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Overzicht uitgaven Clarafonds 2013 
 

 
Doel Clarafonds:  financiële steun aan de armste kinderen in de Togolese samenleving voor 

medische hulp 
 
De belangrijkste activiteiten die wij vanuit het Clarafonds in 2013 hebben gefinancierd, zijn: 
 
1.  Bijdrage aan kosten consulten ziekenhuis Kpalimé 
Nadat wij kinderen hebben onderzocht, verwijzen wij hen zo nodig voor verder onderzoek naar de 
specialist in het ziekenhuis. De armste kinderen kunnen de consulten van de specialist niet betalen. 
Wij betalen dan 80% van die kosten, de ouders moeten zelf de overige 20% betalen. In 2013 hebben 
wij de volgende uitgaven voor consulten in het ziekenhuis gedaan: 

 318 kinderen bij de oogarts (consult kost CFA 15001, wij vergoeden CFA 1050 ofwel € 1,60); 
 50 kinderen bij de tandarts van het ziekenhuis, de enige in de stad (consult kost CFA 1500 

ofwel € 2,30, wij vergoeden CFA 1050); 
 44 kinderen bij de kinderarts (consult kost CFA 1000 ofwel € 1,52, wij vergoeden CFA 700 

ofwel € 1,07); 
 16 kinderen bij de KNO-arts (consult kost CFA 1500, wij vergoeden CFA 1050); 
 5 jongeren bij de “huisarts” (consult kost CFA 1000, wij vergoeden CFA 700); 
 1 jongere bij de psycholoog (consult kost CFA 1500, wij vergoeden CFA 1050). 

In totaal zijn 434 kinderen geholpen voor een totaalbedrag ten laste van het Clarafonds van € 710,- 
 
2. Bijdrage aan consulten voor epileptische kinderen in de hoofdstad Lomé 
Wij krijgen kinderen op ons spreekuur die last hebben van epileptische aanvallen. Die kunnen alleen 
worden behandeld door een specialist in de hoofdstad. Wij vergoeden het vervoer per taxi heen en 
terug voor 2 personen (kind + 1 ouder), voor het consult, voor het EEG en voor de maandelijkse 
behandeling  met medicijnen . Wij hebben in 2013 tien kinderen aldus geholpen. 

 Kosten vervoer per taxi: 10 x CFA 5000 = CFA 50.000 ofwel € 77,- 
 Kosten consult bij neuroloog: 10 x CFA 5000 = CFA 50.000 ofwel € 77,- 
 Kosten EEG:  10 x CFA 25.000 + CFA 250.000 ofwel € 382,- 
 Kosten medicijnen (depakine oid): 10 x 12 x CFA 9000 = CFA 1.080.000 ofwel  € 1648,- 

Totaal: € 2184,- 
 
3. Geestelijk gehandicapte kinderen naar de speciale school in Kpalimé 
Meestal zijn geestelijk gehandicapte kinderen afkomstig uit de armste milieus en wonen ze ver van 
de speciale school Envol in Kpalimé. Het zijn vooral borengezinnen of één-oudergezinnen. Eind 2013 
kregen wij van een Nederlands goede doelenfonds een subsidie om kinderen die ver van de school 
wonen, te ondersteunen 2.  Maar vóór die tijd hebben wij via ons Clarafonds voor 12 kinderen elke 
dag het vervoer per motortaxi van huis naar school en terug betaald en verder het eten in de pauze 
van 10.00 uur en de grote lunchpauze om 12.00 uur. Kosten: € 2269 
 
4. Bijdrage aan kosten medicijnen armste kinderen 

                                                 
1 € 2,30; daar leeft een arm gezin in Togo bijna 2 dagen van.  
2 http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/11/23/meer-gehandicapte-kinderen-naar-de-speciale-
school/ 
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Wij vergoeden via het Clarafonds 80% van de kosten van medicijnen voor de allerarmste kinderen. 
We hebben in het jaar 2013 50 kinderen aan medicijnen geholpen, sommige meerdere keren per 
jaar. We hebben vooral medicijnen voor oogkwalen gesubsidieerd maar ook voor andere ziektes 
(oorontstekingen, malaria, parasitose e.d.). Totale uitgaven in 2013: € 1267,- 
 
5. Bijdrage aan taxivervoer naar de fysiotherapeut 
Het gaat hier om kinderen die ver weg wonen van ons centrum of een ander centrum voor 
revalidatie.  Wij vergoeden het taxivervoer per motor (gemiddeld 60 cent per enkele rit)voor 
kinderen uit de armste gezinnen. De meeste kinderen zijn meerdere keren geholpen. In totaal 
hebben wij uitgegeven € 600,- 
 
6. Overige subsidies 
We hebben een groot aantal andere kosten vergoed, te weten: 

 Bijdrage aan de kosten van opvoeding van twee kleinkinderen door een grootmoeder 
(ouders overleden) : € 495,- 

 Bijdrage aan medische kosten voor twee onderwijzers (één is vrijwilliger op een school en 
verdient dus niets; de andere is weduwe en heeft glaucoom en haar twee kinderen hebben 
dat ook); € 605,- 

 Bijdrage aan behandeling van 4 kinderen met zware sikkelcelanemie: € 112,- 
 Bijdrage voor een kind voor onderzoek en behandeling door de cardioloog in de hoofdstad 

Lomé: € 111,- 
 Bijdrage aan kosten taxivervoer naar hoofdstad en terug + onderzoek auto refractometrie bij 

de oogarts: € 160,- 
 Bijdrage aan behandeling door de tandarts van het ziekenhuis voor 21 kinderen: € 218,- 
 Bijdrage aan kosten operatie hazenlippen in de hoofdstad voor 6 kinderen: € 313,- 
 Bijdrage aan kosten voor aanmeten gehoorapparaten van 7 kinderen bij onze audiologen (de 

apparaten geven wij gratis maar de kosten van het maken en plaatsen van de oorstukjes 
moeten worden vergoed): € 473,- 

 Bijdrage aan kosten van operatie van hernia voor 4 kinderen: € 200,- 
 Bijdrage aan de kosten van taxivervoer en van eten op school voor 3 dove kinderen op de 

speciale school Vivenda3, voordat het speciale vastenactieproject 2013 hiervoor financiering 
gaf: € 336,- 

 Kosten van een prothese van twee verbrande handen: € 534,- 
 Kosten van onderzoek voor 4 kinderen in een gespecialiseerd laboratorium: € 58,- 
 Kosten van een bril voor een kind met een bijzondere afwijking: € 61,- 
 Kosten voor een orthopedische behandeling van een kind: € 24,- 
 Kosten van een echo voor een kind: € 15,- 
 Kosten van een röntgenfoto voor een kind: € 5,-  

 
Totale gespecificeerde kosten: € 10.743,- 
 
Verwachting voor 2014: ongeveer hetzelfde niveau van uitgaven. Sommige uitgaven worden nu door 
specifieke subsidies van goede doelenfondsen gedekt maar er komt een groot aantal nieuwe 
kinderen bij, omdat wij in een andere plaats in Togo, Sotouboua, een tweede centrum beginnen. 

 
++++++ 

                                                 
3 http://www.kinderhulp-togo.nl/2014/03/03/project-dove-kinderen-vivenda-loopt-als-een-trein/ 
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