Overzicht uitgaven Clarafonds 2014
- stand per eind juli 20141 -

Doel Clarafonds:

financiële steun aan de armste kinderen in de Togolese samenleving voor
medische hulp

De belangrijkste activiteiten die wij tot nu toe vanuit het Clarafonds in 2014 hebben gefinancierd,
zijn:
1. Bijdrage aan kosten consulten ziekenhuis Kpalimé
Nadat wij kinderen hebben onderzocht, verwijzen wij hen zo nodig voor verder onderzoek naar de
specialist in het ziekenhuis. De armste kinderen kunnen de consulten van de specialist niet betalen.
Wij betalen dan 80% van die kosten, de ouders moeten zelf de overige 20% betalen. Wij hebben tot
nu toe 302 kinderen geholpen met en totaalbedrag van € 474,2. Bijdrage aan consulten voor epileptische kinderen in de hoofdstad Lomé
Wij krijgen kinderen op ons spreekuur die last hebben van epileptische aanvallen. Die kunnen alleen
worden behandeld door een specialist in de hoofdstad. Wij vergoeden het vervoer per taxi heen en
terug voor 2 personen (kind + 1 ouder), voor het consult, voor het EEG en voor de maandelijkse
behandeling met medicijnen . Wij hebben tot nu toe 10 kinderen aldus geholpen voor een
totaalbedrag van € 596.
3. Geestelijk gehandicapte kinderen naar de speciale school in Kpalimé
Meestal zijn geestelijk gehandicapte kinderen afkomstig uit de armste milieus en wonen ze ver van
de speciale school Envol in Kpalimé. Het zijn vooral boerengezinnen of één-oudergezinnen. Eind 2013
kregen wij van een Nederlands goede doelenfonds een subsidie om kinderen die ver van de school
wonen, te ondersteunen 2. Maar er zijn beduidend meer kinderen dan waarvoor wij subsidie hebben
gekregen. Wij betalen dit jaar ten laste van het Clarafonds voor 12 kinderen en voor de bewaker het
vervoer per motortaxi van huis naar school en terug en verder het eten in de pauze van 10.00 uur en
de grote lunchpauze om 12.00 uur. Kosten tot nu toe: € 1649
4. Bijdrage aan kosten medicijnen armste kinderen
Wij vergoeden via het Clarafonds 80% van de kosten van medicijnen voor de allerarmste kinderen.
We hebben tot nu toe 63 kinderen aan medicijnen geholpen, sommige meerdere keren per jaar,
vooral voor oogproblemen en neurologie. Totale uitgaven tot nu toe: € 903,5. Bijdrage aan taxivervoer naar de fysiotherapeut+ kosten behandeling
Het gaat hier om kinderen die ver weg wonen van ons centrum of een ander centrum voor
revalidatie. Wij vergoeden het taxivervoer per motor (gemiddeld 60 cent per enkele rit)voor
kinderen uit de armste gezinnen. De meeste kinderen zijn meerdere keren geholpen. Tot nu toe
hebben wij uitgegeven € 838,- . En voor de behandeling van 20 kinderen hebben wij uitgegeven €
1096,-
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In augustus was het centrum dicht, dus dit is ook de stand per 1 september 2014
http://www.kinderhulp-togo.nl/2013/11/23/meer-gehandicapte-kinderen-naar-de-speciale-school/
www.kinderhulp-togo.nl

6. Bijdrage aan kosten van gehoorapparaten aanmeten
Wij hebben sinds eind 2013 het eerste audiologisch centrum in Togo. Wij meten kinderen die
gehoorproblemen hebben en voor wie een gehoorapparaat een oplossing is (ongeveer de helft van
de kinderen met een gehoorstoornis) een gehoorapparaat aan. Die apparaten krijgen wij
tweedehands in Nederland van hoorwinkels en –ketens. Maar de kosten van het aanmeten door
onze audiologen moeten betaald worden. Die zijn CFA 30.000 per oor (€ 46,-). Vaak moet aan beide
oren een apparaat worden aangemeten. Dat kan bijna niemand betalen. Het salaris van een
onderwijzer op een confessionele school is vaak niet meer dan CFA 30.000 per maand (op een
openbare school CFA 50.000). Daarom komt het Clarafonds te hulp en betaalt tot 80% van de kosten.
Tot nu toe hebben wij 20 kinderen geholpen. Kosten ten laste van het Clarafonds: € 1452,7. Overige subsidies
We hebben tot nu toe uit het Clarafonds voorts de volgende kosten vergoed:
 Bijdrage aan de kosten van opvoeding van twee kleinkinderen door een grootmoeder
(ouders overleden) : € 371,-3
 Bijdrage aan medische kosten voor twee onderwijzers (één is vrijwilliger op een school en
verdient dus niets; de andere is weduwe en heeft glaucoom en haar twee kinderen hebben
dat ook); € 359, Bijdrage aan kosten taxivervoer naar hoofdstad en terug + onderzoek auto refractometrie bij
de oogarts voor 8 kinderen: € 216, Bijdrage aan behandeling door de tandarts van het ziekenhuis voor 2 kinderen: € 20, Bijdrage aan kosten operatie hazenlippen in de hoofdstad voor 2 kinderen: € 229, Bijdrage aan kosten van operatie van hernia voor 4 kinderen: € 318, Kosten van een prothese voor 1 kind: € 69, Kosten levensonderhoud meisje met verbrande hand: € 137
 Kosten van een röntgenfoto voor een kind: € 9, Bijdrage in kosten medicijnen bij pilot voor 2e centrum in Sotouboua: € 229, Kosten behandeling door cardioloog voor 1 kind in de hoofdstad: € 22,Totaal tot nu toe uitgegeven in 2014: € 8987,-
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Deze bijdrage is beëindigd. We hebben de grootmoeder een microkrediet bezorgd waarmee ze een stal voor
kippen en geiten heeft gebouwd en waarvan ze nu leeft.
www.kinderhulp-togo.nl

