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De OHFR heeft in februari een zeer succesvol werkbezoek gehad. Er 

zijn twee seminars gehouden, 650 kinderen hebben weer voorlichting 

gehad en de kliniek is nu ook officieel geopend. In deze nieuwsbrief 

een kort verslag van deze reis. Maar, allereerst willen wij onze voorzit-

ter  Christiaan van Es feliciteren. De regering van Rwanda heeft beslo-

ten hem te benoemen tot Honorair Consul van de Republiek Rwanda 

voor de “West Indies” met als standplaats Aruba. Een eervolle benoe-

ming en wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. 

 

Seminars 

Er zijn twee seminars georganiseerd; één voor de hoofden van de scho-

len en één voor de “Dental Assistants” . Tijdens het eerste seminar zijn 

ruim veertig hoofden van scholen geïnformeerd over het belang om op 

school aandacht te geven aan preventie. Goede discussies vonden er 

plaats over onder andere de traditionele wijze van tandenpoetsen met 

zand en stokjes en wat te doen als er geen geld is voor tandenborstels. 

De OHFR zal de deelnemende scholen waar mogelijk ondersteunen 

met het invoeren van het preventie programma.  

Om zoveel schoolkinderen (42.000) kennis te laten maken met ons 

Dental Preventive Program (DPP) heeft de OHFR de hulp ingeroepen 

van de Dental Assistents (DA’s) van het Rwanda Military Hospital. 

Alle scholen zullen gekoppeld worden aan één van de DA’s die samen-

werken met de OHFR. Deze, veelal burger DA’s, hebben daarvoor een 

hele dag training gehad onder leiding van onze tandarts Jan Chris 

Damstra. Tijdens dit seminar is er veel dieper ingegaan op de nood-

zaak van preventie, de gevolgen van het ontbreken ervan en de wijze 

waarop de scholen het beste ondersteund kunnen worden. De tweede 

dag hebben de DA’s een praktijktraining gehad op een school in het 

district Kicugiro. 

 

DPP te Kicugiro 
Op de Primairy school te Kicugiro, waar 1200 

kinderen les hebben, is er een DPP gehouden 

voor de  kinderen van 6 - 10 jaar. 650 Kinderen 

hebben  het  liedje geleerd “How to brush your 

teeth”, hebben een korte voorlichting gehad van 

de DA’s over wat mondhygiëne inhoud en heb-

ben allemaal een tandenpoetsles gehad. Het was 

hard werken, maar het is dankbaar werk om te 

doen omdat we weten dat preventie de basis is 

voor een gezond gebit. Eén van de DA’s is ge-

koppeld aan deze school en zal met ondersteu-

ning van de OHFR  zorgen voor het vervolg. 

Officiële opening kliniek 
 

Onze Rwandese tandarts was al aan het werk in de  kliniek te Remera-

Rukoma, ondanks dat de inrichting 

nog niet optimaal was. De laatste  

zaken zijn nu geregeld; er is een 

waterzuivering, en alle technische 

installaties voor goed functioneren-

de stoelen zijn nu geïnstalleerd. 

Twee goed ingerichte behandelka-

mers is het resultaat en de vele pati-

ënten kunnen nu optimaal geholpen 

worden. 

 

Met enig ceremonieel en met de 

belangstelling van radio en TV is 

de kliniek officieel in gebruik ge-

nomen en wij kunnen de bevolking 

van het district Kimonyi feliciteren 

met het feit dat voor hen goede 

tandheelkundige hulp nu onder 

handbereik is . 

 

Training on the job 
 

Naast preventie blijft training on the job een speerpunt van de OHFR. 

Vandaar dat deze keer Sven Glatzel als tandarts mee was om Paula 

(onze tandarts in de kliniek) te ondersteunen en waar wenselijk enige 

tips te geven om haar vaardigheden te verbeteren.  

In april zal een andere tandarts in de kliniek de training voortzetten. 

Gelijktijdig zal dan een groep kinderen, die geen mogelijkheid hebben 

om een tandarts te bezoeken in hun direct omgeving, behandeld wor-

den.  

Dat het werk van de OHFR steeds betere waardering krijgt blijkt onder 

andere uit de vraag van de Duitse bondsstaat Rheinland Pfalz om sa-

men een trainingsprogramma op te zetten voor tandheelkundig perso-

neel. Rheinland Pfalz heeft een lang samenwerkingsverband met 

Rwanda. Wij houden u op de hoogte van de verdere  ontwikkelingen. 

 

Geef ze hun glimlach terug. Blijf de OHFR steunen 
 

Er is al veel bereikt en de OHFR wordt steeds groter. Wij blijven ons 

inzetten om de tandheelkundige structuur in Rwanda te ontwikkelen, 

om de kennis en vaardigheden van tandartsen en assistenten te verbete-

ren. Het DPP is succesvol en wij willen dat op alle scholen in Rwanda 

de kinderen voorgelicht worden over het belang van een goede mond-

hygiëne. Samen met u gaat ons dat lukken. 

 

Zo kunt u direct via een veilige verbinding geld overmaken  

Ja, ik steun de OHFR, of maak nu zelf een bedrag over op onze reke-

ning, Nog beter: wordt Vriend van de OHFR voor  €60,- per jaar (zie 

bijlage)  

Neem gerust contact met ons op als u de OHFR op een andere wijze 

wilt ondersteunen. 

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 € 5,- 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 € 60,- voor het donateurschap van de Vrienden 

 van de OHFR 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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