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Jaarverslag 2010  

Oral Health Foundation Rwanda  
 

Organisatie 

 

2010 Is voor de Oral Health Foundation (OHFR) een goed 

en actief jaar geweest. Na de relatieve rust van 2009 is er in 

2010 hard gewerkt, veel gedaan en veel bereikt. De inkom-

sten uit fondswerving zijn weer gestegen, er zijn twee rei-

zen gemaakt naar Rwanda, er is gebouwd aan de kliniek en 

aan de ontwikkeling van de tandheelkunde. In dit jaarver-

slag wordt kort ingegaan op al die activiteiten.  

 

Het bestuur  kent geen wijzigingen en bestaat uit de vol-

gende leden. 

Dhr. C.E.K. van Es, voorzitter 

Dhr.drs. S.H. Smit, secretaris / penningmeester 

Mw. drs. A.C.M. van Meer, lid 

Mw. A.G. Smit- Wassink, lid. 

 

Het bestuur wordt op tandheelkundig specialistisch niveau 

ondersteund door drs. J.C. Damstra. 

 

In Rwanda wordt de OHFR momenteel vertegenwoordigd 

door mevrouw Isabel Duijndam. Zij heeft al actief deelge-

nomen aan het profylaxe programma in 2010. Met haar 

enthousiasme en energie kan zij veel betekenen voor de 

OHFR. Sinds begin 2010 is er ook een lokale medewerk-

ster voor de OHFR actief, Immaculee Mukayiranga. Zij 

ondersteunt ons ondermeer als tolk ingeval er uit de lokale 

taal Kinyarwanda vertaald moet worden. 

 

De samenwerking met Prestacion is in 2010 succesvol ge-

weest. Mede dankzij hun inzet is er in 2010 ongeveer € 

30.000 binnengekomen aan fondsen. De samenwerking 

wordt in 2011 voorgezet.  

 

Onze zusterorganisatie in Duitsland, de Förderverein E.v. 

OHFR, is wederom actief geweest. Er zijn fondswervende 

activiteiten geweest en ze hebben zich op een fantastische 

manier ingezet voor de opleiding van de Rwandese tandart-

sen. Mede dankzij hun bijdrage konden we de bouw voort-

zetten en de profylaxe programma’s uitvoeren. 

 

 

 

Resultaten 

 

In 2010 zijn de volgende resultaten behaald. 

 

 Twee reizen naar Rwanda. 

 Voortzetting van de bouw van de kliniek. 

 Samenwerking opgezet met Stichting Karibu. 

 Ontwikkeling profylaxe programma in het Engels en 

in het Kinyarwanda. 

 DVD “How to brush your teeth” ten behoeve van  de 

voorlichting op scholen. 

 Profylaxe programma in Musha voor ruim 200 kin-

deren. 

 Profylaxe programma in Remera-Rukoma voor ruim 

200 kinderen. 

 Opleiding van 3 lokale tandartsen om de profylaxe 

programma’s zelfstandig te kunnen geven. 

 Verbetering organisatie tandheelkunde in het Hospi-

taal Remera-Rukoma. 

 

De eerste reis was in maart 2010. Doel van de reis was de 

vordering van de bouw te bekijken en de verdere bouwacti-

viteiten te bespreken, het voorbereiden van het profylaxe 

programma en het maken van de DVD “How to brush your 

teeth”. In deze reis zijn voornamelijk veel contacten ge-

legd.  

 

Het maken van de DVD was een groot succes. De DVD is 

gemaakt door een Rwandese crew met behulp van de kin-

deren van een school in Rwanda. Kortom, een geheel 

Rwandese productie waar wij naast de financiering, slechts 

de aanzet toe hebben gegeven. Het resultaat is een tanden-

borstel liedje waarin verteld wordt hoe je de tanden moet 

verzorgen. Daarnaast wordt er verteld wat het belang is van 

goede tandverzorging. De DVD wordt ingezet bij scholen 

om voorlichting te geven aan de kinderen.  

 

In september 2010 is er een Rwandese tandarts door onze 

tandheelkundig specialist opgeleid. Hier is veel aandacht 

besteed aan het belang en de uitvoering van voorlichting en 

preventie. Er is onder andere een programma opgesteld om 

leerkrachten op te leiden om de tandheelkundige voorlich-

ting te geven aan de kinderen op school. Het is de doelstel-

ling van de OHFR dat op alle scholen in Rwanda aandacht 

wordt gegeven aan de tandverzorging.  
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In november is de tweede reis geweest. Tijdens deze reis 

zijn er veel praktische zaken uitgevoerd. De laatste fase 

van de bouw is besproken en veel belangrijker, we zijn ac-

tief geweest met de eerste profylaxe programma’s. In sa-

menwerking met Karibu, waarmee begin 2010 gesprekken 

over mogelijke samenwerking zijn opgestart, hebben we 

een eerste profylaxe programma uitgevoerd in Musha. Een 

zelfde programma is er uitgevoerd in Remera-Rukoma. 

Samen met onze lokale tandartsen zijn er een kleine 500 

kinderen voorgelicht over het belang van tandverzorging. 

Onze tandartsen hebben, samen met de leerkrachten, de 

kinderen het tandenborstelliedje aangeleerd en hebben een 

praktijkles gegeven in het tandenpoetsen. De Rwandese 

tandartsen van de OHFR zijn verder opgeleid om het pro-

gramma zelfstandig in meerdere scholen te geven. Vanuit 

Nederland en Duitsland worden ze hierbij ondersteund 

waar nodig. 

 

Tijdens ons bezoek aan het Hospitaal in Remera-Rukoma 

is er overleg gewest met de tandarts die daar zo goed als 

mogelijk haar werk doet. In overleg hebben we een aantal 

verbeteringen voorgesteld met betrekking tot de organisa-

tie. Zo is er nu meer medicatie om meer mensen te kunnen 

helpen en is de organisatie rond de sterilisatie van de in-

strumenten verbeterd. Dit alles leidt ertoe dat het aantal 

patiënten dat per dag behandeld kan worden stijgt van 8 

naar 30.  

 

Blik op de toekomst 
Ook in 2011 gaan we weer hard aan het werk voor daad-

werkelijke verbetering van de tandheelkundige gezondheid 

in Rwanda. We zetten ons in voor de volgende resultaten. 

 

 Afronding van de bouw van de kliniek 

 Inrichting van de kliniek met alle benodigde appara-

tuur. 

 Voortzetting van de voorlichting op de scholen in 

Musha en Remera-Rukoma 

 Uitbreiding naar 5 scholen waar voorlichting wordt 

gegeven.  

 De eerste inzet van Nederlands/ Duitse tandartsen in 

de kliniek te Remera-Rukoma. 

 

Natuurlijk kunnen we dit alleen realiseren met behulp van 

uw  (financiële) steun.  U kunt geld overmaken op ons reke-

ning nummer 50.49.52.005.  Of maak eenvoudig gebruik van 

deze link Ja, ik steun OHFR , en doe een online donatie. 

 

Financiën 

 

Inkomsten 

De totale inkomsten uit donaties was in 2010  € 29.433,53 

Waarvan 

Particulier: €3.649,50 

Förderverein: € 7.700,- 

Diverse organisaties: 18.084,03 

(De Förderverein is de Duitse vereniging van de OHFR) 

 

Besteding 

 

 

Organisatie Rwanda  €      3.603,50 

Kliniek  €    16.416,53 

Profylaxe  €      4.016,53 

Opleiding  €      4.016,53 

Organisatie Nederland  €      3.478,20 

Totaal  €    31.531,30 

https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1715


 
Bijlage 

Aanvraagformulier “Vrienden van de OHFR”  
 

De heer/mevrouw    Naam ...................................................................................................... 

 

Voornaam     ........................................................................................................................... 

 

Adres     .................................................................................................................................. 

 

Postcode + Woonplaats     ..................................................................................................... 

 

Telefoonnummer     ................................................................. 

 

E-mailadres     ......................................................................... 

 

(Aankruizen wat van toepassing is) 

 Machtigt hierbij de Oral Health Foundation Rwanda  om  maandelijks € 4,- voor het donateurschap van de  

 Vrienden van de OHFR af te schrijven van zijn/haar (Post)bankrekening, 

 

 Machtigt hierbij de Oral Health Foundation Rwanda  om  jaarlijks € 48,- voor het donateurschap van de Vrienden 

 van de OHFR af te schrijven van zijn/haar (Post)bankrekening, 

 

 Machtigt hierbij de Oral Health Foundation Rwanda eenmalig het bedrag van € …….   af te schrijven van zijn/

 haar (Post)bankrekening,  

 

(post)bankrekening Nummer     ......................................................  

 

Op naam van     .........................................................te...................... 

 

Plaats en datum     ........................................................................... 

 

 

Handtekening 

 

 

 

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrij-

ving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn (Post)bank terug te vorderen. 

 

 

De Oral Health Foundation Rwanda is een door de belastingdienst erkende ANBI organisatie. 

 

 

Gelieve dit formulier in een voldoende gefrankeerde envelop te sturen naar 

OHFR, Chopinstraat 148, 1817 GD Alkmaar 
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