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Inleiding 
In deze nieuwsbrief geven wij een overzicht van de resul-
taten van ons Togoproject in het bijna afgelopen jaar 
2018. 
 
Analyseren gegevens 2010-2017 
Het afgelopen jaar hebben we vooral besteed aan het ana-
lyseren van de gegevens van de ongeveer 10.000 kin-
deren die we in de jaren 2010-2017 hebben onderzocht 
en behandeld. We hebben in totaal zo’n 1 miljoen relevan-
te medische en sociale gegevens. Daarmee kunnen we 
goed vaststellen welke medische onderzoeken en behan-
delingen het meest hebben bijgedragen aan de verbete-
ring van de gezondheid. Dit werk wordt voor het grootste 
gedeelte gedaan door TNO in Leiden in samenwerking 
met de universiteit van Utrecht. De kosten worden voor 
een belangrijk deel gedragen door de Bill & Melinda Ga-
tes Foundation. We zullen naar verwachting nog het hele 
jaar 2019 nodig hebben om alle  gegevens te analyseren 
en hierover een publicatie te verzorgen. 
 
Eerste resultaat: D-score 
Een deel van onze gegevens is het afgelopen jaar gebruikt 
voor een internationale studie naar het ontwikkelen van 
de zogenaamde D-score (D voor development). Op initia-
tief van de Gates Foundation zijn enkele universiteiten 
(o.a. Harvard en Utrecht) bezig om een indicator te ont-
wikkelen waarmee de ontwikkeling van kinderen overal 
ter wereld snel kan worden gemeten. Die indicator is erg 
belangrijk omdat daarmee kan worden bepaald waar het 
kind staat in zijn ontwikkeling en wat er gedaan moet 
worden om eventuele tekortkomingen snel aan te pak-
ken. Tijdens een groot internationaal congres in Washing-
ton dit najaar is besloten om als indicator het Nederland-
se Van Wiechenschema te nemen. Een van de belangrijk-
ste redenen was dat kon worden aangetoond dat dit 
schema ook in ontwikkelingslanden goed werkt. Daar-
voor zijn cijfers uit ons project in Kpalime  gebruikt, aan-
gezien al onze activiteiten in Togo zijn gedaan aan de 
hand van dit schema. Klik hier voor meer informatie over 
het onderzoek naar de D-score door TNO/universiteit 
Utrecht.  
 
Intussen in Togo 
Zolang wij geen nieuw medisch centrum hebben, helpen 
wij onze partner CSJ Kara (de monniken van de Commu-
naute  St.Jean in Kara, Togo) met hun project voor werklo-
ze jongeren in Togo. Wij hebben al in 2017 maar vooral in 
2018 in Nederland veel geld ingezameld voor dit gewel-
dige project. Het doel van het project is om jongeren in 
het noorden van Togo een vak te leren waarmee ze in hun 
eigen levensonderhoud en dat van hun familie kunnen 
voorzien. Dan hoeven ze niet naar Europa te vluchten of 
in de criminaliteit te verdwijnen of in de prostitutie. In 
het noorden van Togo is 75% van de jongeren werkloos. 
We hebben geld opgehaald voor de volgende opleidingen: 
automonteur, plavuizenmaker en –legger, schapen- of gei-

tenfokker, dakdekker, metselaar, irrigatiedeskundige, 
landbouwer en voor alle benodigde infrastructuur.  
Zie verder de speciale website. 
  
Nieuw medische centrum 
In de planning staat de bouw van een nieuw medisch cen-
trum in de vallei van de monniken. Wij leiden op dit mo-
ment een jonge arts op die het centrum medisch moet 
gaan leiden, terwijl de monniken de algemene leiding zul-
len hebben. Vanuit Nederland en soms ook ter plaatse 
zullen wij dan de kennisoverdracht verzorgen. In het cen-
trum zullen wij de  onderzoeken en behandelingen gaan 
uitvoeren, die in ons centrum in Kpalime  het meest suc-
cesvol zijn gebleken. De bouw van het nieuwe centrum 
zal naar verwachting eind 2019 of begin 2020 starten. 
Tegen die tijd zullen wij ook weer ter plekke zijn om al-
vast de eerste cursussen aan ouders, kinderen en onder-
wijzers te gaan geven. 
 
Meer weten? 
Lees op onze website het jaarverslag 2016-2017 (het 
jaarverslag 2017-2018 verschijnt binnen enkele maan-
den) of de jaarrekening 2017 of het beleidsplan 2018-
2021.  
 
Giften? 
Wij leven van giften, aangezien geen enkele officie le in-
stantie 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 aan de kin-
deren in Togo. En U kunt de gift aftrekken volgens de re-
gels van de belastingdienst want wij zijn een ANBI-
stichting.  
 

25, december 2018 

http://www.kinderhulp-togo.nl/
mailto:info@kinderhulp-togo.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Wiechenschema
https://stefvanbuuren.name/dbook1/intro.html
http://www.lumenvalley.org/nederlands
https://www.kinderhulp-togo.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belasting-dienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belasting-dienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instelling_anbi/

