No 10, maart 2012
Inleiding: tussenbalans
gevaccineerd (klik hier voor meer informatie).
Hierbij sturen we U een nieuwe nieuwsbrief toe:
Heel belangrijk voor ons werk is dat de regionale
de 10e, dus tijd voor een tussenbalans. Ons
inspecteur voor het onderwijs ons eind februari
project in Togo is na vijf jaar voorbereiding en na
officieel toestemming heeft gegeven om ook in
bijna twee jaar werken in de stad Kpalimé,
alle openbare scholen te werken. Tot nu toe
volwassen geworden. Het medisch centrum
konden wij alleen in katholieke, protestante en
"Stichting Kinderhulp
bijzonder-neutrale scholen
Togo" draait als een
aan het werk. Voor zover
geoliede machine. Onze
wij weten – maar dat blijft
aanpak om de kennis
in Togo altijd een
van voeding en
verrassing – hebben wij nu
gezondheid bij de
echt alle vergunningen die
plaatselijke bevolking te
maar mogelijk zijn.
vergroten, heeft een
grote vlucht genomen.
Negen nieuwe scholen
Zo zijn we elke twee
meldden zich aan
weken op twee
De afgelopen maanden
radiozenders te horen
hebben zich negen nieuwe
met onze voorlichting.
scholen gemeld, die met
Soms valt het niet mee bloed te prikken bij de kinderen.
Daarnaast lopen onze
ons een
speciale projecten zoals het bouwen van
samenwerkingsverband aan willen gaan. Daarbij
toiletten en waterputten en het scholen van
gaat het in totaal om zo’n 4000 kinderen.
onderwijzers als een trein. Om nog maar niet te
Gevoegd bij de 6350 kinderen, voor wie wij al
spreken over de speciale zorg voor
verantwoordelijk zijn, werkt ons medisch
gehandicapte kinderen en hulp aan de armsten
centrum "Stichting Kinderhulp Togo" nu voor in
in de Togolese samenleving. Iedereen hartelijk
totaal ruim 10.000 kinderen van lagere en
dank voor de hulp! Wij gaan onverdroten verder.
middelbare scholen in Kpalimé en directe
U ook?
omgeving. Wij gaan op de nieuwe scholen nog
niet aan de slag, omdat we op dit moment
Prima resultaten
onvoldoende capaciteit
medisch centrum
hebben. Naar verwachting
In de periode oktoberzullen we in het nieuwe
december 2011 hebben
schooljaar een extra arts
wij 273 kinderen
en een extra assistent
onderzocht en behandeld
hebben, waardoor onze
en bij 150 kinderen
capaciteit flink zal
nacontroles uitgevoerd.
toenemen. We
In de periode januarionderzoeken al wel de
half maart van dit jaar
leraren van de nieuwe
hebben wij ruim 290
scholen en ook kunnen
kinderen behandeld. We
kinderen van de nieuwe
hebben tevens sinds het
scholen met urgente
begin van het schooljaar
problemen al bij ons
bij 100 onderwijzers
terecht. De rest moet
ogen en oren
wachten tot het schooljaar
onderzocht. Onze
2012-2013. We zitten voor
Het lichamelijk onderzoek van de kinderen is
veelomvattend.
logopedisten hebben
dat schooljaar ook al vol,
sinds oktober ruim 1400
dus als zich nieuwe
behandelsessies gehad en onze
scholen melden, zullen die minstens een jaar
fysiotherapeuten hebben 675 sessies gehad. Er
moeten wachten. Klik hier voor onze planning en
zijn 140 kinderen met sikkelcelanemie
plaatjes van alle scholen.
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Extra sessies voor bijscholing onderwijzers
Speciale zorg voor gehandicapte kinderen
Onze bijscholing van onderwijzers in spraak- en
Vanaf het begin van ons werk in Togo zijn
taalproblemen van kinderen is zo succesvol, dat
gehandicapte kinderen een speerpunt in ons
we dit schooljaar extra sessies moeten
werk. Om die reden hebben wij de dovenschool
organiseren om aan de vraag te voldoen.
en de gehandicaptenschool grondig opgeknapt
Gelukkig heeft onze vaste
en hebben wij via de
subsidiegever, de Learn
Learn Foundation een
Foundation, zich bereid
tweede leraar op de
verklaard om ook deze
dovenschool kunnen
sessies te financieren. De
aanstellen. Verder
onderwijzers zijn enorm
onderzoeken en
enthousiast en dat gaat
behandelen wij
als een lopend vuurtje
gehandicapte kinderen
door de stad. Wij leren
gratis en we zorgen voor
hen in een speciale
hulpmiddelen zoals
cursus van een week hoe
gehoorapparaten (samen
ze spraak- en
met het Lilianefonds).
taalproblemen bij
Onze logopedisten en
kinderen kunnen
fysiotherapeuten zijn het
herkennen en wat ze er
grootste deel van de week
zelf aan kunnen doen. En
met gehandicapte
De vierde groep van onderwijzers die wij bijscholen,
dat ze op tijd door moeten
kinderen bezig. Daarvoor
samen met onze logopedisten en chefarts Cécile.
verwijzen naar onze
is op de
logopedisten. Sinds het begin van het schooljaar
gehandicaptenschool onvoldoende ruimte.
hebben we de cursus al vier keer gegeven. Voor
Daarom is er het plan om in de buurt van die
volgend schooljaar staat een nieuwe cursus op
school drie lokalen bij te bouwen, waar onze
het programma (over woordblindheid), als we de
logopedisten en fysiotherapeuten permanent
financiering rond krijgen.
kunnen worden gehuisvest. Wij prijzen ons
gelukkig dat een Nederlandse stichting de
Voorlichting via de radio
kosten van deze verbouwing wil betalen. Er
Sinds begin januari zijn we met een eigen
moet nog een administratieve hobbel worden
voorlichtingsprogramma op de radio. Op twee
genomen maar wij verwachten toch dat de
radiozenders in Kpalimé en omstreken geven wij
verbouwing binnenkort kan beginnen. En na die
eens per twee weken voorlichting over allerlei
verbouwing willen we in de zomer met studenten
aspecten van voeding en
van de Utrechtse
gezondheid. Voorkomen
studentenparochie KSU
van ziektes begint bij
de school helemaal
informatie over hygiëne,
opverven. Wordt
goede voeding en simpele
vervolgd!
maar doeltreffende
preventie. Zolang
Fondsen voor
kinderen uit het riool
specifieke problemen
drinken als ze dorst
Wij hebben voor een
hebben en ze in korte
aantal bijzondere
mouwen buiten spelen op
problemen de laatste tijd
de tijden dat de muggen
aparte subsidies
het meest actief zijn, is er
gekregen. Al in het begin
nog een wereld te winnen.
van ons werk hebben wij
In onze radioprogramma’s
een schenking gekregen
komen alle aspecten van
om extra zorg aan de
Chefarts Cécile samen met de directeur van een
ons werk systematisch
allerarmsten te kunnen
basisschool tijdens een van de radiouitzendingen.
aan de orde. Diverse
bieden. Die subsidie
medewerkers van ons centrum zoals de artsen,
hebben wij het “Clarafonds” genoemd. Wij
de logopedie en de fysiotherapie komen ook aan
betalen daaruit bijvoorbeeld taxivervoer (per
bod. Elke uitzending wordt een paar keer
motor) voor gehandicapte kinderen, operaties in
herhaald, zodat de boodschap heel veel mensen
het ziekenhuis en schoolgeld en uniformen voor
bereikt.
de allerarmsten. Vorig jaar hebben wij een
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subsidie gekregen, waarmee we kinderen met
een ernstige vorm van sikkelcelanemie kunnen
inenten. We hebben deze subsidie
ondergebracht in het “Sikkelcelfonds”. Onlangs
hebben wij een subsidie gekregen waarmee we
kinderen met glaucoom kunnen laten
behandelen; die subsidie hebben wij het
“Elisabethfonds” genoemd.
Hartelijk dank aan de gulle
gevers. Het Clarafonds en
het Sikkelcelfonds kunnen
wel een extra financiële
injectie gebruiken.

en zeep nodig, want de kinderen moeten leren
hun handen te wassen na het toiletbezoek en
vóór het eten. Dat is nog belangrijker dan bij
ons, want de kinderen eten met hun handen.
Dus kopen wij voor scholen, die geen kraan of
put hebben, emmers en teiltjes. En we geven
zeep, 2 stuks per week per klas. Er zijn drie
scholen waar we dat
doen. Onlangs hebben
we de basisschool
Sacré-Coeur daaraan
toegevoegd. We betalen
de zeep en teiltjes uit
giften van onze
Toiletten, toiletten en nog
donateurs. Soms krijgen
eens toiletten
wij grote giften, waarmee
Na de succesvolle bouw
we waterputten kunnen
van toiletten op de
laten maken op scholen.
basisschool Tsihinu vorig
Onlangs hebben we geld
jaar, hebben wij onlangs
gekregen voor
geld gekregen om de
waterputten op de
toiletten op de basisschool
basisscholen Tsihinu en
St. Joseph te renoveren.
Saint-Esprit. Die putten
Waterputten worden in Togo met de hand gemaakt,
Deze toiletten waren in
worden op dit moment
soms tot 60 meter diep
verval geraakt, omdat de
gemaakt. Hopelijk lukt
buurt er een afvalstort van had gemaakt. Wij
dat nog vóór het regenseizoen begint. Op die
hebben de toiletten inbraakwerend gemaakt en
putten zet de Stichting Victoriepompen, met wie
weer helemaal opgeknapt. Begin maart konden
wij nauw samenwerken, een touwpomp. Dat
wij de sleutels aan de directie overhandigen. Wij
heeft twee voordelen: de put wordt afgesloten,
hebben de school een protocol laten tekenen,
waardoor er geen verontreiniging meer kan
waarin afspraken staan over schoonhouden en
plaatsvinden, en de mensen kunnen met zo’n
over instructie aan de kinderen hoe ze de
pomp makkelijker water oppompen. Klik hier
toiletten moeten gebruiken. Want veel kinderen
voor meer informatie over de touwpompen.
hebben nog nooit een toilet gezien en weten dus
niet hoe ze daar gebruik
Partnerschap met
van moeten maken. En we
ziekenhuis succesvol
zullen van tijd tot tijd
Het partnerschap met
onaangekondigd inspechet ziekenhuis van
ties uitvoeren om te zien of
Kpalimé, dat wij op 18
alles schoon blijft en goed
november jl. hebben
wordt gebruikt. Net vóór het
gesloten, begint steeds
afsluiten van deze
meer vruchten af te
nieuwsbrief kregen wij een
werpen. Voor ons is van
subsidie om op de
groot belang dat wij 30%
basisschool Nogo vier
korting krijgen op alle
toiletten te gaan bouwen.
behandelingen van
Meer daarover in onze
kinderen die we naar het
volgend bulletin. O ja, we
ziekenhuis verwijzen. En
hebben ook nog de toiletten
verder werken de
op de basisschool
specialisten van het
Wasbakken en zeep voor de basisschool Sacré Coeur,
Kpogandzi inbraakwerend
ziekenhuis steeds beter
die geen kraan en geen put heeft.
gemaakt. De kinderen uit
samen met ons team,
Elke week geven we 40 stuks zeep.
de buurt kropen onder de
waardoor we sneller,
deuren door. Die zijn nu langer gemaakt, zodat
effectiever en goedkoper resultaat boeken. Voor
je er niet meer onderdoor kunt.
het ziekenhuis is van groot belang dat wij
apparatuur, medicijnen en allerlei hulpmiddelen
Teiltjes, zeep en waterputten
vanuit Europa sturen. Wij hebben afgelopen
Behalve toiletten hebben de scholen ook water
najaar twee containers vol spullen vanuit
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Rotterdam gestuurd en één vanuit Parijs.
Daarmee hebben we een flinke kwaliteitsimpuls
gegeven. Eén van onze vrijwilligsters, een jonge
apotheker uit België, heeft de medicijnuitgifte
binnen het ziekenhuis grondig gereorganiseerd.
Voor de komende tijd staat op het programma
dat wij medische specialisten uit Europa naar het
ziekenhuis sturen om kennis en ervaring over te
dragen. We willen na de zomer ook opnieuw een
of meer containers met hulpgoederen sturen.

•

•

Het opknappen van de school voor
gehandicapte kinderen “Envol” (kosten
van verven, sausen plafonds, klein
reparatiewerk e.d.);
Warmwaterkruiken voor meisjes die
menstruatiepijn hebben.

En we zoeken nog de volgende materiële
zaken:
• Computers met platte beeldschermen en
toebehoren (niet ouder dan 4 jaar); voor
scholen, ziekenhuis en scholieren met
veel potentieel maar geen geld;
• Medische apparatuur
groot en klein, oud
en minder oud;
• Medische
hulpmiddelen
waaronder verband,
pillen (geen
medicijnen op basis
van opiaten), gaasjes
e.d. maar ook
krukken (100 paar!),
kinderrolstoelen,
brillen en monturen.

Samenwerking met logopedie-opleiding
Wij zijn na een uitvoerige audit uitgekozen door
de ENAM (Ecole
Nationale des
Auxiliaires Médicaux)
om stagiaires op te
nemen in ons centrum.
De ENAM is de enige
opleiding op
academisch niveau in
heel West-Afrika op
het gebied van
paramedische
beroepen zoals
fysiotherapie en
logopedie. Nog vóór
het eind van het
schooljaar zullen wij
acht stagiaires hebben
gehad van het tweede
leerjaar. Klik hier voor
meer informatie over
Onze vrijwilligster, apotheker Pauline Blindeman,
de ENAM.
presenteert haar advies over reorganisatie van de

medicijnuitgifte aan de directeur van het ziekenhuis

Tijdelijke opslag in
eigen container
Sinds kort hebben wij in de buurt van Den Haag
een opslagmogelijkheid voor spullen die naar
Togo gaan zoals medische apparatuur,
hulpmiddelen zoals verband, pillen, krukken en
brillen en ook computers en andere apparatuur.
De container hebben we voor een heel zacht
prijsje gekregen van het Moerdijkse bedrijf
Carucontainers en de opslagmogelijkheid is
gecreëerd bij de Voedselbank Haaglanden. We
gebruiken de container samen met de
Voedselbank. Die helpt ons ook bij het vervoer
van de spullen en het inpakken.
Wij zoeken nog steun voor:
• Een waterput voor de basisschool Nogo;
• Het kopen van waterfilters voor scholen
en gezinnen uit de armste lagen van de
bevolking;
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Tot slot: wie ons wil
steunen
Wilt U ons financieel
steunen, maak dan uw gift
over op rekening 1333 63
376 van Stichting kinderhulp
Togo in Zoetermeer. Elke gift
is belangrijk, ook de kleinste
bedragen.

Colofon
© Stichting Kinderhulp Togo, maart 2012
Website:
www.kinderhulp-togo.nl
Vragen/opmerkingen/suggesties:
info@kinderhulp-togo.nl
Bankrekening: 1333 63 376
van de Stichting Kinderhulp Togo te
Zoetermeer
Volg ons op twitter: @KinderhulpTogo.
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Omdat ouders niet per post te bereiken zijn, is de enige
mogelijkheid om op scholen voorlichting te geven.
Aan het eind kunnen de ouders hun kinderen inschrijven.

Het team van het medisch centrum in Kpalimé.

Sleuteloverdracht van de gerenoveerde toiletten van de
basisschool St. Joseph.

Voordat de kinderen worden onderzocht, moeten zij op
school een vragenlijst over de gezondheid invullen.
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