13, april 2013
Medisch centrum draait op volle toeren
Deze waterput is gefinancierd door Rotary district 1600.
Ons medisch centrum draait steeds beter en sneller. Je
De tweede waterput wordt de komende maanden gekunt merken dat de medewerkers op elkaar ingespeeld
bouwd bij de basisschool Christ Roi. Deze put wordt gefizijn en dat de scholen ons steeds beter weten te vinden.
nancierd door de Vastenactie en in het bijzonder door de
Vanaf september 2012 tot 19 april 2013 hebben we 1000 Dominicuskerk in Utrecht. Het is de bedoeling om ook de
kinderen een volledig onbouw van toiletten op deze
derzoek gegeven en waar
school te financieren uit dit
nodig ook behandeld. Op
project, als er voldoende geld
19 april kwam het 1000ste
binnenkomt. De Dominicuskind bij ons binnen.
kerk houdt allerlei acties om
Daarnaast hebben we
geld in te zamelen. Zo was er
nog eens 877 kinderen
onlangs een bazaar in de
een snelle screening gekerk en ook helpt de Dominigeven (controle van ogen,
cus-basisschool mee om geld
oren, lengte, gewicht en
in te zamelen.
hoofdhuid). Ook hebben
we zo’n 70 baby’s in onze
Toiletten basisschool Kpoconsultatiebureaugandzi verbeterd
afdeling onderzocht en
Met hulp van de Kermesse
behandeld. Bijna 90% van
francophone hebben wij de
de kinderen heeft een of
toiletten op de basisschool
meer ziektes. Klik hier
Kpogandzi grondig kunnen
Onze arts Chakiratu Karim met het 1000ste kind dat we
voor de soort ziektes die
verbeteren. Die toiletten
onderzocht en behandeld hebben
we aantreffen.
werden door de buurt als
vuilstort gebruikt, waardoor
Steeds meer scholen sluiten zich aan
ze niet meer geschikt waren voor gebruik door de kinOns medisch centrum wordt steeds bekender in de stad
deren. Wij hebben de muren flink laten verhogen en wij
en de omgeving. Steeds meer scholen sluiten zich daarom hebben stalen deuren laten monteren met grote sloten.
bij ons aan. In het begin van het schooljaar 2012-2013
Nu kan buiten de schooltijden er niemand meer in. En gehadden we een samenwerkingsverband met 39 scholen.
durende de schooltijden zijn de toiletten weer goed
In de loop van het schooljaar hebben zich nog 14 scholen bruikbaar.
gemeld. We hebben nu dus met 53 scholen een samenwerking. Klik hier voor een overzicht van de scholen. Op
Eigen opleiding jeugdartsen en assistenten
die scholen zitten in totaal ongeveer 30.000 kinderen. De
Omdat er in Togo geen opleiding bestaat voor jeugdartsen
ervaring leert dat daaren hun assistenten, hebben
van ongeveer 30% vroewij die zelf gemaakt. Wij
ger of later bij ons op het
hebben als voorbeeld de opcentrum komt voor onleidingen in Nederland gederzoek en behandeling.
nomen maar die moesten naDe rest van de kinderen
tuurlijk grondig worden aanbereiken we via onze ragepast aan de Togolese ziekdio-uitzendingen en via
tes en leefgewoonten. Een
de onderwijzers die we
fonds in Nederland heeft ons
cursussen en voorlichting
geld gegeven om deze opleigeven op het gebied van
dingen te maken. Onze twee
schriftelijke taalTogolese artsen en onze drie
spraakstoornissen . In de
Togolese assistenten volgen
toekomst willen we curop dit moment de opleiding.
sussen gaan geven aan
Een Zwitsers duo maakt de
ouders en leerlingen op
multiple choise vragen en
elk van de scholen, waar
onze chef-arts neemt de
we een samenwerking
examens af. De eerste assisEen groep onderwijzers die wij hebben geschoold, samen
met onze logopedisten en chefarts Cécile
mee hebben.
tent zal de opleiding afronden in juni 2013, de eerste
Waterputten voor scholen
arts aan het eind van 2014. Het is de bedoeling om deze
De afgelopen maanden hebben wij twee waterputten
opleiding aan te bieden aan de Togolese universiteiten.
kunnen laten maken, een op de basisschool Nogo Trinite.
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Project uitbreiding dovenschool
met woordblindheid, geheugenstoornissen en ADHD. OnSamen met de nieuwe directeur van de dovenschool heb- ze logopedisten hebben samen met onze chefarts en desben wij ween project opgesteld om de dovenschool te lakundigen uit de hoofdstad deze cursus gemaakt en zij geten groeien. De directeur is de laatste maanden in de om- ven die cursus ook. Het doel is onderwijzers te leren wat
geving van de stad Kpalime op zoek gegaan naar dove
dit voor stoornissen zijn en hoe je kinderen zo goed mokinderen. Hij heeft gegelijk kunt helpen om toch
constateerd dat er veel
goed aan de lessen op school
dove kinderen zijn die
deel te nemen. De cursussen
niet naar de dovenschool
worden gefinancierd door diVivenda gaan, omdat de
verse Nederlandse goede
ouders geen geld hebben
doelenfondsen.
voor vervoer en voor
schoolgeld en uniform.
Waterfilters vliegen de
Vaak zijn dove kinderen
deur uit
namelijk kinderen van
De waterfilters die wij uit
(erg) arme ouders. Ons
Ghana krijgen, vliegen de
project heeft tot doel om
deur uit. Steeds meer mensen
meer dove kinderen naar
begrijpen dat ze met deze filde school te laten komen.
ters schoon drinkwater kunWij betalen het taxivernen maken, waar ze niet ziek
voer (per motor) en het
van worden. De filters woreten tussen de middag,
den ons geschonken door de
Jan Mons (Stichting Victoriepompen) en chefarts Cécile met 50
zodat de kinderen niet
Stichting Victoriepompen.
waterfilters, die Jan net uit Ghana heeft meegebracht
terug naar huis hoeven te
Wij verkopen ze tegen een
gaan. Dit project wordt
zacht prijsje aan inwoners
gefinancierd door Vastenactie en in het bijzonder door de van Kpalime. Sinds het begin van dit schooljaar hebben
parochie van Harmelen en omstreken. De parochie orgawe er al 250 verkocht. Met zo’n filtersysteem kun je in een
niseert allerlei activiteiten om geld in te zamelen. Zo hield paar uur ruim 5 liter schoon drinkwater maken. Klik hier
de basisschool St. Bavo onlangs een sponsorloop, waarbij voor meer informatie over onze filtersystemen.
€ 2500,- werd opgehaald. Van het voorschot dat we hebben gekregen van vastenactie, hebben we alvast een klein Steeds meer voorlichting via de radio
keukentje laten bouwen op de dovenschool en we hebben Onze radio-uitzendingen worden steeds populairder. Wij
potten en pannen gekocht en rijst en igname (yamwortel). merken dat aan de reacties die we krijgen. Elke twee weken zijn wij op twee radiozenders een uur lang te horen
Project oorstukjes maken binnenkort van start
over allerlei onderwerpen die met voeding en gezondheid
Wij verwachten dat we binnenkort kunnen beginnen met te maken hebben. En de uitzendingen worden ook nog
het project “oorstukjes
eens herhaald. En vertaald in
maken”. Dat project zal
de plaatselijke taal voor wie
het leven van dove kinhet frans niet machtig is. Wij
deren in Togo een stuk
behandelen allerlei ondermakkelijker maken. Er is
werpen, van hygiene thuis en
namelijk in het hele land
op school tot het gebruik van
Togo maar een iemand
drugs. De radio is de enige
die oorstukjes kan maken
mogelijkheid om grote groeen die zit te ver weg. Die
pen mensen te bereiken. Bijoorstukjes zijn nodig om
na niemand heeft tv en de
een gehoorapparaat aan
kranten uit de hoofdstad
te sluiten op het oor van
worden in Kpalime niet of
een doof kind. Daarom
nauwelijks gelezen.
hebben wij onze twee logopedisten afgelopen
Togobuffetten zijn een jaarzomer naar het buurland
lijks terugkerende feest
Burkina Faso gestuurd
In maart hebben wij weer in
Eén van onze vele radio-uitzendingen over voeding en gezondheid
om de opleiding “oorZoetermeer en Parijs ons
stukjes maken” (audiojaarlijks Togobuffet gehouden
protesist) te volgen. We zoeken nu nog geld om de benoen in Brussel een Togo high tea. In totaal hebben we zo’n
digde apparatuur te kopen. Een derde van dat geld (ruim
100 vrienden en bekenden mogen terugzien. Vooral in
€ 3600,-) hebben we al binnen, nu de rest nog. Klik hier
Zoetermeer loopt het buffet goed. En we hebben weer het
voor een presentatie van onze plannen.
nodige sponsorgeld mogen ontvangen. Het buffet in Zoetermeer werd voor de tweede achtereenvolgende keer geCursus woordblindheid enorm succes
sponsord door een Chinees restaurant. Wij danken van
Sinds het begin van het schooljaar hebben wij ruim 150
harte iedereen die aanwezig was en iedereen die een bijonderwijzers geschoold in het herkennen van en omgaan drage heeft gegeven.
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Een typisch Afrikaans verhaal
Wij komen met ons werk steeds meer op het platteland,
in de bush. Daar is vaak niets te vinden. Dat geldt ook
voor de basisschool Lavie Peniel. De kinderen van de
school moeten negen kilometer lopen om water te halen.
In de buurt is alleen verontreinigd water te vinden, waar
iedereen ziek van wordt. Gelukkig zijn er de filtersys-

De gerenoveerde toiletten op de school Kpogandzi.

Een school die ver weg staat in de bush, krijgt van ons 4 waterfilters.
De kinderen hebben allemaal wormen in de darmen
als gevolg van het vieze water.

temen die we van de Stichting Victoriepompen hebben
gekregen. We hebben een paar van die filters aan de
school gegeven. Nu kunnen de kinderen veilig water drinken en krijgen ze geen buikpijn meer.
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.

Chefarts Cécile met directeur Nestor van de dovenschool vóór
het nieuwe keukentje van de school, waar we eten
voor de kinderen gaan koken

Colofon
© Stichting Kinderhulp Togo, april 2013
Website:
www.kinderhulp-togo.nl
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
Volg ons op twitter: @KinderhulpTogo.
Ouders, onderwijzers en kinderen dansen van vreugde omdat wij hen waterfilters geven en de kinderen onderzoeken en behandelen
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De kinderen van de BAVO-school uit Harmelen lopen zo hard mogelijk voor veel sponsorgeld.

De waterput op de basisschool Nogo die nog
verder de grond in moet worden gedreven
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Ouders van een van de onderzochte kinderen geven ons een kip
(die inmiddels in de pan terecht is gekomen)
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