12, november 2012
Inleiding
Het gaat heel goed met onze activiteiten in Togo. Ouders,
kinderen, leraren en professionals weten de weg naar ons
centrum inmiddels goed te vinden. Zo goed dat we prioriteiten moeten stellen. Weliswaar krijgen we er een nieuwe arts bij waardoor onze capaciteit flink wordt vergroot,
maar de vraag is nog groter. En we hebben een steeds groter wordende uitdaging: het
betalen van de salarissen
van ons personeel. Grote
fondsen en stichtingen helpen ons wel bij de bouw van
nieuwe lokalen en toiletten
en de aanschaf van apparatuur maar niet bij het betalen van ons personeel. Vandaar de dringende oproep:
stort s.v.p. elke maand een
bedrag(je) op onze rekening
(of anders 1 x per kwartaal
of 1 x per jaar). Bij deze
nieuwsbrief vindt U een flyer met meer informatie.

ventief onderzoek nog meer te verankeren in de Togolese
samenleving. Klik hier voor meer informatie.

Consultatiebureau steeds populairder
Ons consultatiebureau-programma wordt steeds bekender in de stad. Wij onderzoeken en behandelen niet alleen
schoolgaande kinderen maar ook baby’s. Die krijgen voor
een laag instaptarief een volledig lichamelijk onderzoek:
ogen, oren, schedelomtrek,
gewicht, groei, lengte en reflexen. Kortom, alle onderzoeken die bij een Nederlands consultatiebureau ook
plaatsvinden. Plus (als extra)
een bloedprik om te kijken of
het kind malaria heeft; bij baby’s vanaf 6 maanden kijken
we ook naar andere ziektes
zoals bloedarmoede en sikkelcelanemie en we bepalen
de bloedgroep (belangrijk in
een land waar veel ongelukOnze drie artsen Hermann, Cecile en Chakiratou
ken voorkomen). Bij baby’s
Ambitieuze planning werkzaamheden 2013
vanaf 9 maanden onderzoeken wij ook de ontlasting. Klik
Op onze website staat de planning voor het schooljaar
hier voor een fotoreportage van onze onderzoeken van
2012-2013 van onze artsen en logopedisten. We gaan het baby’s.
aantal onderzoeken en behandelingen flink opvoeren.
Omdat ons team steeds beter op elkaar en op het werk
Nieuwe onderzoeksruimten in gebruik genomen
raakt ingespeeld, moet dat lukken. En verder komt eind
Met financiele steun van Stichting Maagdenhuis hebben
november een derde arts bij ons (Hermann) in dienst,
wij de afgelopen maanden drie onderzoeksruimten kunwaardoor we met drie teams tegelijk onderzoeken kunnen laten bouwen voor onze twee logopedisten en onze
nen doen. Tot slot zullen er
fysiotherapeut. Voor hen is in
ook weer vrijwilligers uit Euons medisch centrum geen
ropa bij ons komen werken.
plaats meer door de uitbreiDie zullen grote aantallen
ding van ons personeelsbekinderen screenen op schostand. De onderzoekkamers
len, waar wij dit schooljaar
zijn gebouwd naast de school
geen volledige onderzoeken
voor geestelijk gehandicapte
kunnen doen. Zij screenen de
kinderen (“Envol”) op een
kinderen op lengte, gewicht,
paar kilometer afstand van
ogen, oren en hoofdhuid. Als
ons centrum. Met die kinkinderen daarop slecht scoderen werken onze specialisren, gaan ze alsnog naar ons
ten elke dag. Daarnaast oncentrum voor een volledig
derzoeken en behandelen zij
onderzoek. Klik hier voor de
gehandicapte kinderen die wij
planning van ons werk in het
op andere (“normale”) schoschooljaar 2012-2013.
len aantreffen. Onze artsen
Onze nieuwe arts Hermann onderzoekt een baby.
geven voor die kinderen vaak
Nieuw beleidsplan
het advies dat ze op de speciale school moeten worden
Op onze website staat het nieuwe beleidsplan van onze
gezet. En als dat gebeurt, voelen de kinderen zich al snel
stichting. Hierin beschrijven wij wat we tot in het jaar
veel beter. Klik hier voor een fotoreportage van de bouw.
2015 gaan doen. Hoe we de Togolese medewerkers steeds Ter gelegenheid van de nieuwbouw is ook de school Envol
zelfstandiger maken zodat ze het te zijner tijd ook zonder helemaal opgefrist. Dat heeft een groep studenten van de
ons kunnen. Wat onze speerpunten zijn: de belangrijkste
studentenparochie uit Utrecht deze zomer gedaan met fiis voorlichting, voorlichting en nog eens voorlichting. De
nanciele steun van het aartsbisdom. Klik hier voor de fotweede prioriteit is om ons medisch centrum voor pretoreportage.
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Onze logopedisten zijn nu audioloog
deren van arme ouders. Die verdienen een steuntje in de
Deze zomer hebben onze logopedisten in het buurland
rug.
Burkina Faso de opleiding tot “audioprotesiste” gevolgd.
In het Nederlands komt dat overeen met audioloog of au- Schrijnende gevallen voor ons Clarafonds
dicien. Dat betekent dat ze hebben geleerd om gehoorap- Er komen steeds meer schrijnende gevallen op ons
paraten aan te meten en in te
spreekuur. Mensen die geen
regelen. Dat is een heel segeld hebben maar wel een
cuur werkje. Als je het niet
triest verhaal. Een voorbeeld:
goed doet, werkt het gehoorer kwam een meisje bij ons
apparaat niet. Van de gehoordat een ei had gestolen. In Togang wordt een afdruk gego is een ei veel waard. Als
maakt, waarvan vervolgens
straf had de moeder de hand
een oorstukje wordt gevan het meisje een tijdje in
maakt. Dat stukje moet prehet vuur gehouden. Ons Claracies passen, anders gaat het
fonds – een potje voor arme
piepen of fluiten of je hoort
mensen in hoge nood – beniets. In het land Togo is er
taalde de behandeling van de
maar een audioloog die dit
2e graads verbranding. Ander
soort dingen kan doen en die
voorbeeld: een doofstom
profiteert enorm van zijn
meisje komt bij ons met haar
monopolie. Nu zijn er dus
moeder. Het meisje is meertwee audiologen bij. We hebdere keren zwanger gemaakt
Vaak zitten de oren van Togolese kinderen dicht.
ben nog apparatuur nodig en
tegen haar wil. Als doofstomElke maandagmiddag spuiten wij oren uit.
materiaal om de oorstukjes te
me heeft ze geen uitzicht op
maken en natuurlijk ook gehoorapparaten. Daarnaar zijn
een baan en haar moeder is arm. Ons Clarafonds betaalt
we nu op zoek. Er wachten al tientallen kinderen met gehet levensonderhoud van de kinderen. Kosten: € 120,hoorproblemen.
per maand, voor ons een flinke uitgave maar geheel verantwoord. Klik hier voor andere voorbeelden van hulp.
Wij starten actie “gehoorapparaten voor Togo”
We kunnen wel wat financiele steun gebruiken voor ons
Nu we twee audiologen in dienst hebben, zijn we op zoek Clarafonds.
naar gehoorapparaten voor dove kinderen. We zoeken
niet van die moderne dure digitale apparaten maar eenTweedehands brillen een uitkomst
voudige analoge zoals onze grootouders die hadden en
De tweedehands brillen die wij uit Nederland krijgen, zijn
nog hebben. Ze mogen ook
heel nuttig in Togo. Een bril
tweedehands zijn, als ze maar
met bijpassende glazen kost
werken. En graag met een vol
minstens twee maandsalarisbatterijtje en als het kan, ook
sen van een onderwijzer. Bij
een reservebatterij erbij. Wie
ons kosten de tweedehands
kunnen ons helpen? Klik hier
brillen niets, mits ze op voorvoor foto’s van de apparaten
schrift van onze artsen wordie we zoeken. En we zoeken
den verstrekt. Wij kunnen
ook materiaal om de oorstukmet die brillen geen cilindrijes te maken. Wie helpt onze
sche afwijkingen van de ogen
dove kinderen?
corrigeren – dat is te zeer individueel bepaald - maar wel
Hulp voor de dovenschool
sferische (problemen met
In het voorjaar overleed plotverzien of dichtbij zien). We
seling de 1e leraar van de dobeschikken daarnaast over
venschool in Kpalime en kort
duizenden monturen met gePraktijkoefening tijdens cursus leraren dovenschool
daarna werd de 2e leraar
woon glas. Heel nuttig in een
(ook voor de vrijwilligers en onze chefarts Cecile).
overgeplaatst. Er waren inklimaat met veel stof en veel
eens geen leraren meer. Met hulp van de Learn Foundatimicro-organismen, die de ogen kunnen aantasten. Veel
on hebben wij een spoedcursus georganiseerd voor de
taxivervoer gaat per motor; een bril is dan onontbeerlijk
twee nieuwe leraren die aangetrokken zijn maar die nog
tegen het stof. Klik hier voor een fotoreportage van het
niet zoveel ervaring hadden met dove kinderen. En op
aanmeten van brillen.
verzoek van de nieuwe 1e leraar zijn wij nu bezig fondsen
te werven in Europa voor een actieprogramma om meer
Logopedistes in opleiding lopen stage
dove kinderen naar de school te trekken. Er zijn veel meer Onze afdeling logopedie is zo populair geworden (en zo
dove kinderen dan de 15 die nu op school zitten, maar die professioneel) dat er veel belangstelling is om daar stage
wonen vaak te ver van de school. Het plan is om voor die
te lopen.
kinderen taxivervoer per motor te organiseren en een
maaltijd op school. Dove kinderen zijn bijna altijd kin-
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Na een uitgebreide audit heeft het opleidinginstituut voor
medische ondersteunende beroepen ENAM in Lome ons
uitgekozen als officieel stageadres. Maar ook uit Europa komen logopedisten in
opleiding stage lopen. Zo
hadden wij onlangs drie
jonge stagiaires uit Frankrijk op stage. Klik hier voor
foto’s.

Nieuwe tentoonstelling in wachtkamer
Veel van de ziektes van Togolese kinderen zijn het gevolg
van onwetendheid. Daarom
geven wij heel veel voorlichting. In de wachtkamer hebben we nu een kleine presentatie ingericht over gezond
leven om goed te kunnen
presteren op school. Onze
aanbevelingen zijn heel eenvoudig: eet regelmatig en gevarieerd, sla vooral het ontbijt niet over, doe elke dag je
middagslaapje (in Afrika heel
belangrijk), ga ’s avonds op
tijd naar bed en zet de tv (als
je die hebt) een uur voor het
slapen gaan uit. Dan blijf je
Onderzoek van de oogboldruk. Veel kinderen
sterk en gezond en hebben
hebben glaucoom.
ziektes veel minder vat op je.

Cursus woordblindheid en
ADHD voor onderwijzers
Na de zeer succesvolle cursus over spraak-en taalproblemen hebben wij nu met
een multidisciplinair team
een vierdaagse cursus gemaakt over woordblindheid,
rekenblindheid, schrijfblindheid, ADHD en geheugenstoornissen. Het is de bedoeling dat wij ook deze cursus gaan geven aan alle onderwijzers in de stad. Als die
begrijpen wat dit soort
stoornissen is, hoe ze zijn op
te sporen en wat eraan te
doen is, zal dat enorm helpen. Wij zijn nu op zoek naar
fondsen die de cursussen
willen sponsoren. Als dat
lukt, gaan we nog eind dit
jaar met de eerste groep van
30 onderwijzers van start.

Tot slot
Ons rekeningnummer voor giften: 1333 633 76 ten name
van Stichting kinderhulp Togo in Zoetermeer. Wij zijn een
ANBI, hetgeen betekent dat
uw giften aftrekbaar zijn voor
de belastingen. Wilt U ons
periodiek (maandelijks bijvoorbeeld) steunen en is uw
gift op jaarbasis meer dan
€ 150,- dan zal de notaris
zonder kosten een acte voor
U opmaken.

Onze logopedisten met drie stagiaires uit Frankrijk.
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Vragen/opmerkingen/suggesties:
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via:
info@kinderhulp-togo.nl
Bankrekening: 1333 63 376
Van de Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer
Gehoortest bij baby (“Ewingtest”). De arts legt de blokjes op
en observeert. De assistente maakt geluid, in dit geval door
een lepel tegen een kopje te slaan.
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Volg ons op twitter: @KinderhulpTogo.
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