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Cécile vestigt zich in Togo
Cécile Schat-Savy, medisch directeur van onze
stichting, is op 17 augustus jl. vertrokken naar
Togo. Zij gaat zich
permanent vestigen
in de stad Kpalimé1.
Daar gaat ze het
medisch centrum
van onze stichting
runnen. In dat
centrum zullen de
komende jaren alle
schoolgaande
kinderen – naar
schatting zo’n
45.000 – worden
onderzocht en waar
nodig en mogelijk
behandeld. Ook
wordt er
consultatiebureauzorg gegeven aan de baby’s in
de stad. En volgens planning in de toekomst ook
tandheelkundige zorg. Cécile is per 1 juli jl.
gestopt bij de GGD Zuid-Holland –West en bij de
Vierstroomzorgring. De komende weken bereidt
ze in Togo de opening van het centrum voor.

waaronder een echograaf, diverse
onderzoeksbanken, twee tandartsstoelen,
honderden brillen en meer dan 20
kinderrolstoelen.
En tot slot zitten in de
container allerlei
zaken voor scholen in
Togo (waaronder 8
grote schoolborden)
en voor hulpbehoevende mensen
(o.a. veel babykleertjes en
dekentjes). Wij zijn
alle gulle gevers heel
erg dankbaar! We
zullen hen - voor
zover we dat nog niet hebben gedaan - nog
persoonlijk bedanken. Zonder iemand tekort te
willen doen, noemen we apart de bijdrage van
de Stedergroup2 uit Rhoon, die het vervoer van
de containers en het voortraject voor zijn
rekening heeft genomen. Hulde (aan alle
gevers)!

Jouke Schat blijft in Nederland
Voor de goede orde: Cécile woont vanaf nu in
Togo maar Jouke is nog gewoon te bereiken in
Nederland. Hij heeft zijn werk als directeur van
de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters,
Sappen (FWS) en als diaken van de
studentenparochie in Utrecht. Van tijd tot tijd
(zoveel mogelijk!) gaat hij zijn vrouw in Togo
opzoeken. Mail hem desgewenst op
j.j.schat@kinderhulp-togo.nl .
Twee containers naar Togo
Op 17 augustus zijn twee containers vol met
goederen voor ons medisch centrum vanuit de
haven van Antwerpen vertrokken naar Togo. Die
goederen hebben we het afgelopen jaar van
diverse organisaties en personen gekregen. Het
gaat in de eerste plaats om de volledige nietmedische inventaris voor het centrum (bureaus,
archiefkasten, computers, tafels en stoelen en
nog veel meer). Daarnaast hebben we ook een
groot aantal medische hulpmiddelen gekregen
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Zie http://www.kpalime-togo.com/. Aparte pagina op onze
website over deze stad volgt.
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Onze (Franse) stichting erkend
De Togolese overheid heeft bij beschikking van
19 mei 2010 de Franse tak van onze organisatie
goedgekeurd als humanitaire organisatie die in
Togo mag werken. De komende maanden
moeten nog papieren worden ingediend om een
officiële non-gouvernementele organisatie te
worden. Maar we kunnen nu al officieel aan de
slag. We hebben ervoor gekozen om erkenning
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Zie http://www.stedergroup.com/
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te vragen voor de Franse tak, omdat alle stukken
van die organisatie al in het Frans waren
opgesteld.
Voor wie contact wil met Cécile
Internet in Afrika werkt niet altijd goed. De
afgelopen 3 weken lag bijvoorbeeld het internet
in Kpalimé eruit. En als het wel werkt, gaat het
langzaam - vaak heel langzaam. Wie wil, kan
Cécile mailen op cschatsavy@kinderhulptogo.nl. Verwacht niet direct antwoord want zo is
het nu eenmaal in Afrika. Stuur s.v.p. geen
attachements mee want die zijn lastig te
downloaden en te lezen. Wie een dringende
boodschap heeft, kan Jouke mailen
(j.j.schat@kinderhulp-togo.nl), die dan Cécile
belt.
Wat kunnen we nog gebruiken?
De komende weken en maanden moeten we
“werkende weg” bekijken wat we nog nodig
hebben aan hulpgoederen. Maar we weten nu al
dat we alle medische apparatuur die U te pakken
kunt krijgen, heel goed kunnen gebruiken.

Meestal niet voor ons centrum maar wel voor de
“tweedelijns zorg”(de ziekenhuizen, klinieken en
specialisten die in Kpalimé of elders in Togo met
ons samenwerken). Naast medische apparatuur
hebben we ook altijd behoefte aan medische
hulpmiddelen zoals verband, naalden,
ontsmettingsmiddelen, fluortandpasta, brillen
e.d. We zullen de grotere zaken een tijdje
moeten opslaan want er gaat niet direct weer
een container naar Togo. De kleinere zaken
gaan in de koffers van Jouke en anderen de
komende maanden mee.
En geld is natuurlijk ook welkom
U kunt desgewenst een bedrag overmaken op
bankrekening 1333 63 376 ten name van de
Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer onder
vermelding van 'gift'.Giften zijn aftrekbaar. Meer
informatie op onze website:
http://www.kinderhulptogo.nl/Nederlands/Steun_ons/index.html. Alle
geld gaat 100% naar het project. Wij zelf werken
“pro deo”. We hebben 0% overhead. Bij
voorbaat hartelijk dank!
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