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We hebben een heel geslaagde missie achter de rug. In november 

is er twee weken in Rwanda hard gewerkt en veel bereikt. Het 

gaat goed met de bouw van de kliniek, we hebben advies gegeven 

en bijgedragen aan directe verbetering van de tandartsen praktijk 

in Remera-Rukoma. Er zijn twee pilot profylaxe projecten uitge-

voerd, er is voorspoedig samengewerkt met de Stichting Karibu en 

de OHFR heeft bijgedragen aan een betere gezondheidszorg door 

het doneren van twee ultrasound apparaten. Kortom te veel voor 

één nieuwsbrief. 

 

In de maand december zullen we door middel van meerdere 

nieuwsbrieven nader ingaan op de resultaten. Allereerste de ont-

wikkelingen rond de bouw en de tandheelkundige praktijk in Re-

mera-Rukoma. 

 

Voortgang bouw kliniek 
Het gaat goed met de voortgang. Onze lokale aannemer Jean de 

Dieu is enthousiast en gaat voortvarend te werk. Het gebouw ziet 

er met het blauwe dak fantas-

tisch uit.  Toen we in Remera

-Rukoma aankwamen zagen 

we dat er weer verder was 

gebouwd. Ze waren hard aan 

het werk met de bouw van de 

driekamer afvalwatertank. 

Het plafond en de vloertegels 

moeten er nog in en dan gaan 

we toch echt naar de afron-

ding. Samen met onze tand-

arts Jan Chris Damstra en de 

aannemers hebben we de 

puntjes op de “i” gezet; waar 

komen de stroompunten, hoe 

loopt de afvoer, welke kleur 

verf komt er op de muren. 

Christiaan van Es, voorzitter 

van de OHFR heeft nu het 

laatste contract getekend. In 

april 2011 verwachten we dat alles af is!  Maar, de laatste loodjes 

wegen altijd zwaar, zeker financieel. Het bestuur van de OHFR is 

hard aan het werk om de bouw ook financieel af te ronden en dat 

gaat ons lukken zeker als u ons blijft steunen. 

 

Hoe is de tandheelkunde nu in Remera-Rukoma 

Tijdens ons bezoek bij het hospitaal te Remera-Rukoma hebben 

we natuurlijk weer contact gehad met de daar werkzame tandart-

sen. Ditmaal uitvoerig gesproken met Paula. Zij is verleden jaar 

afgestudeerd en  net begonnen als tandarts. 

 

Stelt u zich eens het volgende voor. U heeft kiespijn en niet een 

beetje want daar kunt u wel tegen,  nee gewoon veel  kiespijn 

waardoor het  zelfs lastig is te eten. U gaat om vier uur in de och-

tend op pad. Niet met een fiets, 

want die heeft u niet. Ook niet met 

de bus want dat is te duur. Na vier 

uur lopen komt u om acht uur aan 

bij de kliniek. Daar kunt u een tijd-

je uitrusten want er zijn nog meer 

patiënten. Als u uiteindelijk aan de 

beurt bent wordt u geholpen door 

een vriendelijke tandarts. U neemt 

plaats op de stoel en doet uw mond open. De tandarts moet diep 

bukken want de stoel kan niet omhoog, nog kan de stoel ver ge-

noeg naar achteren om goed het bovengebit te onderzoeken. De 

tandarts onderzoekt u met behulp van een ijsstokje. De twee aan-

wezig spiegels om goed in de mond te kunnen kijken zijn al ge-

bruikt en nog niet gesteriliseerd. De tand zou wel gevuld kunnen 

worden maar helaas heeft de tandarts op dat moment geen midde-

len ter beschikking om dat goed te kunnen uitvoeren. U wilt van 

de pijn af en bent er al lang aan gewend dat er direct getrokken 

wordt bij kiespijn. 

 

Helaas, u was de achtste patiënt deze ochtend en nu is de anesthe-

sie op. Dus wordt er maar een antibiotica kuur uitgeschreven en 

zoals u weet haalt dat misschien even de pijn weg van de ontste-

king maar het probleem wordt er meestal niet mee opgelost. Na 

vier uur teruglopen is aan het einde van de dag het resultaat dat er 

geld uitgegeven is aan een recept dat het probleem niet structureel 

oplost en dat er een nieuwe afspraak is gemaakt. Hopelijk is er 

dan wel voldoende materiaal om echt wat te doen. 

 

Ongelooflijk? Nee, gewoon de realiteit in Rwanda. Natuurlijk is 

de OHFR direct aan de slag gegaan om waar mogelijk de grootste 

knelpunten op te lossen door het geven van meer middelen, het 

adviseren van praktijkvoering en zetten we ons in om meer medi-

camenten te leveren. 

Duidelijk is dat de OHFR veel goed werk kan verrichten om de 

tandheelkundige praktijk in Rwanda structureel te verbeteren. 

 

Volgende week kunt u meer lezen over de donatie van de ultra 

sound machines. Over de samenwerking met de Stichting Karibu 

en het profylaxe programma leest u dan in deel 3. 

 

Steun de OHFR en geef een financiële bijdrage om in april de 

laatste steen te plaatsen. 

 

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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