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Inleiding 
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn bijna zes maanden ver-
streken. Er is in de tussentijd weer enorm veel gebeurd. 
Zo zijn we bezig een tweede centrum op te zetten. En via 
ons eerste centrum hebben we meer kinderen dan ooit 
kunnen helpen. Vooral ge-
handicapte kinderen krij-
gen steeds meer kansen. 
Lees hieronder de hoogte-
punten van het laatste half-
jaar. Wie van week tot 
week wil volgen wat we 
doen, kan hier onze 
nieuwsberichten raadple-
gen op de website. 
 
Afgelopen schooljaar was 
een topjaar 
Het schooljaar loopt pas op 
18 juli af maar we kunnen 
nu al zeggen dat we het 
(bijna) afgelopen jaar meer 
kinderen hebben onder-
zocht en behandeld dan 
ooit tevoren. En ook heb-
ben we meer projecten opgestart en begeleid dan in de 
afgelopen jaren. De precieze cijfers komen in de volgende 
nieuwsbrief maar hier alvast wat kerngegevens. We heb-
ben naar verwachting ruim 1600 kinderen volledig on-
derzocht en zo nodig be-
handeld (of doorverwezen 
voor behandeling naar het 
ziekenhuis of andere spe-
cialisten). Dat is bijna 25% 
meer dan in het schooljaar 
2012-2013. En we hebben 
ruim 640 kinderen ge-
screend op een aantal be-
langrijke punten (ogen, 
oren, lengte, gewicht e.d.). 
83% van de onderzochte 
kinderen heeft wormen in 
de darmen, 32% heeft 
bloedarmoede, 29% oog-
problemen en 24% ge-
hoorproblemen. 
 
Clarafonds hielp meer 
dan 550 kinderen 
Het “Clarafonds Stichting kinderhulp Togo” heeft in het 
kalenderjaar 2013 meer dan 550 kinderen in Togo gehol-
pen bij medische problemen. Wij hebben dit fonds in het 
leven geroepen om hulp aan de allerarmste kinderen te 
financieren. Meestal betalen wij 80% van de kosten van 
consulten bij specialisten, van medische behandelingen 
en van medicijnen. Maar wij betalen uit dit fonds ook 
hulp aan gehandicapte kinderen zoals taxivervoer (per 

motor) naar school of naar de arts en de kosten van maal-
tijden op school. En het Clarafonds heeft ook bijzondere 
operaties meegefinancierd zoals het verhelpen van ha-
zenlippen en het aanbrengen van een prothese bij een 
meisje met twee verbrande handen. In totaal hebben wij 

in 2013 voor meer dan 
€10.700 uitgegeven; een 
specificatie van die uitgaven 
vind u hier. Het ziet ernaar 
uit dat de uitgaven in 2014 
hoger zullen zijn, omdat we 
een tweede centrum ope-
nen.  
 
Elisabethfonds: 53 kin-
deren met glaucoom 
Het afgelopen jaar is het 
aantal kinderen dat wordt 
gesteund door ons Elisa-
bethfonds, opgelopen tot 
108. Maar er zijn ook weer 
55 kinderen afgevallen om-
dat ze geen kind meer zijn 
en dus buiten het program-
ma vallen of om andere re-

denen. Dit zijn allemaal kinderen met de oogziekte glau-
coom. Wij onderzoeken alle kinderen boven de 10 jaar op 
deze ziekte die in Europa alleen bij volwassenen voor-
komt. Als glaucoom niet wordt behandeld, word je op den 

duur blind. Ons Elisabeth-
fonds betaalt 80% van de 
kosten van de medicijnen en 
van het periodiek onderzoek 
in het ziekenhuis bij de oog-
arts.  
 
Na de vakantie 2e centrum 
in Togo 
In oktober beginnen wij een 
tweede centrum voor pre-
ventieve zorg voor kinderen 
in Togo. Dat doen we in So-
touboua, een plaats van ruim 
20.000 inwoners die in het 
midden van Togo ligt. Wij 
beginnen daar op uitnodi-
ging van de plaatselijke be-
volking en wij werken samen 

met de Togolese goede doelenstichting Cecodri1. Zij heb-
ben daar een medisch centrum voor curatieve zorg en wij 
gaan daaraan de preventieve zorg toevoegen. Een deel 
van ons personeel verhuist in verband hiermee naar So-
touboua.  Wij hebben al twee pilots gehouden in deze 
plaats. Daaruit bleek dat het aantal kinderen met e e n 

                                                                        
1
 Lees over onze eerste pilot (in het Frans)  

16, juli 2014 

Er komen steeds meer mensen naar onze  
voorlichtingsbijeenkomsten. 

Wij onderzoeken steeds meer baby’s. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/tweede-pagina/
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/07/uitgaven-clarafonds-2013.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/ons-elisabethfonds/
http://www.stad.com/index.php?city_id=2364079
http://www.stad.com/index.php?city_id=2364079
http://ouestafrikablog.net/blog/2014/03/25/aset-et-cecodri-ong-lancent-le-projet-de-la-sante-preventive-a-sotouboua/
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ziekte op 96% ligt en met twee of meer ziektes boven de 
80% (klik hier voor de details in het Frans). Er valt dus 
veel te doen. Cecodri en het achter die stichting staande 
bedrijf Ceco-BTP gaan ons daarbij helpen. 
 
Dove kinderen krijgen extra hulp 
De afgelopen tijd hebben wij met financie le steun uit Ne-
derland extra hulp kun-
nen bieden aan dove kin-
deren. Daarvan zijn er 
veel in Togo. Uit onze on-
derzoeken blijkt dat meer 
dan 25% van alle kin-
deren niet of niet genoeg 
hoort. Klik hier voor in-
formatie over de redenen 
daarvoor en wat onze 
stichting daaraan doet. 
Wij hebben het eerste 
audiologische centrum in 
Togo opgericht en via dit 
centrum kunnen wij kin-
deren aan gehoorappara-

ten helpen. En verder 
hebben wij met hulp van 
enkele Nederlandse paro-
chies en Vastenaktie een programma ontwikkeld om dove 
kinderen uit de bush toch naar school te laten komen. Het 
programma betaalt het vervoer per motortaxi uit de bush 
naar de speciale dovenschool in de stad. En ook het eten 
om 10. 00 uur en tussen de middag. Met dit programma 
worden kinderen uit de armste gezinnen ver weg van de 
stad geholpen om toch onderwijs te volgen en een vak te 
leren. En tot slot hebben wij met financie le steun van di-
verse kanten de dovenschool in Kpalime  kunnen helpen 
om drie leraren aan te stellen, waarmee de school een 
volledig basisschoolprogramma kan aanbieden aan dove 
kinderen. Klik hier voor meer informatie.  
  
Uitbreiding preventie 
naar de bush 
Met hulp van de Advents-
actie zijn wij de afgelopen 
maanden bezig geweest 
om scholen in de bush te 
helpen om ziektes te 
voorkomen. De kinderen 
van die scholen komen 
niet gemakkelijk naar ons 
centrum in de stad want 
dat is soms wel een uur of 
langer rijden met de mo-
tortaxi en wie betaalt dat? 
Om die reden gaan wij 
naar de scholen in de 
bush toe. Wij geven daar 
voorlichting over het 
voorkomen van ziektes, 
we leren de kinderen dat ze hun handen moeten wassen, 
we leren de onderwijzers hoe ze zelf eenvoudige proble-
men kunnen oplossen via een EHBO-hulpprogramma  en 
we betalen een deel van de kosten van vervoer of medi-
cijnen voor zieke kinderen. Het programma is een groot 

succes. We bereiken inmiddels zo’n 20 scholen met meer 
dan 5000 kinderen. Klik hier voor een rapportage van de 
resultaten. En hier voor een video over het project. 
 
EHBO-cursus voor alle basisscholen 
Ons EHBO-project voor ver weg gelegen scholen wordt 
uitgebreid naar scholen die dichter bij ons centrum lig-

gen. Die scholen hebben na-
melijk bij ons aan de bel ge-
trokken om duidelijk te ma-
ken dat zij ook behoefte heb-
ben aan dit programma. In 
eerste instantie was dit pro-
gramma ontwikkeld voor ver 
van de stad gelegen scholen. 
Die hebben niet de mogelijk-
heid om bij ongelukken snel 
naar het ziekenhuis of een 
eerstehulppost te gaan. Maar 
scholen in de stad hebben ons 
laten weten dat zij ook EHBO-
les willen krijgen en een 
EHBO-hulppakket. Want hun 

leerlingen kunnen meestal de 
kosten van behandeling van 
ongelukken in het ziekenhuis 

niet betalen. Wij zijn blij dat een aantal parochies in Ne-
derland in de afgelopen vastentijd een project hebben 
gepromoot om ook deze scholen te helpen. Het project 
gaat na de zomervakantie van start. We gaan in dit pro-
ject overigens nog veel meer doen: een handenwaspro-
gramma voor 36 basisscholen bijvoorbeeld en screening 
van ruim 4500 kinderen. In de volgende nieuwsbrief 
meer hierover. 
 
Steeds meer handenwasprojecten  
Handen wassen heeft meer mensen het leven gered dan 
alle medicijnen die ooit zijn ontwikkeld. Dat is een be-

kend gegeven in de preventie-
ve geneeskunde. Om die re-
den zijn wij al in 2011 begon-
nen met een programma om 
kinderen te leren dat zij hun 
handen moeten wassen na de 
toiletgang en vo o r het eten. 
Dat programma wordt al een 
aantal jaren uitgevoerd op 
inmiddels zes scholen. De af-
gelopen maanden hebben wij 
met steun van Rotary Den 
Haag Noord vijf scholen kun-
nen toevoegen aan ons pro-
gramma. Daarmee bereiken 
we weer 2000 kinderen meer. 
Klik hier voor meer informa-
tie en foto’s over dit project. 
Het komend half jaar gaan wij 
met hulp van een aantal Ne-

derlandse parochies en Vastenaktie dit project uitbreiden 
naar nog eens 36 basisscholen. 
 
 
 

Twee dove kinderen die per motortaxi uit de bush  
worden gehaald en weer thuis gebracht. 

Impressie van de scholing van een groep onderwijzers (uit de 
bush) in spraak- en taalproblemen. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2014/07/rapport-pilotage-sotouboua-mai-2014.pdf
http://www.cecobtp.tg/
http://www.kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2013/11/wij-zoeken-gehoorapparaten.pdf
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/03/03/project-dove-kinderen-vivenda-loopt-als-een-trein/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/10/10/dovenschool-binnenkort-3-leraren/
http://www.adventsactie.nl/index.php?page=131
http://www.youtube.com/watch?v=Ngasmjmu4_A
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/12/29/handenwasproject-op-vijf-scholen-met-hulp-van-rotary/
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Toiletten en waterput voor basisschool Christ-Roi 
Met steun van de Dominicusschool en de Dominicusparo-
chie in Utrecht en van Vastenaktie hebben wij op de ba-
sisschool Christ-Roi in het begin van het jaar toiletten 
kunnen laten bouwen en een waterput. De school had tot 
nu toe geen enkele mogelijkheid voor kinderen om han-
den te wassen en op een hygie nische manier hun behoef-
te te doen. Het aantal kinderen met wormen in de dar-
men en andere ziektes die het gevolg zijn van het ontbre-
ken van toiletten en water, was dan ook groot. Daar komt 
nu verandering in. Wij 
verwachten een grote af-
name van dit soort ziektes. 
Klik hier voor foto’s en 
filmpjes van de feestelijke 
opening begin maart. 
 
Vaccinaties voor kin-
deren met sikkelcel-
anemie 
Sikkelcelanemie is de 
grootste erfelijke ziekte ter 
wereld maar in Europa 
tamelijk onbekend want 
de ziekte komt bij blanken 
niet voor. Het is een soort 
bloedaandoening die in de 
ernstigste vorm uiteinde-
lijk tot de dood kan leiden. 
Er zijn geen medicijnen om deze ziekte te bestrijden. Wel 
kunnen de gevolgen van de ziekte, namelijk een veel gro-
tere vatbaarheid voor andere ziektes, worden aangepakt. 
Daarom vaccineren wij kinderen met een ernstige vorm 
van sikkelcelanemie tegen tyfus, pneumonie en meningo-
kokken. In april hebben wij 38 kinderen gevaccineerd te-
gen de laatste twee ziektes maar toen was er in het hele 
land geen vaccin te krijgen 
tegen tyfus. In juni was er 
ineens weer vaccin tegen 
tyfus. Wij hebben toen on-
middellijk 62 kinderen met 
een zware vorm van sikkel-
celanemie gevaccineerd. 
Klik hier voor foto’s en hier 
voor meer informatie over 
de ziekte. De vaccinaties 
worden betaald door een 
Nederlandse goede-
doelenstichting. 
 
Opnieuw cursussen 
spraak/taalproblemen 
Met hulp van een Neder-
landse goede-
doelenstichting hebben wij 
onze succesvolle cursus in spraak- en taalproblemen bij 
kinderen voor onderwijzers in het basisonderwijs de af-
gelopen maanden twee keer kunnen herhalen. Die twee 
cursussen van elk vier dagen waren bestemd voor leraren 
van scholen in de bush. Met die ver weg gelegen scholen 
hebben wij pas sinds kort contact en dus hebben de on-
derwijzers niet mee kunnen doen aan eerdere cursussen. 
In vier dagen leren de onderwijzers wat spraak- en taal-

problemen zijn en hoe ze daarmee moeten omgaan op 
school. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die stotteren 
of een misvormde mond of tong hebben of een ongeluk 
hebben gehad. De onderwijzers kunnen zelf veel doen om 
die kinderen te helpen. En voor ernstige problemen zijn 
er onze logopedisten die de kinderen in ons centrum 
kunnen behandelen.  
 
Wij geven ook seksuele voorlichting 
Op verzoek van een aantal scholen en enkele opvoeders 

in de stad is onze chef-arts 
begonnen om seksuele voor-
lichting te geven op school 
aan meisjes in de geslachts-
rijpe leeftijd. Er is enorm veel 
belangstelling voor dit soort 
voorlichting, zeker als die – 
zoals in ons geval – wordt 
gegeven zonder allerlei bij-
komende standpunten over 
moraal. Bij de twee bijeen-
komsten van een halve dag 
waren in totaal meer dan 
200 meisjes aanwezig en er 
is behoefte aan meer bijeen-
komsten. Merkwaardig ge-
noeg vonden de Togolese op-
voeders het niet nodig om 
jongens voorlichting te ge-

ven. Wij wel en dat gaat dus nu ook gebeuren. 
 
Grootscheeps actieplan tandzorg in voorbereiding 
Wij bereiden voor het komend schooljaar een groot-
scheepse campagne op Togolese scholen voor, waarbij 
we kinderen leren om hun gebit beter te verzorgen. Het 
is met de gebitten in Togo slecht gesteld. Er zijn ook maar 

heel weinig tandartsen 
(waarschijnlijk niet meer 
dan 35 op een bevolking van 
6 miljoen mensen). En 
tandpasta en tandenborstels 
zijn te duur voor de meeste 
mensen. Uit onderzoek van 
kinderen in het medisch 
centrum van de stichting 
blijkt dat zeker 10% van de 
kinderen grote problemen 
met tanden en kiezen heeft. 
Ter voorbereiding op ons 
tandzorgproject hebben wij 
de afgelopen maanden in 
Nederland op scholen, bij 
bedrijven en in kerken ge-
vraagd om tandenborstels 
en tandpasta. We hebben 

duizenden tandenborstels en een groot aantal tubes 
tandpasta gekregen. 

Kinderen met orthopedische afwijkingen behandeld 
Sinds het begin van dit kalenderjaar heeft onze fysiothe-
rapeut meer dan 20 kinderen met orthopedische afwij-
kingen behandeld. De kosten hiervan worden gedragen 
door een kleine goede doelenstichting in Nederland. Het 

Jeugdarts Geja uit Zoetermeer helpt een maand mee in Kpalimé. 

Bespreking met prof. AKAKPO-NUMADO, chirurg en kinderarts in 
Lomé die kinderen met hazenlippen opereert. 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/03/05/toiletten-christ-roi-feestelijk-geopend/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/04/29/vandaag-38-kinderen-gevaccineerd/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sikkelcelanemie
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gaat bij de behandelingen om kinderen met X-benen of O-
benen (bijna altijd dubbelzijdig), om kinderen met een 
klompvoet, om het spalken van benen en armen en enke-
le andere bijzondere aandoeningen. De kinderen waren 
op een enkele uitzondering na tussen de 2 en 6 jaar oud. 
Wij hebben een wachtlijst van tientallen kinderen met dit 
soort aandoeningen. Met de huidige subsidie kunnen we 
die lang niet allemaal helpen. Daarom zoeken we verder 
naar financiering. 

Behandeling van kin-
deren met hazenlippen 
e.d. 
Wij zijn een samenwerking 
gestart met het universi-
tair ziekenhuis in Lomé om 
kinderen te helpen met een 
hazenlip of een open ver-
hemelte (palatoschisis). 
Wij krijgen regelmatig kin-
deren op ons spreekuur 
met dit soort aangeboren 
afwijkingen. Wij doen de 
opsporing en doorverwij-
zing. Via ons Clarafonds 
betalen wij ook een groot 
deel van de kosten van de-
ze operaties. Wij hebben al 
een aantal kinderen naar 
de gespecialiseerde pro-
fessor gestuurd met prima 
resultaten. 
 
Volgende nieuwsbrief en jaarverslag 
Later deze zomer sturen wij U een nieuwsbrief met gede-
tailleerde resultaten over het afgelopen schooljaar in To-
go. En in september komt ons jaarverslag over het 
schooljaar 2013-2014 uit. Wie tussentijds vragen heeft, 
kan ons altijd mailen: j.j.schat@kinderhulp-togo.nl 
 
 
Hartelijk dank aan alle donateurs en helpers 
Graag willen we langs deze weg al degenen bedanken die 
ons geld sturen. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en 
we hebben elk jaar minstens € 60.000 nodig voor het 
functioneren van ons centrum (exclusief de kosten van al-
le collectieve projecten die we in deze nieuwsbrief heb-
ben beschreven). Hartelijk dank aan iedereen die ons 

daarbij helpt. Vaak kunnen we niet individueel reageren 
omdat we geen adres of telefoonnummer van de gulle ge-
vers hebben. Vandaar dat we langs deze weg een welge-
meend “dank U” uitspreken. Dat geldt ook voor al diege-
nen die ons helpen met allerlei werkzaamheden, van het 
onderhouden van de website via het opmaken en contro-
leren van de financie n tot het opsporen van tweedehands 
gehoorapparaten en alles wat mensen verder voor ons 

doen. Een speciaal woord 
van dank willen wij uitspre-
ken aan de kinderen van di-
verse scholen in Nederland 
die geld voor ons project 
hebben ingezameld (en tan-
denborstels en tandpasta).  
 
Giften? 
Wij leven van giften, aange-
zien geen enkele officie le in-
stantie ons financieel steunt. 
Maak uw gift over op ons 
bankrekeningnummer NL83 
RABO 0133363376 (let op: 
na NL83 komt het woord 
RABO met een O van Otto en 
dan het nummer 
0133363376, dat begint met 
een nul) ten name van Stich-
ting kinderhulp Togo in Zoe-
termeer. Uw gift wordt voor 
100% gebruikt voor hulp 
aan de kinderen in Togo. En 

U kunt de gift aftrekken volgens de regels van de belas-
tingdienst want wij zijn een ANBI-stichting.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
© Stichting Kinderhulp Togo, juli 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. 

Onze fysiotherapeut behandelt veel kinderen met O-benen. 

mailto:j.j.schat@kinderhulp-togo.nl
http://www.kinderhulp-togo.nl/wilt-u-ons-steunen/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/04/08/kinderen-in-nederland-zamelen-geld-in-voor-togo/
http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/04/08/kinderen-in-nederland-zamelen-geld-in-voor-togo/
http://www.kinderhulp-togo.nl/over-ons/anbi-informatie-stichting-kinderhulp-togo/
http://www.kinderhulp-togo.nl/
mailto:info@kinderhulp-togo.nl

