No 9, november 2011
Inleiding
Hierbij sturen we U een nieuwe nieuwsbrief toe.
Die komt wat sneller dan normaal. Maar er
gebeurt zoveel dat we niet wilden wachten met
de volgende nieuwsbrief tot eind van dit jaar.
Ons medisch centrum "Stichting Kinderhulp
Togo" draait op volle toeren en ook de
collectieve projecten nemen snel toe. Gelukkig
hebben we hulp van veel vrijwilligers in Europa!
Die willen we heel hartelijk bedanken, evenals
onze sponsors!!

danken in het bijzonder onze partnerorganisatie
Learn Foundation die deze cursus financieel
mogelijk heeft gemaakt. Deze cursus is een
belangrijker peiler in ons beleid van preventieve
gezondheidszorg. Gezondheid is meer dan 'niet
ziek zijn'. Wie niet of niet goed kan praten, heeft
een grote handicap, omdat hij niet aan het
maatschappelijk leven kan deelnemen. Klik hier
voor foto’s en een filmpje.

Feestelijke opening
Bijscholing leraren
toiletten Tsihinu
spraak- en
Op 17 oktober jl. vond de
taalproblemen groot
opening plaats van de zes
succes
nieuwe en drie
De bijscholing van leraren
gerenoveerde toiletten die
van de basisscholen in
onze stichting met
Kpalimé op het gebied van
financiële hulp van twee
spraak- en
kerken in Nederland heeft
taalachterstanden bij
kunnen realiseren op de
kinderen, is een groot
basisschool Tsihinu. Deze
succes. In de maand
school ligt in de armste
oktober is de eerste groep
wijk van Kpalimé waar
van 25 leraren
bijna geen voorzieningen
bijgeschoold door onze
zijn. Uit onze onderzoeken
logopedisten. De groep
van de kinderen op deze
De eerste groep van 25 leraren die we hebben bijgeschoold.
was heel enthousiast over
school kwam naar voren
de cursus, die door onze logopedisten is
dat meer dan 60% last heeft van parasieten als
ontwikkeld en door een team van deskundigen is
gevolg van de slechte hygiëne. De Gerardus
gevalideerd. Uit de feedbackformulieren en de
Majellakerk in Utrecht en de Franse parochie in
gesprekken met diverse leraren maken wij op
Den Haag hebben in het kader van hun
dat de cursus in een grote
vastenproject het geld
behoefte voorziet. Tot nu
bijeen gebracht om dit
toe hebben leraren nog
project te realiseren. De
nooit scholing gehad in
opening was uitbundig. Er
het tijdig herkennen van
werd gezongen en
spraak- en
gedanst, er waren
taalachterstanden en in
toespraken van de
het goed daarmee
schoolleiding, de
omgaan. De cursus wordt
ouderraad en onze directie
zo hoog aangeslagen dat
en natuurlijk was er een
de inspectie van het
uitgebreid inspectie van de
onderwijs heeft gevraagd
toiletten. Het project krijgt
of we de cursus over de
overigens nog een vervolg.
hele provincie willen
Wij zullen - als we de
De nieuwe toiletten van Tsihinu en op de achtergrond de
uitrollen. Ons doel is dat
financiering rond krijgen gerenoveerde.
deze cursus aan het
een waterput laten maken
landelijk leerprogramma van de PABO wordt
want er is ook geen water op de school. Klik hier
toegevoegd. De komende maanden worden in
voor foto´s van de opening en voor enkele
Kpalimé nog vier groepen leraren geschoold. Wij
filmpjes.
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Toiletten op twee basisscholen nodig
Naast Tsihinu blijken er meer scholen te zijn die
toiletten nodig hebben. Bij twee scholen is de
toestand urgent: de basisschool Nogo en de
basisschool St. Joseph. Bij de eerstgenoemde
zijn géén toiletten en de school staat ook ver
weg van de bewoonde wereld. Gezien het aantal
leerlingen (310) willen we hier 4 toiletten
bouwen: 3 voor de kinderen en 1 voor de
leraren. De tweede school heeft wel toiletten,
maar die zijn door
misbruik van de
buurtbewoners onklaar
geraakt. Bij die laatste
school hoeven er alleen
maar maatregelen te
worden genomen om
binnendringen door
derden te voorkomen
(stalen deuren en hogere
muur). Wij zoeken naar
financiering.

Victoriepompen. Daarmee zijn wij de behoefte in
Kpalimé en omstreken aan het peilen. De
afgelopen weken hebben wij marktonderzoek
gedaan onder 300 mensen, vooral bij boeren en
ambtenaren (klik hier voor foto´s; de mensen in
de blauwe T-shirts zijn onze medewerkers). De
resultaten daarvan zijn zo positief dat we nu een
markttest gaan doen met de 30 exemplaren. Als
die succesvol is, zullen we dit soort systemen op
grotere schaal gaan promoten. Ze zorgen voor
zuiver drinkwater waar alle
microbiologische en
chemische
verontreinigingen uit zijn
gehaald. Dat betekent dus
veel minder ziektes, vooral
bij kinderen die nu soms
gewoon uit de goot of het
riool drinken.

Waterputten op drie
scholen
Drie scholen hebben ons
Vuilnisdienst ALIP krijgt
gevraagd om waterputten
nieuw materiaal
te sponsoren. Die scholen
Nieuwe spullen voor vuilnisdienst ALIP dankzij gift SITA
De vuilnisophaaldienst
hebben nu geen drinkwater,
ALIP in Kpalimé heeft vanaf medio oktober
behalve als iemand dat in teiltjes laat komen,
nieuw materiaal om haar belangrijk werk te
vaak van grote afstand. Het belang voor ons
doen. Dankzij een gift van het Nederlandse
beleid van preventieve gezondheid is duidelijk:
bedrijf SITA konden
kinderen moeten voldoende
nieuwe ophaalwagens
(schoon) water drinken en
worden aangeschaft en
ze moeten ook hun handen
verder beschermende
wassen na toiletbezoek en
kleding, gereedschap om
vóór en na het eten. Wij zijn
het vuil op te scheppen
op zoek naar sponsors voor
en bordjes die
deze waterputten. De
waarschuwen tegen het
kosten bedragen € 600,- tot
illegaal dumpen van
€ 2000,- per put,
afval. ALIP is een
afhankelijk van de vraag of
stichting die tot doel heeft
er door zand of rots moet
afval bij particulieren en
worden geboord. De
bedrijven op te halen. Er
scholen dragen ook zelf bij
werken op dit moment
in de kosten van dit project,
zes mensen bij de
gemiddeld tussen de 10%
stichting. Wij danken SITA
en 20%. De Stichting
Marktonderzoek naar invoering waterfilter
hartelijk voor haar
Victoriepompen is bereid
financiële ondersteuning!!
om op de waterputten touwpompen te laten
maken, waardoor het water makkelijk is op te
Introductie waterfiltersystemen op handen
pompen. Wie helpt ons verder?
Dankzij onze contacten met de Stichting
Victoriepompen zijn wij in aanraking gekomen
Partnerschap met ziekenhuis Kpalimé
met een eenvoudig systeem van waterzuivering
Onze stichting is bezig een partnerschap met het
dat het in Togo goed kan doen. Dit filtronsysteem
streekziekenhuis van Kpalimé te sluiten. Wij
is oorspronkelijk ontwikkeld door een
brengen in het samenwerkingsverband
Nederlands bedrijf voor Midden-Amerika maar
medische apparatuur, hulpmiddelen en
het wordt inmiddels ook geproduceerd in Ghana,
medicamenten in die wij in Europa hebben
buurland van Togo. Wij hebben 30 exemplaren
verzameld met de hulp van vrienden en
van dit systeem gekregen van de Stichting
bekenden. Ook zullen wij op verzoek van het
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ziekenhuis medische specialisten en ander
(para)medische deskundigen in Europa gaan
zoeken. Die zouden een tijdje naar Kpalimé
moeten komen om kennis over te dragen aan
het personeel van het ziekenhuis. Tevens zullen
wij met hulp van ons netwerk naar stage- en
opleidingsplaatsen in Europa gaan zoeken. Het
ziekenhuis zal ons op haar beurt een korting
geven op alle consulten en operaties die worden
verricht bij kinderen die wij doorverwijzen. Door
deze samenwerking zal de medische kennis bij
het ziekenhuis toenemen
en zal er ook meer en
betere apparatuur komen.
Wij verwachten dat we de
overeenkomst met het
ziekenhuis nog dit jaar
rond zullen krijgen.

Learn heeft ons deze wagen geschonken om in
moeilijk bereikbare gebieden naar scholen te
kunnen gaan om daar kennis over voeding en
gezondheid over te dragen. Een goede
terreinwagen is beslist geen overbodige luxe
want vooral in de regentijd – waarvan er in
Kpalimé en omstreken twee per jaar zijn – is er
met gewone wagens geen doorkomen aan. De
wagen werd aan ons overgedragen door de
voorzitter van de Stichting Learn, Ingrid Vink, die
daarvoor (en voor de andere projecten die wij
samen uitvoeren) speciaal
naar Togo was gekomen.

Tweede leraar begint op
dovenschool
Deze maand is op de
dovenschool van Kpalimé
een tweede leraar
Twee containers
begonnen, betaald door de
arriveren in Togo
Stichting Learn. De school
Twee containers met
heeft op dit moment 25
hulpgoederen vanuit
leerlingen. Dat is teveel
De ploeg vrijwilligers die de containers
Nederland zijn vorige
voor één leraar. En wij zien
in Rotterdam hebben geladen
week gearriveerd in de
dat het aantal langzaam
haven van Lomé. In de
oploopt als gevolg van
containers zitten allerlei zaken waaraan in Togo
onze onderzoeken op “normale” scholen waar
grote behoefte is zoals medische apparatuur,
wij relatief veel slecht horende kinderen
medicijnen en verband, tandpasta, kleding,
opsporen (14% van het totaal). Daarom is een
computers, ziekenhuisbedden met toebehoren,
tweede leraar echt hoogst noodzakelijk. De
kasten, bureaus en stoelen. Maar ook knuffels
Stichting Learn financiert deze leraar voor drie
en speelgoed voor kinderen want die zijn daar
jaar. Tijdens het werkbezoek van de voorzitter
onbetaalbaar. Wij hebben al deze spullen om
van de stichting kregen alle dove kinderen
niet gekregen van allerlei kanten. Een ploeg
cadeaus uit Nederland waaronder een groen
vrijwilligers heeft alles ingepakt in dozen en
teashirt, schriften en pennen. Het was een
vervolgens in de
vrolijke gebeurtenis waarbij
containers ; klik hier voor
weinig te horen maar veel
een fotoreportage van de
te zien was. Klik hier voor
voorbereidingen. Een
foto’s.
bedrijf uit de Rotterdamse
haven heeft het vervoer
Nieuwe lokalen nodig op
verzorgd; de kosten
gehandicaptenschool
daarvan worden
Ook op de
gedragen door diverse
gehandicaptenschool
sponsors. Wij verwachten
komen steeds meer
dat de containers
kinderen als gevolg van
binnenkort in Kpalimé
onze onderzoeken op
zullen aankomen.
“normale” scholen. Het
Overigens vertrekt er
gevolg hiervan is dat er niet
deze maand ook nog een
voldoende lokalen meer
Overdracht terreinwagen van Stichting Learn
container met medische
zijn voor alle kinderen.
apparatuur vanuit Parijs naar Togo. Daarover
Daarom zoeken wij naar financiële steun om drie
berichten wij in de volgende nieuwsbrief nader.
klaslokaaltjes bij te laten bouwen. Daarmee kan
de school weer een tijdje vooruit. Samen met de
Overdracht terreinwagen van Stichting Learn
intensieve begeleiding door onze logopedisten
Medio oktober heeft in Lome de officiële
en onze fysiotherapeut bieden we zo een
overdracht plaatsgevonden van een Toyota
aantrekkelijk en menswaardig pakket aan voor
landcruiser aan onze stichting. De Stichting
de kinderen. Wij betalen alle onderzoeken en
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behandelingen zelf; bij niet-gehandicapte
kinderen vragen wij een eigen bijdrage aan de
ouders.

laat op gang, omdat de overheid op het laatste
moment besloot de opening van de scholen met
bijna een maand uit te stellen. Daarnaast blijken
we weer een nieuwe
Weer vaccinaties op
vergunning nodig te
komst in verband met
hebben, nu we middelbare
sikkelcelanemie
scholieren van openbare
Wij gaan deze maand
scholen willen onderzoeken
weer 50 kinderen
(de zoveelste vergunning!).
vaccineren die
Maar de wachtkamer van
sikkelcelanemie hebben.
ons centrum zit elke dag vol
Dat is een ongeneselijke
en onze chefarts Cécile en
ziekte die bij 25% van de
assistent-arts Chakiratu
kinderen voorkomt,
draaien met de rest van het
waarvan de helft in
team de hele dag
ernstige vorm. De ziekte
spreekuur. U kunt de
tast onder andere het
planning hier volgen op
immuunsysteem aan. Om
onze website. We mikken
die reden moeten de
erop dat we dit schooljaar
kinderen tegen veel
2500-3000 kinderen zullen
Voorbereiding tonometrie (onderzoek oogboldruk)
voorkomende
onderzoeken en
besmettelijke ziektes
behandelen.
worden ingeënt. De kosten van deze vaccinaties
worden voor de komende twee jaar betaald door
Tot slot: wie ons wil steunen
een Nederlandse sponsor. Klik hier voor meer
De tijd van Sinterklaas en Kerst komt er weer
informatie over de ziekte en onze behandeling.
aan. Wilt U ons financieel steunen, maak dan uw
In februari en mei volgend jaar zullen we
gift over op rekening 1333 63 376 van Stichting
opnieuw twee groepen van 50 kinderen inenten.
kinderhulp Togo in Zoetermeer. Elke gift is
belangrijk, ook de kleinste bedragen.
En intussen draait het centrum door
Het gaat heel goed met de onderzoeken van
kinderen in ons medisch centrum. Het jaar kwam
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Vragen/opmerkingen/suggesties:
info@kinderhulp-togo.nl
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