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Inleiding 
In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de resul-
taten van ons medisch cen-
trum in de periode januari - 
juli 2017. Later dit jaar volgt 
nog een uitgebreid jaarver-
slag. Maar we beginnen met 
het grote nieuws dat wij het 
project grotendeels hebben 
overgedragen aan een loka-
le partner. 
 
Lokale partner neemt 
project over 
Het was vanaf het begin ons 
doel en dat doel hebben we 
nu kunnen realiseren: het 
project overdragen aan een 
partner ter plaatse. We heb-
ben met diverse organisa-
ties hierover contact gehad 
en uiteindelijk is onze keuze 
gevallen op de monniken van St. Jan. Wij kennen hen al 
vanaf het begin van ons werk in Togo en we hebben al die 
jaren veel samengewerkt. Per eind juli 2017 hebben zij 
ons centrum en het groot-
ste deel van onze activitei-
ten overgenomen. Het cen-
trum wordt overgeplaatst 
naar het noorden van het 
land, waar de monniken in 
een vallei bezig zijn om een 
groot project voor jongeren 
op te zetten: Lumen Valley. 
Binnenkort is een Neder-
landstalige website over dit 
project gereed (volg de 
nieuwsberichten op onze 
website). 
 
Wat doen wij nog? 
Wij zullen vanuit Nederland 
het project blijven begelei-
den. Ce cile gaat voorlopig 
niet meer naar Togo want 
we kunnen de zaken met de monniken per mail en tele-
foon regelen. Maar wij zullen wel vanuit Nederland logis-
tieke, medische en financie le steun geven om ervoor te 
zorgen dat in de Lumen Valley zo snel mogelijk een me-
disch centrum operationeel is. En we blijven medische en 
financie le steun geven aan gehandicapte kinderen via on-
ze contacten ter plaatse. En tot slot zijn wij betrokken bij 

het digitaliseren en analyseren van de medische gegevens 
van de bijna 10.000 kinderen die wij de afgelopen jaren 

hebben onderzocht en be-
handeld. Met financie le 
steun van TNO Leiden wor-
den al die gegevens op dit 
moment gedigitaliseerd. 
Daarna zullen de gegevens 
door TNO samen met onze 
chef-arts Ce cile worden ge-
analyseerd en volgen er 
waarschijnlijk enkele we-
tenschappelijke publicaties. 
Het doel is daarna om de 
gegevens te gebruiken voor 
een model dat overal in 
Afrika kan worden gebruikt 
voor het verbeteren van de 
preventie van ziektes bij 
kinderen en om gezond-
heidswinst te behalen.  
 

Franse stichting opgeheven 
Nu we ons centrum met alle apparatuur en instrumenten 
hebben overgedragen aan de nieuwe partner, heeft onze 

Franse stichting besloten 
zichzelf op te heffen. De 
Franse stichting was eige-
naar van alle bezittingen in 
Togo en werkgever van het 
Togolese personeel. Dat is 
door de overgang naar de 
lokale partner nu niet meer 
aan de orde, vandaar dat de 
Franse stichting zich eind 
juli 2017 heeft opgeheven. 
We gaan wel door met de 
Nederlandse stichting, die 
het nieuwe medisch cen-
trum in de Lumen Valley 
mee gaat financieren en het 
onderzoek en de behande-
ling van kinderen daar zal 
gaan subsidie ren. 
  

Resultaten afgelopen schooljaar top! 
Het afgelopen schooljaar (2016-2017) hebben we meer 
kinderen onderzocht en behandeld dan ooit tevoren.  
In totaal zijn 1462 kinderen onderzocht tegen 1401 in 
het schooljaar 2015-2016. Ook het aantal kinderen van 0-
3 jaar steeg flink: van 390 tot 495. Dat zijn kinderen die 
bij onze consultatiebureau-afdeling komen.  

24, september 2017 

Het team dat alle dossiers digitaliseert samen met onze  

chef-arts en een specialist van TNO Leiden. 

De schooltandarts onderzoekt een meisje in een  

bijlokaal van de school. 

http://lumenvalley.org/
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De andere kinderen komen bij de schoolarts. Zoals elk 
jaar moeten we ook nu weer melden dat vrijwel alle kin-
deren die op het spreekuur komen, e e n of meer ziektes of 
handicaps hebben. Het percentage kinderen dat geen 
ziekte heeft, is bij basisschoolkinderen 1% (in Nederland 
meer dan 80%). Bij het 
consultatiebureau waar 
de kinderen meestal va-
ker komen, ligt het aantal 
kinderen zonder ziektes 
op 14%. Het lijkt erop 
dat de ouders van deze 
kinderen hebben begre-
pen dat je beter naar het 
consultatiebureau kunt 
komen voordat je kind 
ziek is. De ziekte die ver-
reweg het meest voor-
komt, is wormen/para-
sieten in de darmen (bo-
ven de 80%). Daarna 
komt malaria (boven de 
60%). Maar ook gehoor-
problemen scoren erg 
hoog, vooral op de basis-
scholen (boven de 60%). Zie voor de details de bijlage bij 
deze nieuwsbrief. 
 
Schooltandartsproject afgelopen 
Na twee jaar van voorlichting, onderzoek en behandeling 
van kinderen met een slecht gebit is ons schooltandarts-
project in juni 2017 afgelo-
pen. We hebben in het 
schooljaar 2016-2017 aan 
meer dan 5000 kinderen en 
hun ouders op basisscholen 
in Kpalime  en omstreken 
voorlichting gegeven over 
goed poetsen. 4000 leer-
lingen zijn ook onderzocht 
door de (gepensioneerde) 
Togolese tandarts en zijn 
assistente. En 45% van de 
kinderen is na onderzoek 
verwezen naar het zieken-
huis voor verdere behande-
ling omdat ze (grote) pro-
blemen met hun gebit heb-
ben. Uit het project bleek 
dat bijna geen enkel kind 
een gezond gebit heeft. Vrijwel alle kinderen hebben 
(veel) tandplak omdat ze niet of niet goed poetsen. Veel 
kinderen hebben een tandvleesontsteking en daarnaast 
zijn er natuurlijk veel kinderen met gaatjes in het gebit, 
tandsteen of andere ernstige klachten (tot en met tumo-
ren toe). 
In het schooljaar 2015-2016 heeft de tandarts met zijn 
assistente ongeveer 4000 kinderen onderzocht 
(klik hier voor meer informatie). In totaal zijn in twee 
jaar tijd dus 8.000 kinderen onderzocht. Aan al deze kin-
deren en hun ouders hebben we uitgebreide voorlichting 
gegeven over het gezond houden van het gebit. 
Wij danken de Adventsactie die dit project financieel mo-

gelijk heeft gemaakt, van harte, mede namens de ouders 
en de gezondheidsautoriteiten in de regio Kpalime . 
 
Dovenschool in nieuwgebouw groot succes 
De dovenschool in Kpalime  functioneert steeds beter, nu 

leraren en kinderen meer 
gewend raken aan het 
nieuwe schoolgebouw. Dit 
gebouw is met financie le 
steun van Vastenactie en 
een kleine Oostenrijkse 
stichting in het afgelopen 
jaar gebouwd. Ook heeft 
een kleine Nederlandse 
stichting een financie le bij-
drage gegeven waardoor er 
nieuwe schoolborden en 
schoolbankjes konden ko-
men en enkele open ramen 
konden worden gedicht. De 
Togolese overheid 
heeft onlangs de eerste, 
door haar betaalde onder-
wijzer aangesteld. De be-
doeling is dat er nog enkele 

andere betaalde leerkrachten zullen volgen. 
Voor ons is het project hiermee afgelopen. De Togolese 
overheid, de oudervereniging van de school en de ouders 
van de slechthorende en dove kinderen nemen nu de ver-
antwoordelijkheid over.  

Project Voeding zorgt 
voor omslag eetpatroon 
Het project “verbetering 
voeding kinderen Togo” dat 
wij in eind 2015 met steun 
van Adventsactie in Kpali-
me  zijn begonnen, zorgt 
voor een omslag in het eet-
patroon van de bevolking. 
Er wordt in Togo te vet en 
te zout gekookt en  de be-
volking eet ook teveel zet-
meelrijke producten, te 
weinig groente en fruit en 
te weinig eiwitten. 
Elke vrijdagmiddag tijdens 
het schoolseizoen hebben 
wij in ons centrum tussen 
de 10 en 15 jonge moeders 

ontvangen die wij geleerd hebben om voedingskundig 
verantwoord te koken. Ze kregen theorieles en daarna 
praktijkonderricht. Ze moesten zelf proeven en ervaren 
dat anders eten even lekker kan zijn als wat ze nu doen. 
Dezelfde lessen hebben wij georganiseerd voor vrouwen 
die op het schoolplein etenswaren verkopen in de pauzes, 
voor onderwijzers en voor meisjes die op school zitten 
maar thuis al moeten koken. Sinds het begin van het pro-
ject hebben wij op deze manier ongeveer 300 personen 
geschoold. We organiseerden ook terugkomdagen waarin 
we door middel van overhoringen controleerden of de 
lesstof goed is verankerd. Het project is eind juni 2017 
afgelopen maar het lesmateriaal is nog beschikbaar. 

Praktijkles van ons voedingsproject:  
de moeders leren gezonder koken. 

Onderzoek van een baby op ons consultatiebureau. 
 

http://www.kinderhulp-togo.nl/2016/02/13/project-schooltandarts-in-kpalime-afgelopen/
http://www.adventsactie.nl/
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Gehooronderzoek blinde kinderen 
In maart 2017 hebben wij op de blindenschool in Kpali-
me  bij alle kinderen en leerkrachten het gehoor onder-
zocht. Voor blinde kinderen is het nog veel belangrijker 
om goed te kunnen horen dan voor niet-blinde. In totaal 
hebben we alle 32 kin-
deren en 10 leerkrachten 
onderzocht. Hiervan bleek 
20% slechthorend. Voor 
een deel is dit op te lossen 
met goed de oren uitspui-
ten – daar zijn enkele van 
onze medewerkers speci-
aal in opgeleid – maar in 
enkele gevallen moet het 
kind geopereerd worden 
of een gehoorapparaat 
aangemeten krijgen. 

Vastenactieproject 
“schatten van Togo” van 
start gegaan 
In de vastentijd 2017 
hebben wij met behulp 
van een grote Nederland-
se parochie geld ingeza-
meld om “de schatten van 
Togo” te helpen. Dat zijn 
de armste, vaak zieke en  
soms ook gehandicapte 
kinderen. Het doel van dit 
project is vierledig: 1) meefinancieren van operaties en 
andere medische behandelingen via een apart fonds dat 
wij jaren geleden hebben opgericht (het Clarafonds); 
2)Meefinancieren van laboratoriumonderzoek voor 6000 
arme kinderen naar ziektes als bloedarmoede, sikkelcel-
anemie, parasieten in de darmen en malaria; 3) Jaarlijks 
lichamelijk onderzoek van dove kinderen en kinderen 
met een verstandelijke beperking; 4) betalen van school-
geld voor de 80 armste kinderen. Het project zal in het 
nieuwe schooljaar worden voortgezet in Kpalime  en zo 
spoedig mogelijk ook in het noorden van het land in de 
Lumen Valley. 
 
Hulp voor “Lumen Valley” project 
In de vastentijd 2017 hebben wij geholpen om het vas-
tenactieproject “Lumen Valley” van de Broeders van St. 
Jan in de deelnemende Nederlandse parochies toe te lich-
ten. Het project heeft tot doel om geld in te zamelen voor 
het ontwikkelen van duurzame werkgelegenheid voor 
jongeren in het straatarme noorden van Togo. Op een 
speciale website wordt het project nader toegelicht (klik 
hier). Het vastenactieproject financiert de volgende on-
derdelen van het project: een diep geboorde waterput en 
een watertoren, een elektriciteitscentrale op zonne-
energie1, een loods voor de opslag van machines, werk-
tuigen en gereedschappen en huisjes voor de medewer-
kers. Binnenkort komt een nieuwe (Nederlandstalige) 
website in de lucht waarop te zien is hoe het staat met de 

                                                                        
1
 Vastenactieproject betaalt 50%, de andere 50% komt van  

   een Franse ondernemer. 

realisatie van het project. Medio september 2017 is het 
overgrote deel van het project al gerealiseerd. 
 
Lumen Valley 2 project 
Deze maand dienen de Broeders van St. Jan een nieuw 

projectvoorstel bij Vastenac-
tie in, Lumen Valley 2. In dit 
project dat in de loop van 
2018 zal worden gereali-
seerd, zal een schapen- en 
geitenfokkerij worden opge-
zet en een bijenhouderij. De 
bedoeling is dat werkloze 
jongeren uit het noorden van 
het land hier het vak leren en 
daarna zelf aan de slag gaan 
met het fokken van schapen 
en/of geiten en het houden 
van bijen. Zo wordt de werk-
loosheid onder jongeren be-
streden. Die werkloosheid ligt 
boven de 75% in die regio. 
 
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 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 belasting-
dienst want wij zijn een ANBI-stichting. 
 
 
 

 

Colofon 
 
© Stichting Kinderhulp Togo, september 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. 

De bouw van de watertoren in de Lumen Valley vordert gestaag. 
 

http://lumenvalley.org/vastenactie2017
http://lumenvalley.org/vastenactie2017
http://www.kinderhulp-togo.nl/
mailto:info@kinderhulp-togo.nl
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Kerncijfers activiteiten Togo 

 Schooljaar  
2016-2017 

Schooljaar  
2015-2016 

Schooljaar  
2014-2015 

Schooljaar 
2013-2014 

Aantal medische centra 1 2 2 1 

Aantal scholen in ons programma 42  77 55 

Aantal kinderen op deze scholen 18 338  23.185 24.601 

Aantal medewerkers ons centrum 16 16 16 16 

     

Volledig onderzoek alle kinderen 1462 1401 1235 1604 

- waarvan kinderen t/m 3 jaar 495 390 502 333 

Onderzoek ogen/oren onderwijzers+ montuur  10    

Blindenschool 52 40 35  

Aantal beperkt onderzochte kin-
deren(ogen/oren/lengte/gewicht)  

32 blindenschool -- 2207 707 

     

     

Aantal verwijzingen ziekenhuis 563 777 584 402 

     

     

Aantal behandelingen logopedisten 1519 1493 2066 2496 

Aantal behandelingen fysiotherapeut 1071 949 1008 932 

     

     

Onderwijzers geschoold in  taal/spraak cq woord-
blindheid ed 

45 basisscholen 
hebben advies ge-

kregen 

-- -- 75 

Aantal gevaccineerde kinderen met sikkelcelane-
mie 

202 geen vaccins be-
schikbaar 

89 43 

Aantal kinderen met glaucoom in behandeling 28 35 20 53 

     

     

Aantal gebouwde/gerenoveerde toiletten -- -- -- 6 

Aantal gerealiseerde waterputten -- 1 1 - 

Aantal verkochte waterfilters  155 197 167 171 

Aantal teiltjes voor scholen 3( school dove  
kinderen) 

--
2
 562 124 

Aantal stuks zeep scholen 252( school dove 
kinderen) 

12 028 13.906 6600 

Aantal containers hulpgoederen -- -- 0 0 

Aantal radio-uitzendingen -- 2 2 8 

     

 
  

                                                                        
2
 Alle scholen die dit jaar meededen, hadden al teiltjes van ons gekregen in een vorig jaar. 
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2. Resultaten onderzoeken naar frequentie aandoeningen 
Schooljaar 2016-2017  

 
 1 maand- 1 jaar 1-3  jaar Basisschool Middelbare school 

Geen aandoeningen 23% 8% 1% 1% 

1 aandoening 37% 21% 6% 5% 

2 aandoeningen 26% 29% 16% 17% 

Meer dan 2 15% 24% 77% 77% 

 
 
 
 

 3. Resultaten onderzoeken naar soort aandoening3 
Schooljaar 2016-2017  

 
Aandoening 1 maand-1 jaar 1-3 jaar Basisschool Middelbare school 

Parasieten in darmen 54% 65% 80% 87% 

Malaria  37% 57% 63% 63% 

Bloedarmoede 38% 50% 50% 56% 

Oren 1% 3% 60% 35% 

Ogen 5% 10% 39% 46% 

Spraak/taalstoornissen 2% 6% 25% 2% 

Andere ziektes 18% 18% 36% 31% 

Groeiproblemen 16% 16% 11% 12% 

Sikkelcelanemie 0,3% 2% 4% 6% 

Motoriek 5% 14% 9% 2% 

 
 
 

                                                                        
3
 De meeste kinderen hebben meer dan één aandoening. 


