Jaarverslag 2008 Oral Health Foundation Rwanda
Organisatie
In 2008 is het aantal vrijwilligers binnen de OHFR weer gegroeid.
Als tandheelkundige specialisten zijn 2 tandartsen nu betrokken bij de OHFR:
 Dhr. drs. Jan Chris Damstra sinds 1 januari 2008
 Dhr. drs. Maarten Wieberdink sinds december 2008.
Als relatiemedewerkers zijn sinds november 2008 actief voor de OHFR
 Mevr. Will Visser
 Mevr. Riek van Koevorden.
Beiden hebben als verpleegster veel ervaring opgedaan in Afrika en speciaal in Rwanda.
Dhr. Wim Speltie zal vanaf 2009 zich inzetten voor de fondswerving van de OHFR.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden.
Dhr. C.E.K. van Es, voorzitter
Dhr.drs. S.H. Smit, secretaris / penningmeester
Mw. drs. A.C.M. van der Meer,lid
Mw. A.G. Smit- Wassink, lid
Waarschijnlijk zal onze gewaardeerde medewerkster in Rwanda, Ellen van Pothoven, in verband met
een verhuizing helaas niet meer in Rwanda actief kunnen zijn voor de OHFR.
Resultaten
De OHFR heeft in 2008 de volgend resultaten behaald.
 Survey onder ongeveer 1000 kinderen in de leeftijd van 5 tot 21 jaar
 Rapportage survey.
 Praktijklessen voor 20 studenten van het Kigali Health Institute (KHI)
 Theorielessen voor 20 studenten van het KHI
 Examen afname bij 20 studenten van het KHI.
Onze tandarts Jan Chris Damstra heeft veel werk verzet om deze resultaten te verkrijgen. De KHI
danken wij voor hun samenwerking.
 Afronding aanvraag om in 2009 geregistreerd te worden als Internationale NGO te Rwanda.
 Ondertekenen contract voor de bouw van de kliniek.
 Contract met de Banque Populaire de Rwanda voor het openen van een account.
Deze resultaten zijn van belang voor de positionering van de OHFR in Rwanda. De duurzaamheid van
de organisatie is hiermee duidelijk verstevigd. Dank aan de goede ondersteuning van onze „counter
part‟ in Rwanda, de „Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR)‟.
 Oprichting “Förderverein OHFR” in Duistland.
Onder bezielende inzet van Jan Chris Damstra is er een organisatie in Duistland opgezet die als
doelstelling heeft het ondersteunen van de OHFR. In korte tijd zijn er meer dan 40 leden lid.
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Nieuwe opzet van de website
De website is nu ook in de Duitse taal
Ontwikkelen van een logo en een folder
Drukken van een sticker met logo en 1000 folders
Opzetten “Vrienden van de OHFR”
Lezing op het Rwanda festival te Holten.
Lezingen bij de loges van de Vrijmetselarij en de Rotary.
Er zijn in 2008 drie Nieuwsbrieven uitgekomen.

Al deze activiteiten kosten veel inzet en middelen, maar bij het opzetten van een organisatie gaat de
kost voor de baat. De naamsbekendheid van de OHFR is zeker groter geworden en dat is belangrijk
voor onze toekomst.
Financiën
Inkomsten uit donaties was in 2008 € 13.314,18
De uitgave in 2008 was € 17.004,99
De uitgaven zijn voornamelijk besteed aan
1. Survey bij ongeveer 1000 kinderen in Remera-Rukoma
2. Opzetten organisatie in Rwanda
3. Reservering bouwkosten
4. Algemene organisatiekosten (6,9%)
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