26, juni 2020, tevens jaarverslag 2019
Inleiding
Deze nieuwsbrief bevat een kort jaarverslag van ons
Togoproject over het jaar 2019.
Analyseren gegevens 2010-2017
Net als in het jaar 2018 hebben we ook in 2019 veel tijd
en aandacht besteed aan het analyseren van de gegevens
van de ongeveer 10.000 kinderen die we in de jaren
2010-2017 hebben onderzocht en behandeld. We hebben
in totaal zo’n 1 miljoen relevante medische en sociale gegevens die moeten worden geanalyseerd en bewerkt.
Daarmee kunnen we goed vaststellen welke medische onderzoeken en behandelingen het meest hebben bijgedragen aan de verbetering van de gezondheid. De analyse
wordt voor het grootste gedeelte gedaan door TNO in Leiden in samenwerking met onze medisch directeur Cécile.
De kosten worden deels gedragen door TNO en deels
door onze eigen stichting. We zullen naar verwachting
nog tot ver in het jaar 2020 bezig zijn met het analyseren
van alle gegevens.
Publicaties over resultaat van ons werk
Een deel van onze gegevens is reeds gebruikt voor een internationale studie naar het ontwikkelen van de zogenaamde D-score (D voor development). Wij berichtten
hierover in onze nieuwsbrief no. 25 van december 2018.
Het gaat in die studie om de ontwikkeling van een internationaal bruikbare indicator In 2019 verscheen hierover
een artikel in het tijdschrift voor jeugdartsen in Nederland, JA! (hier staat een kopie).
In 2019 hebben TNO en wij samen verder gewerkt aan
het interpreteren van de gegevens over de jaren 20102017. Het ziet ernaar uit dat in de loop van het jaar 2020
een volgende publicatie zal verschijnen in een gerenommeerd internationaal tijdschrift. Wij plannen voorts dat
er daarna nog een of meer publicaties in andere tijdschriften en/of op websites zullen verschijnen waaronder
zeker ook tijdschriften die in Franstalige Afrika goed worden gelezen. Op deze manier willen wij het belang van
preventieve gezondheidszorg voor kinderen in Afrika
verder onder de aandacht brengen. Het project in Togo
heeft ons geleerd dat deze vorm van gezondheidszorg
zeer geschikt is voor Afrika (kost weinig, levert snel
grootschalige verbeteringen van de gezondheid van kinderen op).
Voorbereidingen nieuw project gestart
In het jaar 2019 zijn wij gestart met de voorbereidingen
van een tweede project in Togo, ditmaal in het noorden
van het land. Onze samenwerkingspartner, de Broeders
van St. Jan, is daar in een vallei bezig om een groot project
op te zetten voor werklozen jongeren. Die leren daar een
vak waarmee ze elders in Togo hun brood kunnen verdienen. Zo hoeft niemand meer naar Europa te vluchten van-
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wege de armoede en het gebrek van perspectief. In de
vallei van de monniken zijn wij in het verslagjaar op kleine schaal begonnen met de voorbereidingen voor het onderzoeken van kinderen op dezelfde wijze als we dat in
de jaren 2010-2017 in het zuidwesten van het land (in de
regio Kpalimé) hebben gedaan. De eindverantwoordelijkheid voor dit nieuwe project zal bij de monniken komen
te liggen maar wij zullen kennis en ervaring aandragen.
In november 2019 hebben wij een kleine test bij
een aantal kinderen uitgevoerd om de monniken te laten
zien hoe dit project opgezet moet worden.
De planning was dat we in mei 2020 een pilot zouden
doen met ongeveer 100 kinderen. Die pilot is nodig om
na te gaan wat de specifieke ziektes en gebreken bij kinderen zijn in dit deel van het land. De verwachting is dat
er duidelijke verschillen zullen zijn met de situatie in
Kpalimé . De planning was voorts dat we in oktober 2020
zouden starten met onze bekende preventieve onderzoeken op scholen in de regio. De Covid-19 pandemie heeft
echter roet in het eten gegooid. De grenzen tussen Europa en Togo zijn gesloten en zelfs als die weer opengaan,
blijft het een hachelijke zaak voor Europeanen om ter
plaatse aan de slag te gaan zolang er nog geen vaccin tegen de ziekte is gevonden.
Wij hebben al wel een Togolese verpleegster (Daniela)
aangetrokken die het project ter plaatse gaat coö rdineren. Zij volgt via email specifieke cursussen die onze chefarts Cécile al eerder heeft ontwikkeld in het kader van het
project in Kpalimé.
Hulp aan het project van de monniken
In het kader van onze samenwerking met de monniken
van St. Jan hebben wij in het verslagjaar meegeholpen om
het werklozenproject gefinancierd en georganiseerd te
krijgen. Zo hebben wij geld ingezameld via Vastenactie
voor de opleiding tot irrigatiedeskundige waaronder tevens de aanleg van een waterbekken en irrigatiekanalen
en voor de opleiding tot metselaar. Daarnaast voorziet
het vastenactieproject in een opleiding tot metselaar inclusief de bouw van een leslokaal en EHBO-post. Tot slot
hebben wij financiering vanuit Nederland georganiseerd
voor de bouw van een aantal bungalows waarin deskundigen uit Europa kunnen verblijven wanneer ze kennis
komen overdragen aan de werkloze jongeren. Meer informatie over deze projecten is te vinden op www.lumenvalley.org/nederlands .
Organisatie, financiën
Voor de organisatie van onze activiteiten verwijzen wij
naar onze website. Belangrijk om te melden: iedereen die
in Nederland aan dit project meewerkt, doet dat pro Deo.
In Togo worden plaatselijke medewerkers betaald volgens de Togolese normen maar in 2019 hadden wij geen

1

betaalde medewerkers. De monniken in Togo werken
eveneens pro Deo.
Wat betreft de stand van de financiën verwijzen wij naar
de verkorte jaarrekening die hier te vinden is.
Giften?
Wij leven van giften, aangezien geen enkele officiële 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 aan de kinderen in Togo. En U kunt de gift aftrekken volgens de regels van de belastingdienst want wij zijn een ANBI-stichting.
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