20, januari 2016
Inleiding
In deze nieuwsbrief presenteren wij de resultaten van het
afgelopen half jaar(sept-dec 2015). Tevens informeren
wij over de lopende en nieuwe projecten.

meer informatie). Daarnaast zijn er 119 kinderen die hij
al een tijdje periodiek behandelt.

Collectieve programma’s
Tot slot in het kort de belangrijkste resultaten van onze
Togobuffet 2016: zondag 13 maart Zoetermeer
collectieve programma's in de periode septemberOp zondag 13 maart 2016
december 2015. Onze schoolorganiseren wij weer het
tandartsen in Kpalimé en Sojaarlijkse Togobuffet. Zoals
touboua hebben 1818 kinaltijd vindt dit buffet
deren onderzocht en zo noplaats in de kerk De Doordig behandeld (klik hier voor
tocht in Zoetermeer. U
meer informatie over dit
ontvangt een aparte uitprogramma).
nodiging voor dit buffet.
Ons handenwasprogramma
Zet de datum svp vast in
op scholen loopt dankzij een
uw agenda.
aantal Nederlandse parochies en Vastenactie gelukkig
Resultaten sept-dec
goed door: we hebben 5278
2015
stuks zeep op scholen, die
aan het programma meeMedisch onderzoek
doen, verstrekt. En we hebWij hebben in deze perioben 126 filtrons verkocht
de in onze beide centra in
(klik hier voor meer informaPoetsinstructie in Sotouboua
totaal 1252 nieuwe kintie). Tot slot onze cursus
deren onderzocht. Daarvoor moeders over gezonde
van hebben 663 een volledig onderzoek gehad (klik hier
voeding: we hebben 42 families op ons centrum gehad
voor wat dat is), 289 een screening op school en 300 kinaan wie we voorlichting in theorie en praktijk hebben gederen zijn onderzocht in het kader van een grote logopegeven (klik hier voor meer informatie).
diescreening (klik hier voor meer informatie). Naast die
1252 nieuwe kinderen hebben we bij 482 kinderen een
300 kinderen gescreend op spraak/taal
herhalingsonderzoek uitgevoerd. En we hebben bij 178
Eind september/ begin oktober hebben wij samen met
kinderen de oren uitgespovijf logopedistes in opleiding
ten.
uit Parijs ruim 300 kinderen
in de plaatsen Sokode en
Logopedie
Tsevie gescreend op
Onze logopedisten hebben
spraak/taalproblemen en op
153 nieuwe kinderen in
een aantal medische parahun werkprogramma opmeters (lengte, gewicht,
genomen, daarnaast zijn er
ogen, oren, bloedarmoede
147 kinderen die al perioen hoofdschimmel). Dit
diek worden geholpen. Ook
soort onderzoeken samen
hebben de logopedisten 8
met logopedistes in opleibezoeken gebracht aan ver
ding is inmiddels een tradiin de bush gelegen scholen
tie geworden. We doen dit
om daar kinderen renu voor het derde jaar. De
educatie te geven. Tot slot
logopedistes in opleiding
hebben ze 13 bezoeken gedoen dit vanuit hun betrokbracht aan andere scholen
kenheid met de Derde WeScreening van kind met spraakstoornis door logopedisten in op- reld. Ze hebben voor dit doel
om onderwijzers te leren
leiding uit Parijs samen met onze logopedist
hoe ze moeten omgaan met
een aparte vereniging opgespraak/taalproblemen en
richt, Oasis. De resultaten
zaken als woordblindheid.
van de onderzoeken zijn altijd weer een schok voor de logopedistes en ook voor ons: bijna geen enkel kind is vrij
Fysiotherapie
van ziektes en gebreken. Tientallen kinderen zijn
Onze fysiotherapeut heeft 34 nieuwe kinderen behandoof/stom, een groot aantal heeft logopedie nodig omdat
deld, voornamelijk met O- en X-benen (klik hier voor
ze een spraakgebrek hebben of een geheugenstoornis.
Meer informatie hier.
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Handenwasprogramma nu ook van start in
Financiering dovenschool duurzaam
Sotouboua
Met hulp van de inspectie voor het primaire onderwijs in
Op 2 november jl. heeft in Sotouboua, de stad van onze
de regio Kloto-West hebben wij een akkoord kunnen betweede vestiging, de aftrap plaatsgevonden van het proreiken over een duurzame toekomst voor de dovenschool
ject “handen wassen”. In
Vivenda in de stad. De doaanwezigheid van de direcvenschool zal onder het
teuren van negen basisopenbare onderwijs worden
scholen is het project forgebracht, hetgeen betekent
meel afgetrapt door de didat de bekostiging door de
recteur van het centrum.
staat gaat plaatsvinden. Nu
Hierbij zijn meer dan 1500
worden de school en de onkinderen betrokken. Het
derwijzers nog gefinancierd
project leert kinderen dat
uit privegelden, die voornaze hun handen moeten
melijk door ons in Nederwassen voor het eten en na
land en in Frankrijk gevonde ontlasting. Wij stellen
den worden. Om de doventeiltjes en zeep ter beschool publiek te maken
schikking en wij geven inmoet een nieuwe school
structie over hoe die te geworden gebouwd op openbruiken. Met dit programbaar terrein. De huidige
ma bevorderen we de hygischool staat op priveterrein
Kinderen met verstandelijke beperking krijgen eten op school
ene en dringen we de aanen wordt gehuurd van een
dankzij gift Nederlandse stichting
wezigheid van parasieten
privepersoon die steeds
in de darmen bij de kinmeer geld vraagt. De finanderen sterk terug. Meer dan 50% van de kinderen heeft
ciering voor de nieuwe dovenschool is inmiddels ook
parasieten/wormen in hun darmen. Het programma
rond. Een deel van het geld is al bijeengebracht door een
wordt gefinancierd door een aantal Nederlandse parokleine Oostenrijkse stichting en door de oudervereniging
chies, het burgercomite Woerden en Vastenactie 2014. In
van de school. De rest wordt gefinancierd door een aantal
de plaats van onze eerste vestiging loopt dit programma
Nederlandse parochies samen met Vastenactie. Nu moeal een jaar en zijn we net aan het tweede jaar begonnen
ten we nog geld vinden voor een aantal nieuwe schoolbankjes en andere schoolbenodigdheden. En tenslotte
(klik hier voor meer informatie).
moeten er nog activiteiten worden ontwikkeld die geld in
Schooltandarts nu ook in Sotouboua
het laatje brengen om dove kinderen uit de armste miliBegin november is ons programma “schooltandverzoreus in staat te stellen naar deze speciale school te gaan.
ging” ook in Sotouboua, de
Kijk hier voor foto’s van de
stad van ons tweede cenbouw.
trum, begonnen. Wij hebben eindelijk een tandarts
18 gehandicapte kinderen
kunnen vinden die daar
in Danyi worden geholpen
aan de slag is gegaan. Er
Dankzij een gift van een aanzijn maar heel weinig
tal Nederlandse parochies en
tandartsen in Togo (minVastenactie kunnen wij een
der dan 40).
jaar lang 18 gehandicapte
Zoals bij al onze collectiekinderen in de buurt van het
ve programma’s begint
dorpje Danyi laten behandeook dit project met grootlen door de fysiotherapeut
scheepse voorlichting aan
ter plaatse. Klik hier voor een
schoolgaande kinderen. Ze
geanonimiseerd overzicht
leren hun tanden te poetvan hun fysieke problemen.
sen en ook waarom dat
Danyi ligt op ruim 30 km van
nodig is. Daarnaast onderKpalime. In september 2014
Waterput in Sotouboua die leeg staat
zoekt de tandarts op het
hebben wij daar een grootschoolplein de gebitten van de kinderen. En tot slot worschalige screening gehouden onder 235 kinderen met
den ernstige problemen met het gebit in het medisch cen- spraak/taalproblemen. Daarbij zijn we toen op deze kintrum behandeld (door dezelfde tandarts, de enige in de
deren gestuit die grote orthopedische afwijkingen hebwijde omgeving). Het programma wordt gefinancierd
ben. Eerder hebben wij met steun van de Broekloop 12
door Adventsactie 2014. Wij zijn de organisatie achter
kinderen in behandeling genomen. Daarvan zijn er nu 5
Adventsactie en alle deelnemende parochies erg dankzover hersteld dat ze niet verder hoeven worden behanbaar voor hun steun. Met die steun hebben wij in Sotoudeld. De overige 7 zullen verder worden behandeld door
boua een tandartsenpraktijk kunnen opzetten die voor
de fysiotherapeut en daarbij komen nu 11 kinderen die
zo’n 10.000 kinderen werkzaam is en daarnaast ook voor
we wegens geldgebrek niet eerder konden helpen.
volwassenen in de stad en wijde omgeving.
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Weer 60 waterfilters uit Ghana
Giften?!
Wij ontvingen door de goede zorgen van Jan Mons van
Wij leven van giften, aangezien geen enkele officiele inde Stichting Victoriepompen 60 waterfilters uit Ghana.
stantie ons financieel steunt. Maak uw gift over op ons
Die filters verkopen wij tebankrekeningnummer NL83
gen een zacht prijsje aan de
RABO 0133363376 (let op:
bevolking. Door een eenna NL83 komt het woord
voudig maar ingenieus sysRABO met een O van Otto en
teem wordt het water gedan het nummer
zuiverd van alle verontrei0133363376, dat begint met
niging. Dat betekent bijeen nul) ten name van Stichvoorbeeld dat er geen
ting kinderhulp Togo in Zoeamoeben of andere parasietermeer. Uw gift wordt voor
ten meer inzitten. Dit water
100% gebruikt voor hulp
is beter dan wat in Togo uit
aan de kinderen in Togo. En
de kraan komt. Een kraan
U kunt de gift aftrekken voldie de meeste Togolezen
gens de regels van de belasniet hebben. Zij putten watingdienst want wij zijn een
ter uit de rivier of uit een
ANBI-stichting.
waterput. Lees hier meer
over de waterfilters.
Onze chef-arts Cécile presenteert het nieuwe jaarprogramma voor
een groep van ruim 100 onderwijzers

Waterputten Sotouboua
moeten worden verdiept
In de regio Sotouboua valt de laatste jaren steeds minder
regen. Als gevolg hiervan staat er aan het eind van het
droge seizoen geen water meer in de openbare waterputten. Meer dan de helft van de bevolking van de stad is afhankelijk van de waterputten voor hun drinkwater. Het
afgelopen droge seizoen werd er dorst geleden onder de
bevolking. Onze stichting wil de bevolking en met name
de kinderen helpen door de putten te laten verdiepen.
Wij hebben daarom een voorstel voor financiering van dit
project ingediend bij een kleine goede-doelenstichting.
Kijk hier voor foto’s van de waterputten.

Colofon
© Stichting Kinderhulp Togo, januari 2016
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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