16, juli 2014
Inleiding
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn bijna zes maanden verstreken. Er is in de tussentijd weer enorm veel gebeurd.
Zo zijn we bezig een tweede centrum op te zetten. En via
ons eerste centrum hebben we meer kinderen dan ooit
kunnen helpen. Vooral gehandicapte kinderen krijgen steeds meer kansen.
Lees hieronder de hoogtepunten van het laatste halfjaar. Wie van week tot
week wil volgen wat we
doen, kan hier onze
nieuwsberichten raadplegen op de website.

motor) naar school of naar de arts en de kosten van maaltijden op school. En het Clarafonds heeft ook bijzondere
operaties meegefinancierd zoals het verhelpen van hazenlippen en het aanbrengen van een prothese bij een
meisje met twee verbrande handen. In totaal hebben wij
in 2013 voor meer dan
€10.700 uitgegeven; een
specificatie van die uitgaven
vind u hier. Het ziet ernaar
uit dat de uitgaven in 2014
hoger zullen zijn, omdat we
een tweede centrum openen.

Elisabethfonds: 53 kinderen met glaucoom
Afgelopen schooljaar was
Het afgelopen jaar is het
een topjaar
aantal kinderen dat wordt
Het schooljaar loopt pas op
gesteund door ons Elisa18 juli af maar we kunnen
bethfonds, opgelopen tot
nu al zeggen dat we het
108. Maar er zijn ook weer
(bijna) afgelopen jaar meer
55 kinderen afgevallen omEr komen steeds meer mensen naar onze
kinderen hebben onderdat ze geen kind meer zijn
voorlichtingsbijeenkomsten.
zocht en behandeld dan
en dus buiten het programooit tevoren. En ook hebma vallen of om andere reben we meer projecten opgestart en begeleid dan in de
denen. Dit zijn allemaal kinderen met de oogziekte glauafgelopen jaren. De precieze cijfers komen in de volgende
coom. Wij onderzoeken alle kinderen boven de 10 jaar op
nieuwsbrief maar hier alvast wat kerngegevens. We hebdeze ziekte die in Europa alleen bij volwassenen voorben naar verwachting ruim 1600 kinderen volledig onkomt. Als glaucoom niet wordt behandeld, word je op den
derzocht en zo nodig beduur blind. Ons Elisabethhandeld (of doorverwezen
fonds betaalt 80% van de
voor behandeling naar het
kosten van de medicijnen en
ziekenhuis of andere spevan het periodiek onderzoek
cialisten). Dat is bijna 25%
in het ziekenhuis bij de oogmeer dan in het schooljaar
arts.
2012-2013. En we hebben
ruim 640 kinderen geNa de vakantie 2e centrum
screend op een aantal bein Togo
langrijke punten (ogen,
In oktober beginnen wij een
oren, lengte, gewicht e.d.).
tweede centrum voor pre83% van de onderzochte
ventieve zorg voor kinderen
kinderen heeft wormen in
in Togo. Dat doen we in Sode darmen, 32% heeft
touboua, een plaats van ruim
bloedarmoede, 29% oog20.000 inwoners die in het
problemen en 24% gemidden van Togo ligt. Wij
hoorproblemen.
beginnen daar op uitnodiWij onderzoeken steeds meer baby’s.
ging van de plaatselijke beClarafonds hielp meer
volking en wij werken samen
dan 550 kinderen
met de Togolese goede doelenstichting Cecodri1. Zij hebHet “Clarafonds Stichting kinderhulp Togo” heeft in het
ben daar een medisch centrum voor curatieve zorg en wij
kalenderjaar 2013 meer dan 550 kinderen in Togo geholgaan daaraan de preventieve zorg toevoegen. Een deel
pen bij medische problemen. Wij hebben dit fonds in het
van ons personeel verhuist in verband hiermee naar Soleven geroepen om hulp aan de allerarmste kinderen te
touboua. Wij hebben al twee pilots gehouden in deze
financieren. Meestal betalen wij 80% van de kosten van
plaats. Daaruit bleek dat het aantal kinderen met een
consulten bij specialisten, van medische behandelingen
1
en van medicijnen. Maar wij betalen uit dit fonds ook
Lees over onze eerste pilot (in het Frans)
hulp aan gehandicapte kinderen zoals taxivervoer (per
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ziekte op 96% ligt en met twee of meer ziektes boven de
80% (klik hier voor de details in het Frans). Er valt dus
veel te doen. Cecodri en het achter die stichting staande
bedrijf Ceco-BTP gaan ons daarbij helpen.
Dove kinderen krijgen extra hulp
De afgelopen tijd hebben wij met financiele steun uit Nederland extra hulp kunnen bieden aan dove kinderen. Daarvan zijn er
veel in Togo. Uit onze onderzoeken blijkt dat meer
dan 25% van alle kinderen niet of niet genoeg
hoort. Klik hier voor informatie over de redenen
daarvoor en wat onze
stichting daaraan doet.
Wij hebben het eerste
audiologische centrum in
Togo opgericht en via dit
centrum kunnen wij kinderen aan gehoorappara-

succes. We bereiken inmiddels zo’n 20 scholen met meer
dan 5000 kinderen. Klik hier voor een rapportage van de
resultaten. En hier voor een video over het project.
EHBO-cursus voor alle basisscholen
Ons EHBO-project voor ver weg gelegen scholen wordt
uitgebreid naar scholen die dichter bij ons centrum liggen. Die scholen hebben namelijk bij ons aan de bel getrokken om duidelijk te maken dat zij ook behoefte hebben aan dit programma. In
eerste instantie was dit programma ontwikkeld voor ver
van de stad gelegen scholen.
Die hebben niet de mogelijkheid om bij ongelukken snel
naar het ziekenhuis of een
eerstehulppost te gaan. Maar
scholen in de stad hebben ons
laten weten dat zij ook EHBOles willen krijgen en een
EHBO-hulppakket. Want hun

ten helpen. En verder
leerlingen kunnen meestal de
Twee dove kinderen die per motortaxi uit de bush
worden gehaald en weer thuis gebracht.
hebben wij met hulp van
kosten van behandeling van
enkele Nederlandse paroongelukken in het ziekenhuis
chies en Vastenaktie een programma ontwikkeld om dove niet betalen. Wij zijn blij dat een aantal parochies in Nekinderen uit de bush toch naar school te laten komen. Het derland in de afgelopen vastentijd een project hebben
programma betaalt het vervoer per motortaxi uit de bush gepromoot om ook deze scholen te helpen. Het project
naar de speciale dovenschool in de stad. En ook het eten
gaat na de zomervakantie van start. We gaan in dit proom 10. 00 uur en tussen de middag. Met dit programma
ject overigens nog veel meer doen: een handenwasproworden kinderen uit de armste gezinnen ver weg van de
gramma voor 36 basisscholen bijvoorbeeld en screening
stad geholpen om toch onderwijs te volgen en een vak te
van ruim 4500 kinderen. In de volgende nieuwsbrief
leren. En tot slot hebben wij met financiele steun van dimeer hierover.
verse kanten de dovenschool in Kpalime kunnen helpen
om drie leraren aan te stellen, waarmee de school een
Steeds meer handenwasprojecten
volledig basisschoolprogramma kan aanbieden aan dove
Handen wassen heeft meer mensen het leven gered dan
kinderen. Klik hier voor meer informatie.
alle medicijnen die ooit zijn ontwikkeld. Dat is een bekend gegeven in de preventieUitbreiding preventie
ve geneeskunde. Om die renaar de bush
den zijn wij al in 2011 begonMet hulp van de Adventsnen met een programma om
actie zijn wij de afgelopen
kinderen te leren dat zij hun
maanden bezig geweest
handen moeten wassen na de
om scholen in de bush te
toiletgang en voor het eten.
helpen om ziektes te
Dat programma wordt al een
voorkomen. De kinderen
aantal jaren uitgevoerd op
van die scholen komen
inmiddels zes scholen. De afniet gemakkelijk naar ons
gelopen maanden hebben wij
centrum in de stad want
met steun van Rotary Den
dat is soms wel een uur of
Haag Noord vijf scholen kunlanger rijden met de monen toevoegen aan ons protortaxi en wie betaalt dat?
gramma. Daarmee bereiken
Om die reden gaan wij
we weer 2000 kinderen meer.
naar de scholen in de
Klik hier voor meer informaImpressie van de scholing van een groep onderwijzers (uit de
bush toe. Wij geven daar
tie en foto’s over dit project.
bush) in spraak- en taalproblemen.
voorlichting over het
Het komend half jaar gaan wij
voorkomen van ziektes,
met hulp van een aantal Newe leren de kinderen dat ze hun handen moeten wassen,
derlandse parochies en Vastenaktie dit project uitbreiden
we leren de onderwijzers hoe ze zelf eenvoudige problenaar nog eens 36 basisscholen.
men kunnen oplossen via een EHBO-hulpprogramma en
we betalen een deel van de kosten van vervoer of medicijnen voor zieke kinderen. Het programma is een groot

Nieuwsbrief no 16 – juli 2014

2

Toiletten en waterput voor basisschool Christ-Roi
Met steun van de Dominicusschool en de Dominicusparochie in Utrecht en van Vastenaktie hebben wij op de basisschool Christ-Roi in het begin van het jaar toiletten
kunnen laten bouwen en een waterput. De school had tot
nu toe geen enkele mogelijkheid voor kinderen om handen te wassen en op een hygienische manier hun behoefte te doen. Het aantal kinderen met wormen in de darmen en andere ziektes die het gevolg zijn van het ontbreken van toiletten en water, was dan ook groot. Daar komt
nu verandering in. Wij
verwachten een grote afname van dit soort ziektes.
Klik hier voor foto’s en
filmpjes van de feestelijke
opening begin maart.

problemen zijn en hoe ze daarmee moeten omgaan op
school. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die stotteren
of een misvormde mond of tong hebben of een ongeluk
hebben gehad. De onderwijzers kunnen zelf veel doen om
die kinderen te helpen. En voor ernstige problemen zijn
er onze logopedisten die de kinderen in ons centrum
kunnen behandelen.

Wij geven ook seksuele voorlichting
Op verzoek van een aantal scholen en enkele opvoeders
in de stad is onze chef-arts
begonnen om seksuele voorlichting te geven op school
aan meisjes in de geslachtsrijpe leeftijd. Er is enorm veel
belangstelling voor dit soort
voorlichting, zeker als die –
Vaccinaties voor kinzoals in ons geval – wordt
deren met sikkelcelgegeven zonder allerlei bijanemie
komende standpunten over
Sikkelcelanemie is de
moraal. Bij de twee bijeengrootste erfelijke ziekte ter
komsten van een halve dag
wereld maar in Europa
waren in totaal meer dan
tamelijk onbekend want
200 meisjes aanwezig en er
de ziekte komt bij blanken
is behoefte aan meer bijeenniet voor. Het is een soort
komsten. Merkwaardig gebloedaandoening die in de
noeg vonden de Togolese opJeugdarts Geja uit Zoetermeer helpt een maand mee in Kpalimé.
ernstigste vorm uiteindevoeders het niet nodig om
lijk tot de dood kan leiden.
jongens voorlichting te geEr zijn geen medicijnen om deze ziekte te bestrijden. Wel
ven. Wij wel en dat gaat dus nu ook gebeuren.
kunnen de gevolgen van de ziekte, namelijk een veel grotere vatbaarheid voor andere ziektes, worden aangepakt.
Grootscheeps actieplan tandzorg in voorbereiding
Daarom vaccineren wij kinderen met een ernstige vorm
Wij bereiden voor het komend schooljaar een grootvan sikkelcelanemie tegen tyfus, pneumonie en meningo- scheepse campagne op Togolese scholen voor, waarbij
kokken. In april hebben wij 38 kinderen gevaccineerd tewe kinderen leren om hun gebit beter te verzorgen. Het
gen de laatste twee ziektes maar toen was er in het hele
is met de gebitten in Togo slecht gesteld. Er zijn ook maar
land geen vaccin te krijgen
heel weinig tandartsen
tegen tyfus. In juni was er
(waarschijnlijk niet meer
ineens weer vaccin tegen
dan 35 op een bevolking van
tyfus. Wij hebben toen on6 miljoen mensen). En
middellijk 62 kinderen met
tandpasta en tandenborstels
een zware vorm van sikkelzijn te duur voor de meeste
celanemie gevaccineerd.
mensen. Uit onderzoek van
Klik hier voor foto’s en hier
kinderen in het medisch
voor meer informatie over
centrum van de stichting
de ziekte. De vaccinaties
blijkt dat zeker 10% van de
worden betaald door een
kinderen grote problemen
Nederlandse goedemet tanden en kiezen heeft.
doelenstichting.
Ter voorbereiding op ons
tandzorgproject hebben wij
Opnieuw cursussen
de afgelopen maanden in
spraak/taalproblemen
Nederland op scholen, bij
Met hulp van een NederBespreking met prof. AKAKPO-NUMADO, chirurg en kinderarts in bedrijven en in kerken geLomé die kinderen met hazenlippen opereert.
landse goedevraagd om tandenborstels
doelenstichting hebben wij
en tandpasta. We hebben
onze succesvolle cursus in spraak- en taalproblemen bij
duizenden tandenborstels en een groot aantal tubes
kinderen voor onderwijzers in het basisonderwijs de aftandpasta gekregen.
gelopen maanden twee keer kunnen herhalen. Die twee
cursussen van elk vier dagen waren bestemd voor leraren Kinderen met orthopedische afwijkingen behandeld
Sinds het begin van dit kalenderjaar heeft onze fysiothevan scholen in de bush. Met die ver weg gelegen scholen
rapeut meer dan 20 kinderen met orthopedische afwijhebben wij pas sinds kort contact en dus hebben de onkingen behandeld. De kosten hiervan worden gedragen
derwijzers niet mee kunnen doen aan eerdere cursussen.
door een kleine goede doelenstichting in Nederland. Het
In vier dagen leren de onderwijzers wat spraak- en taal-
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gaat bij de behandelingen om kinderen met X-benen of Obenen (bijna altijd dubbelzijdig), om kinderen met een
klompvoet, om het spalken van benen en armen en enkele andere bijzondere aandoeningen. De kinderen waren
op een enkele uitzondering na tussen de 2 en 6 jaar oud.
Wij hebben een wachtlijst van tientallen kinderen met dit
soort aandoeningen. Met de huidige subsidie kunnen we
die lang niet allemaal helpen. Daarom zoeken we verder
naar financiering.
Behandeling van kinderen met hazenlippen
e.d.
Wij zijn een samenwerking
gestart met het universitair ziekenhuis in Lomé om
kinderen te helpen met een
hazenlip of een open verhemelte (palatoschisis).
Wij krijgen regelmatig kinderen op ons spreekuur
met dit soort aangeboren
afwijkingen. Wij doen de
opsporing en doorverwijzing. Via ons Clarafonds
betalen wij ook een groot
deel van de kosten van deze operaties. Wij hebben al
een aantal kinderen naar
de gespecialiseerde professor gestuurd met prima
resultaten.

daarbij helpt. Vaak kunnen we niet individueel reageren
omdat we geen adres of telefoonnummer van de gulle gevers hebben. Vandaar dat we langs deze weg een welgemeend “dank U” uitspreken. Dat geldt ook voor al diegenen die ons helpen met allerlei werkzaamheden, van het
onderhouden van de website via het opmaken en controleren van de financien tot het opsporen van tweedehands
gehoorapparaten en alles wat mensen verder voor ons
doen. Een speciaal woord
van dank willen wij uitspreken aan de kinderen van diverse scholen in Nederland
die geld voor ons project
hebben ingezameld (en tandenborstels en tandpasta).

Giften?
Wij leven van giften, aangezien geen enkele officiele instantie ons financieel steunt.
Maak uw gift over op ons
bankrekeningnummer NL83
RABO 0133363376 (let op:
na NL83 komt het woord
RABO met een O van Otto en
dan het nummer
0133363376, dat begint met
een nul) ten name van Stichting kinderhulp Togo in Zoetermeer. Uw gift wordt voor
100% gebruikt voor hulp
Onze fysiotherapeut behandelt veel kinderen met O-benen.
aan de kinderen in Togo. En
U kunt de gift aftrekken volgens de regels van de belasVolgende nieuwsbrief en jaarverslag
tingdienst want wij zijn een ANBI-stichting.
Later deze zomer sturen wij U een nieuwsbrief met gedetailleerde resultaten over het afgelopen schooljaar in Togo. En in september komt ons jaarverslag over het
schooljaar 2013-2014 uit. Wie tussentijds vragen heeft,
Colofon
kan ons altijd mailen: j.j.schat@kinderhulp-togo.nl
© Stichting Kinderhulp Togo, juli 2014
Hartelijk dank aan alle donateurs en helpers
Graag willen we langs deze weg al degenen bedanken die
ons geld sturen. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en
we hebben elk jaar minstens € 60.000 nodig voor het
functioneren van ons centrum (exclusief de kosten van alle collectieve projecten die we in deze nieuwsbrief hebben beschreven). Hartelijk dank aan iedereen die ons

Website:
www.kinderhulp-togo.nl
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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