23, januari 2017
Inleiding
In deze nieuwsbrief geven wij een kort overzicht van de
resultaten van ons medisch centrum in de periode september- december 2016 en van een aantal specifieke acties die de afgelopen tijd
hebben plaatsgevonden.
Ook blikken we vooruit op
twee grote vastenactieprojecten.

in september 2014 in totaal 22 kinderen opgespoord met
grote motorische problemen (klik hier voor een overzicht
van de klachten). De laatste 11 kinderen moeten nog langer worden behandeld om een stabiele eindsituatie te bereiken, van waaruit ze zelfstandig verder kunnen leven. Met de gift van het bisdom kan de fysiotherapeut
uit Danyi een half jaar verder. We hopen en verwachten dat in ieder geval een
deel van die 11 kinderen
dan weer mobiel genoeg zal
zijn geworden.

Resultaten t/m december
2016 erg goed
In de periode september –
december 2016 hebben wij
meer dan 1200 consulten
aan kinderen gegeven: 689
Bijeenkomst voor kinvolledige onderzoeken, 111
deren met glaucoom
keer oren uitspuiten, 294
In november 2016 hebben
kinderen met sikkelcelwij een bijeenkomst gehouanemie en 142 kinderen
den voor ouders van kinvoor herhaalconsulten
deren die glaucoom hebben.
Moeders leren gezond en toch lekker koken
(herhaling controle geDat is een ziekte waarbij de
wicht, lengte, ogen en/of
druk in het oog zozeer oporen). Onze fysiotherapeut heeft 285 behandelingen uitloopt dat je uiteindelijk blind wordt. Klik hier voor meer
gevoerd, vooral problemen met X- en O-benen en ruginformatie over deze ziekte. De bijeenkomst was bedoeld
klachten. En onze logopedist heeft 135 behandelingen
voor “nieuwe gevallen”. Tijdens de bijeenkomst hebben
aan kinderen met vooral spraakproblemen gegeven.
wij de ouders bijgepraat over de diverse aspecten van de
ziekte en hoe ze daarmee moeten omgaan. Aan de orde
Resultaten lopende collectieve programma’s
kwamen onder andere de erfelijke aspecten van de ziekte
In het kader van ons project om de voeding van kinderen
(een ander kind uit het gezin kan die ook hebben en welte verbeteren hebben wij 89 moeders twee keer een hallicht ook een van de ouders), hoe en hoe lang de medicijve dag in theorie en praknen (oogdruppels) gegeven
tijk bijgeschoold. In het
moeten worden en de periproject schooltandarts zijn
odieke controle.
927 kinderen door onze
tandarts onderzocht waarWij screenen de oogboldruk
van 44% (409 kinderen)
van kinderen vanaf 10 jaar
voor behandeling van (ernomdat in Togo kinderen
stige) zijn doorverwezen
vanaf die leeftijd soms al
naar de tandarts in het zieglaucoom hebben. Er is in
kenhuis. De meest van die
het land geen enkele instankinderen hadden meerdere
tie die dit soort bevolkingsproblemen: tandsteen,
onderzoek doet. De meeste
tandvleesontsteking, caries
kinderen en volwassenen
(gaatjes in de tanden) en
komen er pas achter dat ze
gezwellen, al dan niet
deze ziekte hebben als ze
kwaadaardig. Ook heeft de
steeds minder gaan zien. Als
tandarts op de scholen uithet zicht erg slecht is geOverdracht van waterfilters aan de grens Ghana-Togo;
dankzij Stichting Victoriepompen
voerig voorlichting gegeworden, gaan ze naar de
ven over poetsen.
dokter. Die kan dan meestal
niets meer voor hen doen. Wij hebben ook een speciaal
Re-educatie van 11 kinderen
fonds van waaruit wij medicijnen voor de kinderen betaDoor een gulle gift vanuit een van de Nederlandse bislen. Dat zijn oogdruppels die erg duur kunnen zijn. De
dommen kunnen wij doorgaan met de re-educatie van 11 kinderen moeten die hun hele verdere leven blijven gekinderen met motorische handicaps in het dorpje Danyi.
bruiken. Meestal betaalt ons fonds 80% van de kosten
Daar hebben we in het kielzog van een grootschalige
van de druppels en van de controle en de dure onderscreening van spraak/taalproblemen en leerstoornissen
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zoeken bij de oogarts die van tijd tot tijd noodzakelijk
zijn.

Wij helpen project “Lumen Valley”
In de komende vastentijd zal tevens in een aantal parochies en op basisscholen in de regio’s actie worden gevoerd voor het project “Lumen Valley” dat de Broeders
van St. Jan in het noorden van Togo op hebben gezet. Dit
project heeft tot doel om blijvende, duurzame werkgelegenheid te creeren in een regio waar 75% van de jongeren geen werk heeft. In het
project is ook voorzien in het
opzetten van een klein preventief medisch centrum met
hulp van onze stichting.
Daarom helpen wij bij het actie voeren in de vijf Nederlandse parochies die aan het
vastenactieproject meedoen.
Meer informatie op de speciale website die binnenkort in
de lucht komt.

KBS Nobelaer houdt kerstactie
In de weken voor Kerst heeft de basisschool de Nobelaer
in Oude Tonge geld en tandpasta ingezameld voor
schoolkinderen in Togo. Er werd meer dan € 400 opgehaald en daarnaast nog
bijna100 tubes tandpasta.
De tandpasta gaat binnenkort in een container
naar Togo en met het geld
kopen we in Togo tandenborstels. Op die manier
ondersteunt de Nobelaer
ons project in de stad
Kpalime van de schooltandarts. Via dit project
leren we kinderen van de
basisscholen in Togo dat
ze hun tanden moeten
poetsen omdat ze anders
gaatjes krijgen en andere
problemen met de tanden
zoals plak en ontstekinBehandeling door de tandarts in het ziekenhuis
gen.
Ons EHBO-programma loopt door
In de afgelopen jaren hebben wij voor nagenoeg alle basisscholen in de stad Kpalime EHBO-cursussen verzorgd.
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar hebben wij
een grootschalige controle gehouden van het gebruik van
de EHBO-kisten. Daaruit bleek dat die zo veelvuldig zijn
gebruikt dat er allerlei materiaal moet worden bijgevuld
(verband, jodium, pleisters, antiseptische middelen, pillen etc.). Dankzij een gulle gift van een van onze begunstigers hebben wij alles weer kunnen aanvullen. Het is
belangrijk dat scholen zelf EHBO-maatregelen kunnen
nemen. Vaak zijn de scholen ver verwijderd van het ziekenhuis in de stad. En ook kunnen de ouders de kosten
van behandelingen soms niet betalen. Ons EHBOprogramma brengt dan uitkomst.
Vastenactieproject voor Clarafonds
In de komende vastentijd (1 maart – 15 april 2017) zal de
parochie paus Johannes XXIII (Houten, Bunnik, Schalkwijk e.a.) een vastenactieproject ten behoeve van ons Clarafonds uitvoeren. In alle deelnemende kerken en op tal
van basisscholen zal actie worden gevoerd voor dit fonds,
dat financiele hulp geeft voor de allerarmste kinderen in
Togo. Binnenkort zal op de website van de parochie alle
informatie over het project worden geplaatst.

Giften?!
Wij leven van giften, aangezien geen enkele officiele instantie 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 Stichting kinderhulp Togo in Zoetermeer.
Uw gift wordt voor 100% gebruikt voor hulp aan de kinderen in Togo. En U kunt de gift aftrekken volgens de regels van de belastingdienst want wij zijn een ANBIstichting.

Colofon
© Stichting Kinderhulp Togo, januari 2017
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.
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