28, december 2014
Inleiding
In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht in vogelvlucht van onze activiteiten van het afgelopen half jaar.
We hebben meer gedaan dan ooit tevoren. Vooral onze
collectieve programma’s zijn erg succesvol geweest. Maar
we hebben ook meer dan
1000 kinderen onderzocht
en behandeld. En 4500
kinderen gevaccineerd.

me) en in de stad Sotouboua waar ons tweede centrum is
gevestigd. De kinderen kwamen van heinde en verre. Ze
waren nog nooit onderzocht. Vaak zijn ze al jaren in een
hoekje weggestopt omdat niemand weet wat ze met hen
moeten doen. We hebben veel adviezen gegeven en in een
aantal gevallen verdere behandelingen afgesproken.

36 kinderen met orthopedische klachten behandeld
Partnerschap met TogoSinds het begin van dit jaar
lese stichting gesloten
heeft onze fysiotherapeut 36
Eind oktober heeft onze
kinderen behandeld met orstichting een partnerschap
thopedische klachten. Het
getekend met de Togolese
gaat vooral om X- en Ostichting Cecodri. Met dit
benen maar ook om een
akkoord begint een intenklompvoet, om het spalken
sieve samenwerking die
van gebroken armen en bemoet leiden tot een overnen en om voeten die verdracht op termijn van kenkeerd zijn gevormd. De benis, ervaring en t.z.t. ook
handeling van X- en O-benen
assets van onze stichting
gebeurt met gips waarmee
De EHBO cursus wordt geoefend
aan onze Togolese partner.
de benen langzaam maar zeDe eerste vrucht van dit
ker weer in model worden
partnerschap is het jeugdgezondheidscentrum in Sotougebracht. Verder gebruiken wij onder andere braces en
boua dat beide partners samen hebben opgericht. Voor
andere hulpmiddelen uit Europa. De behandeling van de
onze stichting is dit na Kpalime de tweede stad waar een
eerste 19 kinderen is gefinancierd door een gift van de
dergelijk centrum is opgericht. De Togolese partner heeft
Franse gemeenschap in Nederland. De andere behandedrie van onze personeelsleden overgenomen om ons pro- lingen zijn betaald door ons Clarafonds. Wij verwachten
gramma van preventie uit te kunnen voeren. Het overige
op korte termijn een nieuwe gift. Daarmee kunnen wij de
noodzakelijke personeel komt van het al enkele jaren bewachtlijst van tientallen kinderen een stuk kleiner mastaande CMS (Centre Meken. Klik hier voor een overdico-Social, een soort
zicht in het Frans van de behuisartsenpost annex
handelde kinderen en de
kraamkliniek annex apokosten daarvan.
theek annex polikliniek).
Wij verwachten veel van
Vastenaktieproject 2014
deze intensieve samenloopt als een trein
werking.
Met financiele steun van een
aantal parochies in Neder522 kinderen logopeland en Vastenaktie rollen
disch gescreend
wij vanaf september 2014
Aan het begin van het
een grootschalig programma
schooljaar hebben wij een
van preventieve zorg uit. Het
grootschalige screening
programma heeft vier hoofduitgevoerd van slechtactiviteiten: EHBO invoeren
pratende, slecht-lezende
op 31 basisscholen, screeen slechthorende kinning van 4700 kinderen van
Screening in de bush onder leiding
van onze vrijwilligster Josephine
deren. Voor de screening
groep 4 en 5, invoeren hanzijn zeven logopedisten in
denwasprogramma op 33
opleiding uit Parijs naar Togo gekomen van
scholen en hulp aan moeders met Rhesus negatief. Eind
de studievereniging voor logopedisten Oasis. Die komen
december was de stand van zaken als volgt:
ons al enkele jaren helpen met dit soort grootschalige
onderzoeken. Samen met een deel van ons vaste Togolese
team onderzoeken zij gratis kinderen met spraak-, taalen/of leerproblemen zoals woordblindheid. De screening
vond plaats in het dorpje Dany (1 uur rijden van Kpali-
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EHBO op 31 scholen
Wij hebben een tweedaagse cursus gegeven aan onderwijzers van alle 31 scholen. Alle scholen hebben een cursusmap gekregen die onze chef-arts heeft gemaakt met
concrete instructies over wat te doen bij 23 veel voorkomende ongelukken. Voor een deel hebben de scholen ook
al een EHBO-doos met inhoud gekregen, de rest
krijgt die begin volgend
jaar. Dan is dit onderdeel
afgerond. Alle basisscholen
in Kpalime kunnen dan zelf
allerlei ongelukken behandelen. Dat is erg belangrijk
want vaak zitten ze ver van
het ziekenhuis en bovendien heeft niemand geld
om een behandeling te betalen.

Schooltandverzorging begint in februari
Vanaf februari 2015 zullen wij zowel in Kpalime als in Sotouboua een grootschalig project van schooltandverzorging gaan uitvoeren. Het programma zal worden gefinancierd door Adventsactie 2014. De voorbereidingen voor
dit programma zijn in volle gang. Voor ons centrum in Sotouboua hebben wij een Togolese HBO- tandarts gevonden. Zij zal zich vestigen in
het medisch centrum van
onze partner Cecodri. In Sotouboua is er geen tandarts
en in de wijde omtrek evenmin. Een regio van meer dan
100.000 mensen is daarmee
verstoken van tandheelkundige zorg. Daar komt dus nu
verandering in. De tandarts
gaat in haar vrije tijd ook
volwassenen helpen. In de
Screening van 4700 kinregio Kpalime heeft het ziederen
kenhuis een afdeling tandOnder leiding van de Neheelkunde. Daar zijn drie
Voorlichting aan de ouders over handen wassen
derlandse vrijwilligster JoHBO-tandartsen werkzaam.
se Ruijs (HBO verpleegkunde Nijmegen) heeft een team
Die zullen ons programma voor kinderen gaan uitvoeren.
van 3 vrouwen de afgelopen maanden de eerste 435 kinIn totaal willen wij in ruim een jaar tijd ruim
deren gescreend op negen scholen in Kpalime. Bij alle
4000 kinderen bereiken. Wij zullen op de schoolpleinen
kinderen zijn onderzocht de lengte, gewicht, ogen, oren,
van de deelnemende scholen het gebit te onderzoeken en
hoofdhuid en eventuele bloedarmoede. Bij ernstige proadviezen te geven over betere mondhygiene. Kinderen
blemen zijn de kinderen voor verder onderzoek naar ons
met gebitsproblemen worden in het ziekenhuis of het
centrum doorverwezen. Vanaf januari hebben wij een
centrum behandeld. Voor ernstige complicaties bij arme
Franse vrijwilligster die de screening in Kpalime verder
kinderen kunnen wij dankzij de Adventsactie medefinangaat begeleiden. En we beginnen dan ook met screenen in ciering aanbieden.
onze tweede vestiging (SoWij gaan glaucoom opspotouboua).
ren in Sotouboua
Dankzij een gift van een NeHandenwasprogramma 33
derlandse goede doelenscholen
stichting kunnen wij op korOp alle scholen in de regio
te termijn in Sotouboua starKpalime loopt dit proten met een screenen van
gramma inmiddels. De
kinderen op de oogziekte
scholen hebben teiltjes en
glaucoom. In Europa komt
instructies gekregen. Elke
deze ziekte alleen bij volmaandag halen de scholen
wassenen boven de 45 jaar
de zeep voor een week
voor maar in West-Afrika
voor hun school in ons cenook bij kinderen. In ons centrum op. Wij leveren daartrum in Kpalime voeren wij
naast ook wekelijks zeep
deze screening al geruime
aan 11 basisscholen waartijd uit bij alle kinderen bovoor al eerder sponsoring
De tandartsen van het ziekenhuis
ven de 10 jaar. Glaucoom is
was gevonden via andere
gaan ons schooltandproject uitvoeren
een ziekte waarbij de oogfondsen. Daarmee bereiken
boldruk zo hoog oploopt dat
wij nagenoeg alle basisje er op den duur blind van wordt. In West-Afrika komt
scholen in de stad en de omgeving.
deze ziekte meer voor dan waar ook ter wereld. Vaak
merken mensen veel te laat dat ze de ziekte hebben. Wij
Vrouwen met Resus negatief
hebben de apparatuur kunnen kopen waarmee we de
Dit project loopt al een tijdje. Elke keer als we een leerziekte kunnen opsporen. In de hele regio waarin Sotoulinge op het spreekuur krijgen die Resus negatief is,
boua ligt (1,5 miljoen mensen) is er geen enkel ziekenwordt ze apart geregistreerd en geven wij aparte voorhuis in staat dit soort onderzoek te doen.
lichting over wat te doen na de geboorte van het eerste
kind, als de vader resuspositief is. Met het geld van Vastenaktie kunnen wij hen vaccineren.
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4500 kinderen gevaccineerd tegen hersenvliesontsteking
Begin december heeft ons team in Sotouboua in vijf dagen bijna 4500 kinderen gevaccineerd tegen hersenvliesontsteking. De lokale gezondheidsautoriteiten hadden om
onze hulp gevraagd omdat
er te weinig gezondheidswerkers beschikbaar waren. Op dit moment loopt
een landelijke inentingscampagne tegen deze ziekte. Alle personen tussen 1
en 29 jaar worden ingeent.
De vaccinatie beschermt de
kinderen 10 jaar lang. De
campagne wordt betaald
via de Togolese overheid
door internationale hulporganisaties.

hulp is ons werk onmogelijk. Alle giften worden voor
100% besteed aan de activiteiten in Togo. Er blijft geen
cent aan de strijkstol hangen (zie ook onze financiele verantwoording in het jaarverslag).
Giften?
Wij leven van giften, aangezien geen enkele officiele instantie ons financieel steunt.
Maak uw gift over op ons
bankrekeningnummer NL 83
RABO 0133363376. 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 ANBI-stichting.

Steun ons 5 jaar
Jaarverslag en beleidsHet is makkelijker geworden
plan
om voor vijf jaar een gift af
De sponsorloop Broekloop: dit jaar voor ons Togoproject
In het afgelopen half jaar
te spreken. De belastingverschenen het jaarverslag
dienst heeft op zijn website
2013-2014 en ons nieuwe beleidsplan 2015-2018.
een formulier gezet waarmee gevers zich kunnen vastleggen (klik hier). De notaris is niet meer nodig. Het groNieuwe arts aangenomen
te voordeel voor gevers is dat hun gift vanaf de eerste
Met ingang van 1 januari 2015 treedt bij ons een nieuwe
cent aftrekbaar is (er is dus geen drempel van 1%). Ook
Togolese arts in dienst. Het is mevrouw Kekeli Ametefe.
kleine jaarlijkse bedragen kunnen op deze manier worZij neemt de plaats in van Chakiratou Karim die per die
den afgesproken. Neem contact op met Jouke Schat
datum in het kader van het partnerschap met Cecodri
(j.j.schat@ziggo.nl) voor verdere informatie.
over zal gaan naar deze Togolese stichting. Wij houden op
deze manier bij onze stichting twee Togolese artsen in
dienst, namelijk de nieuwe arts en Frank Sedjide die al
Colofon
meer dan een jaar bij ons werkzaam is. Als wij met onze
partner Cecodri te zijner tijd een derde centrum in Togo
© Stichting Kinderhulp Togo, december 2014
openen, gaat een van de beide artsen daarheen. In de
komende tijd leiden wij onze nieuwe HBO- arts op in de
Website:
preventieve jeugdgezondheidszorg.
www.kinderhulp-togo.nl
Sponsoractiviteiten
Voor al onze activiteiten is geld nodig. Velen helpen ons,
institutionele fondsen maar ook parochies en particulieren. Er worden tal van activiteiten georganiseerd om geld
bijeen te brengen. Van thee schenken en oliebollen bakken tot sponsorlopen. Wij zijn alle goede gevers en allen
die zich zo hebben ingezet, enorm dankbaar. Zonder hun

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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