No 1, januari 2009
Voorwoord
Dit is de eerste nieuwsbrief over de activiteiten
van onze stichting voor de kinderen van Togo.
Wij zijn nu een jaar bezig en de eerste projecten
lopen (goed). Onze organisatie in Nederland en
daarbuiten wordt steeds sterker. Over die beide
zaken – projecten en organisatie – berichten wij
in deze nieuwsbrief. Ons grootste project – het
consultatiebureau annex schoolartsendienst in
Kpalimé – wordt de komende 2 jaar opgebouwd.
Daarover berichten we uitvoerig in de volgende
nieuwsbrief. Wie alvast een voorproefje wil, kan
hier klikken. Ter voorbereiding op dit project trok
Cécile Schat-Savy gedurende 2 maanden door
het land; wij berichten daarover in deze
nieuwsbrief. Laat ons hier uw commentaar
weten op deze nieuwsbrief en op de diverse
projecten.

De moeders waren heel blij met deze giften, die
zijn gebreid door o.a. dames uit het
verzorgingshuis ’t Segewaert te Zoetermeer en
anderen die op deze manier hun steentje willen
bijdragen aan de verbetering van de
levenssituatie in Afrika. De kleertjes en dekentjes
zijn zeer welkom in een gebied waar het overdag
heel warm is maar ‘s nachts behoorlijk koud kan
worden. Als je dan ook nog koorts hebt door
malaria of een andere ziekte, zijn dekentjes of
wollen kleertjes geen overbodige luxe.
Wij gaan daarom door met het leveren van
kleertjes en dekentjes. Gelukkig hebben wij van
diverse kanten aanbiedingen gekregen om mee
te breien en/of om wol te verzorgen. In de
toekomst zullen wij ook dekentjes en kleertjes
gaan leveren aan de kraamafdeling van het
ziekenhuis van Kpalimé, een stad op 120 km ten
Noordwesten van de hoofdstad Lomé. De
kleertjes en dekentjes zijn ook daar alleen

Lopende projecten
Eerste kinderkleertjes
uitgedeeld in Togo
Op 3 december 2008
heeft medisch directeur
Cécile Schat-Savy de
eerste hoeveelheid
kinderkleertjes en
babykleertjes uitgereikt
aan de moeders van de
minst draagkrachtige
gezinnen in het dorpje
Tindjassé (in de vallei van
Mo, aan de grens met
Ghana, op 450 zware
kilometers ten noordwesten van Lomé). Dit
gebeurde onder toeziend
oog van de Paters van
Steyl1, die in heel Togo en
ook in dit onontsloten
gebied van 25.000
mensen aanwezig zijn. De
Paters zullen ook in de toekomst de verdeling
van de kleertjes en dekentjes verzorgen.
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Zie http://www.steyl.eu/index.php?id=2&L=3 .
In Togo is de Duitse tak actief: zie
http://www.steyler.de/svd/dcms/sites/svd/weltweit/afrika/t
ogo/index.html en http://svdtogben.free.fr/
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bestemd voor de pasgeboren kinderen van de
allerarmsten van de bevolking.
Klik hier voor informatie over de controle op de
uitgifte. En hier voor meer foto’s over het
uitdelen van kinderkleertjes.
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Eerste 10 schoolbankjes Togo overhandigd
Op dinsdag 23 december 2008 heeft medisch
directeur Cécile Schat-Savy de eerste 10
schoolbankjes namens onze sponsors

overhandigd aan de directeur van het katholiek
onderwijs in de regio Kpalimé, Francis Adzivon.
Hiermee is een begin gemaakt met een
langdurige project in de regio dat tot doel heeft
om alle kinderen op alle scholen op
schoolbankjes te kunnen laten zitten en niet
meer op de grond . Op korte termijn volgen nog
minstens 50 bankjes en vermoedelijk vóór de
zomer nog eens 100. Daarvoor hebben wij geld
ontvangen van tal van sponsors uit alle
windstreken. Een schoolbankje gemaakt bij de
plaatselijke meubelmaker kost op dit moment 22
euro en geeft plaats aan 2 kinderen. Er is in
deze regio een schreeuwend gebrek aan
schoolbankjes. We hebben bij de fabricage een
nieuwigheid toegepast waar de Togolezen even
aan moesten wennen: de bankjes zijn namelijk
gemaakt volgens de Europese normen2,
aangepast aan de Togolese situatie. Daardoor
zullen vooral de jongste kinderen nu voor het
eerst kunnen zitten op de bankjes die zijn
aangepast aan hun lichaambouw en hoeven ze
niet meer te staan om te kunnen schrijven.
Zodoende zullen zij minder rugpijn hebben en
beter kunnen schrijven omdat hun houding en
positie optimaal is. Het is de bedoeling om in de
komende jaren met deze actie door te gaan. Alle
scholen (confessionele, openbare, etc.) hebben
recht op goed meubilair. We zullen ook bankjes
die niet meer in orde zijn, laten repareren. De
plaatselijke meubelmaker met zijn 6 jonge
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NEN-EN 1729 uit 2005.

Nieuwsbrief n°1 – Januari 2009

mannen aan personeel ziet het helemaal zitten
en wij ook! Directeur Adzivon is heel enthousiast:
“op deze manier komt het er eindelijk van dat
alle kinderen kunnen zitten in de klas en
bovendien nog op bankjes met de juiste
afmetingen.” Hartelijk dank aan iedereen die aan
deze actie meewerkt!
Lees hier verder over de controle op dit project.
En klik hier voor meer foto’s.
Uitgifte kinderparacetamol weeshuis
Dapaong
Op 19 november 2008 heeft medisch directeur
Cécile Schat-Savy een grote hoeveelheid
kinderparacetamol uitgereikt aan het weeshuis in
Dapaong (in het uiterste Noorden van Togo, op
600 km van de hoofdstad), waar kinderen
worden opgevangen waarvan de ouders aan
aids zijn gestorven . Ongeveer 60% van de
kinderen in het weeshuis heeft zelf aids .De
kinderparacetamol is een gift van Drogisterij
Rodenburg te Zevenhuizen, die hiermee een
grote hulp is voor het weeshuis. De drogist toont
aan dat het ook voor middenstanders in kleine
gemeenten goed mogelijk is maatschappelijk
betrokken te zijn bij concrete hulpprojecten ver
weg. De zusters van Sint Augustinus die het

weeshuis hebben opgezet, zijn voor deze gulle
gift heel dankbaar. Zij leven van giften, want
noch de staat noch de familie van de kinderen
kunnen de activiteiten financieren. Op de foto de
dankbaarheid van de kinderen die de
paracetamol hebben gekregen .
Wij sponsoren inmiddels 4 studenten in Togo
Op onze oproep om studenten te sponsoren die
zelf hun studie niet meer kunne betalen, hebben
inmiddels 4 families gereageerd. Zodoende
hebben we nog dit schooljaar (2008/2009) voor
4 zeer talentvolle studenten in Lome sponsoring
kunnen regelen. Het gaat om 3 jongens en 1
meisje die anders hun studie wegens geldgebrek
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hadden moeten staken maar nu in ieder geval
voor het jaar 2008/20009 verzekerd zijn van
betaling van collegegeld en boeken alsmede van
tenminste één maaltijd per dag. Kosten per
student: 600 euro.
De studenten zijn
gekoppeld aan de
sponsors zodat er
van tijd tot tijd
uitwisseling van
ervaringen kan zijn.
Elke student heeft
een stevig contact
moeten tekenen
waarin duidelijke
afspraken staan
over de
studieprestaties en
controle daarop.
De controle op dit
alles wordt gedaan
door de broeders
van Sint Jan in
Lome en controle
op de financiën
wordt daarnaast
nog gedaan door
de bekende
Togolese advocaat,
mr.Katakiti
(advocaat bij het
Hof van Justitie).
Voor het jaar
2009/2010 kunt u zich desgewenst alvast
inschrijven. Klik hier. Vanwege de privacy
plaatsen we hier geen foto’s van de studenten.
Voor sponsors zijn wel foto’s beschikbaar en ook
is er een mogelijkheid om contact op te nemen
met de studenten.
Brillen voor Afrika
De afgelopen maanden hebben de opticiens van
de opticienketen “Het Huis” op verzoek van onze
stichting brillen ingezameld voor Togo, het WestAfrikaanse land waar onze stichting actief is. Er
kwamen zo’n 100 brillen binnen, veelal
tweedehands maar nog heel goed bruikbaar. Op
22 december 2008 zijn deze brillen overhandigd
aan de directeur en de oogarts van het
ziekenhuis van Kpalimé, een stad op 120 km
van de hoofdstad Lomé. Zij zijn erg blij met de
brillen, omdat daar een groot tekort aan is. Via
deze sympathieke actie van “Het Huis” kunnen
100 mensen aan een goede bril worden
geholpen. “Het Huis” toont hiermee zijn
maatschappelijke betrokkenheid met de minder
bedeelden op deze wereld . Een voorbeeld dat
navolging verdient. Klik hier voor meer foto’s.
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Nieuwe projecten
Opbouw consultatiebureau/
schoolartsendienst
Door allerlei oorzaken is
preventieve
gezondheidszorg in Togo
slechts in beperkte mate
aanwezig. De overheid
zorgt uitsluitend voor
vaccinaties in het eerste
levensjaar, controle van
het gewicht voor kinderen
tot 3 jaar en enige
gezondheids-voorlichting
aan moeders van kleine
kinderen. Er is geen
systematisch preventief
onderzoek naar de
gezondheid van de
kinderen zoals we die in
Nederland kennen
(consultatiebureau,
schoolarts). Onze visie is
dat door op grote schaal
te investeren in
preventieve zorg bij
kinderen we voor een
laag bedrag een enorme
verbetering van de
gezondheid kunnen
realiseren. Dit betekent
systematisch onderzoek van alle kinderen
gecombineerd met voldoende voedsel, schoon
drinkwater, elektriciteit en verbetering van
sanitair en hygiëne. Klik hier voor ons mission
statement.
Om na te gaan welke zorg in Togo op dit
moment wordt geboden reisde Cécile SchatSavy met steun van de minister van
Volksgezondheid gedurende twee maanden
door het hele land van ziekenhuis naar
dispensarium (een soort huisartsenpost met
laboratorium en apotheek) en van weeshuis naar
centra voor aidsbestrijding. Ook voerde zij
gesprekken met gezondheidsautoriteiten over de
aanpak van ziekten als aids, tuberculose en
blindheid. Zo heeft zij zich een beeld kunnen
vormen van de belangrijkste ziektes bij kinderen
in dit land en de bestrijding ervan (malaria,
ondervoeding, aids, hersenvliesontstekingen,
bloedarmoede). Hierover heeft zij een rapport
geschreven dat aan de Togolese autoriteiten is
aangeboden en dat ook voor sponsors op te
vragen is.
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De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat met meer
preventieve zorg - met name uitbreiding van de
vaccinaties en invoering van systematisch
onderzoek van alle kinderen op een aantal veel
voorkomende kwalen (malaria, aids, glaucoom,
sikkelanemie, wormen, ondervoeding etc.) - een
enorme gezondheidswinst te behalen is. De
bedoeling is om dit model te testen in een pilot
(van 7 jaar) in de stad Kpalimé. Wordt vervolgd.
Medische apparatuur gezocht
Voor het ziekenhuis van Kpalimé en voor de
chirurgische kliniek in de stad zoeken wij nieuw
of tweedehands
medische
apparatuur
waaronder een
echoapparaat voor
gynaecologisch en
pediatrisch gebruik,
een verplaatsbare
onderzoekstafel met
beademingsapparatuur, een
electrische afzuiger
voor slijm, een
microscoop, een
manuele centrifuge,
lampen voor
fototherapie, een
glycometer, een
couveuse, een
otoscoop voor
kinderen en een laryngoscoop voor kinderen. Er
is een groot tekort aan medische apparatuur in
Togo en apparaten die hier afgeschreven zijn,
kunnen daar vaak nog goede diensten bewijzen
mits ze goed functioneren. Stuur een mailtje aan
Cecile Schat-Savy (cschatsavy@kinderhulptogo.nl).
Oogdrukmeetapparatuur (nieuw of
tweedehands) gevraagd
De Stichting Kinderhulp Togo is op zoek naar
twee apparaten voor het meten van de oogdruk,
die gebruikt zullen worden in het ziekenhuis en
de door onze stichting op te zetten GGD in
Kpalimé, een stad van 100.000 inwoners op 120
km van de hoofdstad Lomé. Met deze apparaten
kan de ziekte glaucoom worden opgespoord,
een ziekte waarbij de oogdruk zo hoog oploopt
dat je er blind van wordt. Glaucoom komt in
Afrika vier keer zoveel voor als in Europa .
Bovendien gaan de mensen pas naar de oogarts
als het te laat is en ze bijna blind zijn. Het
ziekenhuis van Kpalimé heeft wel een afdeling
oogheelkunde met heel capabel personeel maar
geen apparatuur om de oogboldruk te meten.
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Daardoor blijft een regio van meer dan 300.000
mensen verstoken van de mogelijkheid om deze
ziekte in een vroeg stadium op te sporen en te
behandelen. Nadere informatie bij onze medisch
directeur dr. Cécile Schat-Savy (doorklik
cschatsavy@kinderhulp-togo.nl).

Onze organisatie
Definitief bestuur aan de slag
Op 28 januari 2009, treedt het definitieve bestuur
van onze Nederlandse stichting aan. Daarmee
komt een eind aan
een opbouwperiode
met een voorlopige
bestuur. Voorzitter
van het nieuwe
bestuur is Monny
Querido, oudtopman van Hero en
Super de Boer. In
het bestuur hebben
verder zitting Frans
Hazebroek
( professor
kinderchirurgie
Rotterdam ) , Martin
Maaskant ( directeur
assurantiekantoor),
Rugter Ploum
( mede oprichter
advocatenkentoor),
Marcel Schuttelaar (oprichter
communicatieadviesbureau) en Ben van Zweden
(voorzitter vinologenopleiding en
slijteracademie). Klik hier voor foto’s van de
bestuursleden.
Comité van Aanbeveling gereed
De Stichting Kinderhulp Togo heeft sinds 8
december 2008 een Comité van Aanbeveling,
voorgezeten door de bekende VVD-prominent
Henk Vonhoff (vroegere Commissaris der
Koningin Groningen). In het Comité, dat de
activiteiten van onze stichting aanbeveelt,
hebben verder zitting oud-Unilever topman Hans
Eenhoorn, Chris Kalden (directeur van
Staatsbosbeheer), bisschop de Korte van
Groningen-Leeuwarden, Theo Meijer (voorzitter
akkerbouwproductschappen) en Peter Swinkels
(voorzitter Brabants-Zeeuwse
Werkgeversvereniging). Wij prijzen ons gelukkig
dat deze vooraanstaande personen onze
activiteiten willen aanbevelen. Klik hier voor
foto’s van de leden van het Comité.
Internationaal netwerk bijna gereed
Onze stichting bouwt aan een internationaal
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netwerk om de situatie van kinderen in Togo zo
effectief mogelijk te verbeteren . Naast onze
Nederlandse stichting zal er in februari een
gelijksoortige organisatie in Frankrijk van start
gaan . In de loop van 2009 komt daar nog een
non-gouvernementele organisatie ( ONG) in
Togo bij. Wij denken nog na over het nut van een
Duitse stichting. De Nederlandse, Franse en
misschien ook Duitse stichting zorgen voor geld
en expertise, de ONG in Togo zorgt voor een
goede uitvoering van de projecten in dat land. Zo
ontstaat een hechte netwerk, waarbinnen we de
belangen van kinderen in Togo optimaal kunnen
dienen. Wie zich wil aansluiten bij ons ( als
vrijwilliger, stichting, bedrijf, sponsor,etc.) stuurt
een mailtje aan j.j.schat@kinderhulp.togo.nl).

enfants-togo).

Voor wie ons wil steunen
Voor onze activiteiten hebben we geld en
mensen nodig. Wie wil, kan ons steunen door
hier te klikken. Het straatarme land Togo is er U
dankbaar voor. En wij eveneens. Uw geld
belandt één-op-één bij de kinderen van dit land.
En U kunt uw gift aftrekken van de belasting (klik
hier voor meer informatie).

Colofon
© Stichting Kinderhulp Togo oktober 2009

Franse Stichting op 8 februari 2009 van start
Op 8 februari 2009 komt het bestuur van de
Franse stichting voor het eerst bijeen in Parijs.
Voorzitter van het bestuur is Louis Gildas
Guitton, een bekend financieel expert in Parijs.
In het bestuur hebben verder zitting een
advocaat, een architect, een directeur van de
Renault fabrieken en een multimediapedagoge.
Net als bij de Nederlands Stichting vormen ook
hier Cécile en Jouke Schat de directie . Meer
informatie op onze Franse site ( www.soutien-
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Website:
www.kinderhulp-togo.nl
Vragen/opmerkingen/suggesties:
info@kinderhulp-togo.nl
Bankrekening: 1333 63 376
van de Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer
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