreinigd water zes liter goed drinkwater. 

Dat is preventie van de bo-
venste plank! 
 
De Togobuffetten komen 
er weer aan 
En de opbrengst is voor het 
Clarafonds waaruit wij zorg 
voor de allerarmsten beta-
len. Meestal voor 80% of 
90%. De ouders moeten zelf 
ook iets betalen. De data van 
de Togobuffetten: zondag 16 
maart vanaf 13.00 uur in Pa-
rijs (kosten € 25,- p.p.) en 
zondag 23 maart vanaf 13.30 
uur in Zoetermeer (kosten € 
35,- p.p.). En een high tea op 
zaterdagmiddag 15 maart in 
Brussel (is gratis). Als U geen 

uitnodiging hebt gehad, stuur dan een mail naar 
j.j.schat@kinderhulp-togo.nl. Iedereen hartelijk welkom. 
  
Hartelijk dank aan alle donateurs 
Lieve, beste, geweldige donateurs. Zonder U kunnen we 
ons werk niet doen. Of U nu een klein bedragje geeft of 
een groter, we zijn u zeer dankbaar. Het is niet altijd mo-
gelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Soms kennen we 
ook niet de adressen van de gulle gevers. Langs deze weg 
daarom: dank U wel! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
© Stichting Kinderhulp Togo, januari 2014 
 
Website:  
www.kinderhulp-togo.nl 
 
Vragen/opmerkingen/suggesties: 
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via: 
info@kinderhulp-togo.nl 
 
Bankrekening: NL83 RABO 0133 3633 76 
Van de Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer 
 
BIC: RABONL2U 
 
Volg ons op twitter: @KinderhulpTogo. 

Een klas met 100 meisjes die seksuele voorlichting krijgen van Cécile 

Cécile geeft voorlichting aan ouders op een school in de bush. 

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

