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Het gaat goed met de Oral  Health Foundation Rwanda. In maart 

zijn Christiaan van Es en Steven Smit naar Rwanda geweest en 

hebben daar tien drukke en succesvolle  dagen gewerkt. Contrac-

ten zijn opgemaakt, nieuwe contacten  gelegd en oude verstevigd . 

In deze nieuwsbrief leest u aantal resultaten. 

 

Vorderingen van de bouw 

Stap voor stap, dat is onze weg voor de bouw van de kliniek. In 

december 2009 zijn de eerste  fundamenten neergelegd. Nu is er 

een contract afgesloten om de  vloer, de muren en het dak te plaat-

sen.  Nog niet af, maar het begint toch echt wat te worden.  

In de volgende nieuwsbrief  de foto’s van de bouwvorderingen. 

 

DVD “How to brush your teeth” 
Een lokale tandarts vertelde het volgende “Hier is men niet ge-

went om tandpijn te voorkomen.  Je krijgt het en als het te erg 

wordt laat je de tand of kies trekken. Dat er wat aan te doen is en  

voorkomen kan worden is  nog onbekend. Wat we hier nodig heb-

ben is education, education en education.” 

Voorkomen is beter dan genezen, maar dan moet je wel weten dat 

tandheelkundige problemen te voorkomen zijn en hoe. Voor de 

OHFR is preventie dan ook een belangrijk speerpunt. Daarom is 

er  met behulp van lokale medewerkers een voorlichtings dvd ge-

maakt “How to brush your teeth”. Begeleid door de klanken van 

een kinderkoor , die het tandenborstellied zingen, wordt beeldend 

uitgelegd hoe je tanden te poetsen.  Kinderen en volwassenen ver-

tellen het belang van goede mondverzorging. De OHFR  gebruikt 

deze dvd voor de voorlichting op scholen. 

 

De organisatie in Rwanda. 

Een goede lokale organisatie is uitermate belangrijk voor het be-

reiken van resultaten.  Ook deze reis 

hebben we daar weer veel aandacht 

aan besteed.  

De contactpersoon in Rwanda, Ellen 

Pijpers (r), vertrekt binnenkort weer 

uit Rwanda. Voor al  haar inzet heeft 

het bestuur van de OHFR haar de  

OHFR award “Special Friend of the 

OHFR” overhandigd. Gelukkig  hebben we een waardige opvol-

ger kunnen vinden; Josine Opstelten (l). Wij heten haar van harte 

welkom en zien uit naar de samenwerking.  

 

Naast Josine is de OHFR in Rwanda ver-

sterkt met een medewerkster; Immaculee 

Mukayiranga. Zij  ondersteunt ons onder-

meer als tolk ingeval er uit de lokale taal 

Kinyarwanda vertaald moet worden. 

 

De  OHFR werkt nauw samen met het Hospi-

tal Remera-Rukoma en de EPR.  De drijvende 

krachten achter de goede samenwerking zijn  
coordinator of Medical Department of the 

Presbiterian Church, Dr. Felix Kayihura  (r)  en 
Dr Paul Bwito (l), directeur van het ziekenhuis.  

 

In het ziekenhuis van Remera-Rukoma is door 

de overheid een tandarts geplaatst; Jean de  

Dieu Mugenzi  Nu zijn 

zijn werkmogelijkhe-

den nog wel erg beperkt;  (zie foto). Er is 

geen of onvoldoende instrumentarium en 

momenteel geen verdoving mogelijk. Hij 

staat dan ook te popelen om aan de slag te 

kunnen gaan met behulp van de OHFR.  

 

Lokale steun . 

Zonder lokaal draagvlak  geen duurzaam resultaat. Dat de OHFR 

draagvlak in Rwanda heeft blijkt 

natuurlijk uit de enthousiaste me-

dewerking  van de medewerkers 

van de OHFR te Rwanda, waar-

van een aantal in deze nieuws-

brief zijn benoemd. Dat de OHFR 

een donatie van de lokale bank 

BPR heeft ontvangen  bewijst  

eens te meer hoe  het werk de 

OHFR ter plaatse wordt onder-

steund.  Ook Bralirwa, de Rwandese brouwerij van Heineken,  

heeft een donatie gedaan voor de bouw van de kliniek . 

 

Wat u kunt doen 

Wij zetten ons met alle energie in om de plannen te realiseren, om 

een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de vele kinderen in 

Rwanda. Tandheelkundige problemen en mondziekten hebben een 

desastreus effect op de kwaliteit van leven door de pijn en de pro-

blemen die dat met zich meebrengt zoals het moeilijk opnemen en 

verteren van voedsel. Passende structurele tandheelkundige voor-

zieningen, dat is waar de OHFR voor gaat.  

U kunt ons helpen om de doelen te bereiken. 

 Vul het aanvraagformulier in voor ”Vrienden van de OH-

FR” die u vindt in de bijlage of stort direct uw bijdrage,  op 

rek.nr. 50.49.52.005 t.n.v. Oral Health Foundation Rwanda 

te Alkmaar.  

 Wilt u ons helpen om acties op te zetten mail of bel ons 

even. 

 En als u toch een boek wilt kopen voor uzelf of voor ande-

ren, kijk dan even op de www.youbedo.com. 

http://www.youbedo.nl


 
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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