27, april 2021, tevens jaarverslag 2020
Inleiding
Deze nieuwsbrief bevat een kort jaarverslag van ons
Togoproject over het jaar 2020.
Analyseren gegevens 2010-2017
In het afgelopen jaar hebben wij de gegevens van de ongeveer 10.000 kinderen die we in de jaren 2010-2017
hebben onderzocht en behandeld, verder geanalyseerd.
Het gaat om 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. Aan het eind van het verslagjaar waren we
bijna gereed met dit werk.
Publicaties
Tegelijk met de analyse van de gegevens is het werk begonnen aan het maken van een cohortbeschrijving over
het werk in Togo. Die beschrijving zal in de loop van 2021
worden aangeboden aan 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 nieuwe projecten gestart
De coronacrisis heeft onze activiteiten in Togo in het jaar
2020 vrijwel stil gelegd. Wij hebben ons noodgedwongen
moeten beperken tot steun op afstand vanuit Nederland
in de vorm van adviezen en enige steun aan de ergst getroffenen. In Togo hebben onze partners ook veel minder
kunnen doen dan de bedoeling was.

ondersteund. Meer informatie hierover is te vinden op
www.lumenvalley.org/nederlands .
Ondersteuning studenten
Wij steunen al jaren enkele kansarmer jongeren die een
groot potentieel hebben en die wij bij ons werk in Togo
zijn tegengekomen. Wij betalen een groot deel van hun
opleiding. In vergelijking met de situatie in Nederland
zijn de kosten daarvan heel beperkt.
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 2020 hadden wij geen
betaalde medewerkers. De monniken in Togo werken
eveneens pro Deo.
Wat betreft de stand van de financiën verwijzen wij naar
de verkorte jaarrekening die op onze website 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.
Dankwoord
Wij bedanken alle gulle gevers die ons ook in het verslagjaar 2020 weer hebben bijgestaan, van harte. En wij bedanken iedereen die ons op welke wijze ook met raad en
daad terzijde heeft gestaan. Samen helpen we de kinderen in Togo aan een betere gezondheid.
Colofon

Wij hebben ons in Nederland en in Togo vooral geconcentreerd op het voorbereiden van nieuwe initiatieven en op
het steunen van onze partner ter plaatse, de monniken
van St. Jan. In ons nieuwe beleidsplan 2021-2023 zetten
wij onze plannen uiteen. Naar verwachting zullen we in
het najaar van 2021 onze plannen samen met onze partners ter plekke verder concreet kunnen maken en zullen
we begin 2022 met de uitvoering kunnen beginnen.
Hulp aan het project van de monniken
In het kader van onze samenwerking met de monniken
van St. Jan hebben wij in het verslagjaar het werklozenproject in de Lumen Valley verder financieel en technisch
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