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Resultaten Clarafonds 2015-2016 
  

Doel en begin 

In het jaar 2010 hebben wij een apart fonds ingesteld om de armste mensen in de Togolese 

samenleving te helpen bij medische problemen die ze niet zelf kunnen betalen. Het fonds is 

genoemd naar een zuster van de Clarissen, die als eerste een bedrag in het fonds heeft gestort. 

Zij gaf ons de erfenis van haar ouders.   

 

Wie zijn arm? 

Voor ons Westerlingen lijken de meeste Afrikanen arm. Maar er zijn wel degelijk grote 

verschillen. Als je een tijdje in een Afrikaans land woont, leer je de verschillen zien. Iemand 

die betaald werk heeft, hoort in principe niet bij de armsten. Kinderen waarvan de ouders zijn 

overleden, worden vaak opgevoed door grootouders. Die hebben meestal geen geld en er 

bestaat ook niet zoiets als pensioen of bijstand. Dat zijn vaak erg arme mensen. En zo zijn er 

nog andere noties die we hebben leren herkennen. 

 

Resultaten 2015-2016 

In het afgelopen schooljaar heeft het Clarafonds in totaal in 1527 gevallen kinderen geholpen 

voor een totaalbedrag van € 19.960,-. De inkomsten van het fonds bestonden geheel en al uit 

giften. Giften van onder andere diverse kerkgenootschappen en zelfs een bisdom en voorts 

van mensen die hun verjaardagspot aan het Clarafonds overmaakten of de eerste maand(en) 

van een loosverhoging. Tientallen mensen maken elke maand geld over voor het fonds. 

 

Specificatie hulp in 2015-2016 

 

Het bedrag van € 19.960,- is als volgt besteed. 

 

Hulp aan kinderen met een verstandelijke handicap 

Kinderen met een verstandelijke handicap worden vrijwel door niemand geholpen. Zelfs vaak 

niet door de ouders. Vaak verlaat de vader het gezin als hij merkt dat een kind gehandicapt is. 

Soms is ook de moeder overleden of de situatie ontvlucht en wordt het kind door de 

grootmoeder opgevoed. Vaak wordt het kind in een hoekje weggestopt. 

 

Het Clarafonds helpt kinderen om naar de enige bijzondere school in de regio Kpalimé, de 

école Envol
1
. Zij betaalt zo nodig het taxivervoer (per motortaxi) van huis naar school en 

terug. Zij betaalt een warme maaltijd voor het kind op school. En zo nodig (een deel van ) het 

schoolgeld en de kosten van uniform en hulpmiddelen (pen, papier, boeken). In het schooljaar 

2015-2016 zijn op deze manier 66 kinderen geholpen voor een bedrag van € 3099,- 

 

Bijdrage in kosten gehoorapparaten 

Van alle onderzochte kinderen in het afgelopen schooljaar is ongeveer 20% slechthorend of 

doof. Vaak gaat het om kinderen uit de armste gezinnen waar men niets weet over het 

voorkomen van gehoorproblemen. In Afrika worden kinderen vooral doof omdat ze met een 

oorontsteking doorlopen of ze geboren worden uit inteeltsituaties of de ouders zelf zijn gaan 

                                                
1 Zie http://www.kinderhulp-togo.nl/scholen/school-envol/  
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dokteren met geneesmiddelen van de markt of ze een ongeluk hebben gehad waarbij het 

gehoor is beschadigd.  

 

Het Clarafonds helpt met het betalen van de kosten van de audicien. Die is vroeger door ons 

opgeleid maar nu werkzaam in een ziekenhuis in de hoofdstad. In het weekend helpt hij in ons 

centrum kinderen aan een gehoorapparaat. Zijn kosten bedragen per geplaatst gehoorapparaat 

CFA 15.000 (ongeveer € 23). Wij hebben het afgelopen schooljaar voor 61 kinderen uit de 

armste milieus de kosten betaald ter hoogte van € 3582,- Wij zijn bezig om twee nieuwe 

audiciens op te leiden. 

 

Medicijnen voor de armsten 

Voor kinderen uit de armste gezinnen betalen wij vaak een deel van de kosten van de 

medicijnen (vaak 80%) maar alleen als het kind bij ons een volledig onderzoek heeft 

ondergaan en wij een diagnose hebben gesteld en een behandelplan hebben opgesteld. In het 

afgelopen schooljaar hebben wij aan 49 kinderen voor een bedrag van € 608 (een deel van ) 

de kosten van de medicijnen betaald. 

   

Fysiotherapie 

Fysiotherapie is voor de meeste Togolezen niet te betalen terwijl die toch vaak hard nodig is, 

met name voor kinderen met X- en O-benen. Elk jaar doen wij een grote screening op 

logopedische problemen
2
 in kleine dorpjes ver van ons centrum. Heel vaak komen moeders 

dan ook met kinderen die X- of O-benen hebben of andere fysieke handicaps die door de 

fysiotherapeut behandeld moeten worden.  

 

De fysiotherapeut kan X- en O-benen met gipsverbanden vaak weer rechtzetten. Daarnaast 

behandelt hij allerlei mogelijke aandoeningen aan het bewegingsapparaat van de kinderen. In 

het afgelopen schooljaar hebben wij 159 keer kinderen behandeld voor een totaalbedrag van € 

5599,- 

 

Meefinancieren operaties 

In het geval van zeer arme gezinnen helpen wij ook financieel door noodzakelijke operaties 

bij kinderen voor 80% mee te financieren. Dat doen we alleen als de kinderen bij ons een 

volledig onderzoek hebben ondergaan waaruit blijkt dat een operatie noodzakelijk is. Het gaat 

bijna altijd om operaties in verband met een liesbreuk, een navelbreuk of niet ingedaalde 

testikels. In het afgelopen schooljaar hebben wij negen operaties voor een bedrag van € 852,- 

meegefinancierd. 

 

Neurologische aandoeningen 

Bij onze onderzoeken komen we ook elk jaar een aantal kinderen met epilepsie tegen. Het is 

voor de ouders bijna altijd te duur om zelf te betalen voor het onderzoek en de behandeling. 

Voor het onderzoek (consult + EEG) moeten de kinderen naar de hoofdstad want in Kpalimé 

is geen afdeling neurologie in het ziekenhuis. Wij betalen voor 80% het vervoer heen en terug 

per taxi voor moeder en kind (ruim € 15), het consult en het EEG (€ 46,-) en tenslotte de 

                                                
2 Spraak- en taalproblemen zoals stotteren en doofstomheid en leerstoornissen zoals woordblindheid, ADHD en 
geheugenstoornissen. Zie o.a. http://www.kinderhulp-togo.nl/2015/10/23/300-kinderen-gescreend-op-
spraaktaalproblemen/ . 
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behandeling met meestal depakine (€ 15,- per keer maar de behandeling moet levenslang 

worden volgehouden, dus wij betalen ook elke keer weer 80% van de volgende kuur à € 15,-) 

en zo nodig betalen wij ook weer het vervoer naar de hoofdstad voor een tweede consult. In 

het afgelopen schooljaar hebben we op die manier 70 keer kinderen geholpen voor een 

totaalbedrag van € 1781,- . 

 

Consulten in ziekenhuis 

Ongeveer 15% van de kinderen die we onderzoeken, heeft een medisch probleem dat verder 

moet worden onderzocht en behandeld door het ziekenhuis. Wij zijn de eerste-lijn en wij doen 

dus geen tweedelijnsonderzoek en –behandelingen. Daarvoor sturen wij kinderen door naar 

het ziekenhuis. Om ervoor te zorgen dat ze ook echt gaan (want er moet in het ziekenhuis 

altijd worden betaald voor een consult), betalen wij het eerste consult bij de specialist in het 

ziekenhuis. Met het ziekenhuis in Kpalimé hebben wij de afspraak dat wij 30% reductie 

krijgen op de prijzen van de consulten, omdat wij partner van het ziekenhuis zijn. Als 

tegenprestatie helpen wij het ziekenhuis aan apparatuur en instrumenten uit Europa. 

 

Wij hebben het afgelopen schooljaar 777 kinderen verwezen voor een totaalbedrag van € 

1212,- . Het ging daarbij om 298 verwijzingen naar de oogarts, 394 verwijzingen naar de 

tandarts van het ziekenhuis (de enige in de wijde omtrek van Kpalimé), 58 naar de kinderarts, 

30 naar de KNO-arts, 4 naar interne geneeskunde, 2 naar gynaecologie en 1 naar chirurgie.  

 

Brillen 

Wij hebben in ons centrum in Kpalimé meer dan 2000 (gebruikte) brillen die we in Nederland 

van de keten ”Het Huis” (tegenwoordig: Eyewish) hebben gekregen en recent ook van een 

Franse goede-doeleninstelling voor oogheelkunde. Die kunnen kinderen met afwijkingen in 

verzien of dichtbij zien gratis bij ons krijgen (mits ze een volledig consult hebben doorlopen). 

Wij kunnen echter geen sferische afwijkingen van de ogen corrigeren met onze brillen. 

Hiervoor moeten de kinderen naar de opticien in de stad. Wij geven hen gratis een montuur 

mee en een brillenkoker en wij subsidiëren de aankoop van de juiste glazen in de hoofdstad. 

In het afgelopen schooljaar hebben wij 17 kinderen geholpen voor een totaalbedrag van € 

820,- . 
 

Overige 

Er resteert nog een aantal vergoedingen voor bijzondere gevallen zoals nader onderzoek naar 

sikkelcelanemie en bacterieel onderzoek van de urine in het ziekenhuis. In totaal hebben wij 

hiervoor nog € 2407,- uitgegeven.  

 

Als U wilt helpen 

Maak uw gift over op het bankrekeningnummer van onze stichting, rek. no. NL 83 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).  

 

 

Kpalimé/Zoetermeer, 20 augustus 2016 


