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Verleden week ontving u de eerste nieuwsbrief over ons bezoek 

in Rwanda van afgelopen november. Daar las u iets over de ont-

wikkelingen rond de bouw en de tandheelkundige praktijk in 

Remera-Rukoma. In deze nieuwsbrief gaan we in op de donatie 

van de ultrasound apparaten aan de afdeling verloskunde van het 

hospitaal Remera-Rukoma. 

 

OHFR levert ultrasound apparaten voor verloskunde 
Tijdens ons vorige bezoek in maart dit jaar, kwamen we er per 

toeval achter dat het oude echoapparaat van de afdeling verlos-

kunde kapot was. De gezondheidszorg van moeder en kind 

kwam hierdoor duidelijk in gevaar. Zonder lang na te hoeven 

denken hebben we toen aangeboden om alles in het werk te stel-

len om te trachten vervangend apparatuur te vinden. Natuurlijk 

is verloskunde niet een prioriteit van de OHFR, maar we kunnen 

en willen onze ogen natuurlijk niet sluiten voor de algemene 

gezondheid van de patiënten in het ziekenhuis waar de OHFR 

zelf een kliniek bouwt. 

 

Nu is ook dit weer eenvoudiger gezegd dan gedaan. Maar, zoals 

u gewend bent van de OHFR wordt alles in het werk gesteld om 

de toezegging waar te maken. Door een niet aflatende inzet van 

onze voorzitter, Christiaan van Es, is het dan toch weer gelukt. 

 

Drs. Nitash Zwaveling-Soonawala, lid van ons comité van aan-

beveling, is als kinderarts werkzaam bij het Emma kinderzieken-

huis bij het AMC Amsterdam  en dr. Annette Bak wilden ons 

graag helpen en zo ontvingen wij van het AMC Amsterdam 

twee ultrasound machines. Zij wilde ons graag helpen en zo ont-

vingen we van het AMC Amsterdam twee ultrasound apparaten. 

Een fantastische donatie. Samen met tandheelkundige spullen 

zijn de twee apparaten naar Rwanda verstuurd. De directeur van 

het ziekenhuis heeft persoonlijk gezorgd voor het laatste stukje 

vervoer van Kigali naar Remera-Rukoma alwaar de kisten op 5 

november, onder toeziend oog van patiënten, aankwamen. 

 

Op zaterdag 13 november zijn de apparaten onder grote belang-

stelling door de OHFR overgedragen aan de directeur van het 

ziekenhuis, 

Dr. Paul Bwito. Het hoofd chirurgie is direct aan de slag gegaan 

en kon zo een toekomstige moeder de eerste beelden van haar 

kind laten zien en controleren of alles goed was. 

 

De donatie is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Maandag 15 

november is op Rwanda TV aandacht besteed aan deze donatie. 

Daarbij is de inzet van de OHFR nadrukkelijk genoemd. En zo 

hebben we naast de ondersteuning aan de verloskunde tevens 

weer draagvlak gekregen bij de bevolking en autoriteiten voor 

het werk van de OHFR. 

 

Met dank aan het Academisch Medisch Centrum Amsterdam 

voor hun donatie. 

 

Wij gaan door met ons werk in Rwanda. Daarvoor hebben we u 

steun steeds hard nodig.  

 

U kunt geld overmaken op ons rekening nummer 50.49.52.005. 

Of maak eenvoudig gebruik van deze link Ja, ik steun OHFR  

en doe een online donatie. 

 

Wordt vriend van de OHFR en vul het machtigingsformulier in. 

Wilt u op een ander manier bijdragen, actief of in natura, neem 

dan contact met ons op. 

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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