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Jaarverslag 2011 Oral Health Foundation 

Rwanda  
 

Organisatie 

Tandheelkunde wordt in het Westen vaak als luxe gezien, 

omdat mondhygiëne een normaal gegeven is in de opvoe-

ding en er altijd wel een tandarts is die desnoods in het 

weekeinde problemen oplost. In Rwanda, waar 90% van de 

kinderen nog nooit een tandarts heeft gezien en de meeste 

kinderen nooit geleerd hebben hun tanden te poetsen, ter-

wijl er door de ontwikkeling wel steeds meer suikers be-

schikbaar zijn, vormt het gebrek aan structurele aandacht 

voor tandheelkunde een groot probleem. Het gevolg is dat 

velen rondlopen met een zeer slecht gebit, ziek worden 

door de ontstekingen in de mond, waardoor hun weer-

standsvermogen sterk achteruit gaat met alle gevolgen van 

dien.  

En dat in een land waar 70% onder de armoedegrens van 

$1,- per dag leeft. 

 

De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) bestaat nu 5 

jaar. In die tijd is er een organisatie opgebouwd die in 

Rwanda officieel erkend is als een “International Non-

Governmental Organization” (INGO). Naast het bouwen 

van een kliniek voor directe hulp, wordt er veel aandacht 

gegeven aan voorlichting.  Hiervoor is een speciaal Dental 

Preventive Program (DPP) ontwikkeld gericht op school-

kinderen.  

 

Good oral health for all, for life, starts with promoting oral 

health for the youngest and most vulnerable members of 

our society. Ensuring that oral health services are accessi-

ble and responsive to the needs of children and their fami-

lies,  good information about dental care is the first step in 

accomplishing that objective. 

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 nog steeds vertegenwoordigd 

door mevrouw Isabel Duijndam. Zij zet zich actief in voor 

het DPP op scholen en is een uitstekende 

“representative”voor de OHFR in Rwanda.  

De Rwandese dental assistent Samuel Safari werkt nu sa-

men met de OHFR. Samuel is, na te zijn opgeleid in het 

DPP programma, de contactpersoon voor het  DPP project 

in Rwanda. 

   

De samenwerking met Prestacion met betrekking tot de 

fondswerving, is in 2011 weer succesvol voortgezet.  

 

Onze zusterorganisatie in Duitsland, de Förderverein    

OHFR eV., is wederom actief geweest. Er zijn fondswer-

vende activiteiten geweest en men heeft zich geweldig in-

gezet voor de verdere ontwikkeling van het DPP.  

 

Het bestuur van de OHFR bedankt een ieder die zich, op 

welke wijze dan ook,  heeft ingezet om het werk te kunnen 

uitvoeren  dat leidt tot een betere tandheelkundige zorg in 

Rwanda.  

  

De OHFR wordt niet gesubsidieerd en is dus geheel afhan-

kelijk van donaties. Dankzij de kleine en grote donaties kan 

het werk voortgang vinden: “ In the strong belief that only 

a healthy nation may form the layering foundations for a 

sound economic development, which assisted by educa-

tional progress shall procure in a stable and peaceful co-

operation between groups of man”. 

 

Wij hopen en verwachten ook het komende jaar weer uw 

steun te mogen ontvangen.  

 

Resultaten 

In 2011 zijn de volgende resultaten behaald. 

 

 De kliniek in Remera-Rukoma is afgebouwd. 

 De inrichting van de kliniek is afgerond. 

 Zonnepanelen zijn op de kliniek aangebracht. 

 Er is een “teach the teacher” programma ontwikkeld 

met betrekking tot de DPP. 
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 Dental assistents in Rwanda hebben zelfstandig DPP’s 

uitgevoerd voor 400 kinderen. Samen met de DPP’s 

die door de OHFR ondersteund zijn, hebben ruim 800 

kinderen voorlichting gehad. 

 De OHFR is gevraagd om voor 63 scholen, ongeveer 

40.000 kinderen, een DPP te organiseren. Begin 2012 

wordt hiermee gestart. 

 Eerste onderzoek naar uitbreiding van het aantal kli-

nieken die ondersteund worden door de OHFR, is uit-

gevoerd. Er zijn gesprekken gevoerd over twee moge-

lijke locaties. 

 Er zijn vier nieuwsbrieven uitgegeven. 

 

Veel aandacht is er in 2011 gegaan naar het afbouwen en 

inrichten van de kliniek. Mede dankzij een grote donatie van 

een organisatie die anoniem wenst te blijven is dit ook ge-

lukt. Er is voor meer dan 1000 kilo aan apparatuur vervoerd. 

Het project rond de zonne-energie panelen is een groot suc-

ces geworden. Dit project is voor een belangrijk deel gefi-

nancierd door Hilker & partner, SMA en Solar World. Veel 

dank gaat hierbij uit naar Danny en Tim Uges. Twee broers 

die ongelooflijk hard hebben gewerkt op het hete dak van de 

kliniek om alle panelen te monteren en het geheel te installe-

ren. Voor Tim was dit tevens een onderdeel van zijn afstu-

deer traject.  

 

Door twee Rwandese dental assistents, Samuel Safari en 

Gonzalve Niyigaba is er een aantal DPP’s zelfstandig uitge-

voerd. Het Dental Preventive Program (DPP) dat de OHFR 

speciaal voor Rwanda heeft ontwikkeld wordt steeds vaker 

ingezet. Preventie is uiteindelijk een uitermate belangrijk 

onderdeel van een structurele verbetering van de tandheel-

kundige gezondheid. Steeds meer scholen vragen ons om 

een DPP uit te voeren. Om hier invulling aan te kunnen ge-

ven heeft de OHFR een “teach the teacher” programma ont-

wikkeld en een programma om meer “dental assistents” op 

te leiden voor het geven van een DPP. In 2012 starten we 

met dit programma middels twee seminars.   

 

De OHFR onderzoekt steeds waar, in samenwerking met 

lokale organisaties en “centres de santé”, tandheelkundige 

klinieken kunnen worden opgezet. In 2011 heeft de stichting 

“SINAPISI” de OHFR gevraagd om te onderzoeken of het 

mogelijk is om een tandheelkundige kliniek op te zetten in 

de bestaande gezondheidspost. De eerste contacten daarvoor 

zijn gelegd en de benodigde materialen zijn geïnventari-

seerd.  

 

Blik op de toekomst 

De OHFR bestaat nu vijf jaar en er is al veel bereikt. Steeds 

meer lokale en internationale  partijen die zich inzetten voor 

de verbetering van de “oral health” in Rwanda, zoeken con-

tact met de OHFR. De vraag vanuit Rwanda voor ondersteu-

ning op het gebied van de “oral health” wordt ook steeds 

groter. Om invulling te kunnen geven aan de groeiende 

vraag vanuit de Rwandese maatschappij is uitbreiding van 

het aantal vrijwilligers, het aantal lokale medewerkers en 

dus ook van de fondsen hard nodig. De OHFR zal zich in 

2012 inzetten voor een passende organisatie zodat er een 

structurele en kwalitatieve bijdrage geleverd kan worden aan 

de tandheelkundige gezondheidszorg in Rwanda.  

 

Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland. 

 

 Seminar “DPP for Dental Assistents” voor 15 dental 

assistents. (Februari 2012) 

 Seminar “ DPP teach the teachers”voor 63 hoofden 

van scholen. (Februari 2012) 

 Inrichten van een organisatie opdat de “dental assis-

tents” met ondersteuning van de OHFR zelfstandig 

het DPP programma kunnen uitvoeren op scholen. 

 DPP’s op 25 scholen (± 20.000 kinderen). 

 Opzetten 2e kliniek. 

 Projectondersteuning aan een reeds in aanbouw zijnde 

tandheelkundige kliniek 

 Ontwikkelen programma’s voor “training on the job” 

ter verbetering van de vaardigheden van de lokale  

tandartsen. 

 Twee uitzendingen van Nederlandse / Duitse tandart-

sen. 
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Financiële toelichting 

In 2011 zijn de inkomsten vanuit de fondswerving specta-

culair gestegen. Kennelijk weten aangeschreven fondsen 

het werk van de OHFR steeds beter te waarderen en is er 

vertrouwen in de organisatie. Twee grote bedragen zijn er 

ontvangen van een organisatie die anoniem wenst te blij-

ven. De Förderverein e.v. OHFR uit Duitsland heeft ook 

substantieel bijgedragen. De OHFR erkent de afhankelijk-

heid van de grote donaties van twee partijen in 2011. Voor 

2012 zal het dan ook een grote uitdaging worden om weer 

voldoende middelen te verkrijgen. 

 

De uitgaven voor fondswerving zijn op basis van “no cure, 

no pay”. Begrijpelijk is dan ook dat de kosten voor fonds-

werving in 2011 zijn gestegen. De afbouw van de kliniek 

en de inrichting ervan, vormt een groot deel van de uitga-

ven. Dit is inclusief het benodigde meerwerk, de aanleg 

van de zonne-energie panelen en het vervoer van appara-

tuur. 

 

Overige reis en verblijf kosten zijn verdeeld over de diver-

se posten, organisatie Rwanda, kliniek, DPP en opleiding.  

 

Het saldo zal worden aangewend om direct in 2012 activi-

teiten te ontplooien en wordt gereserveerd voor lokaal ver-

voer. 

 

Financiën 2011 

 

Inkomsten 

 

 

Besteding 

 

 
 

 

Particulier  €         909,99 

Förderverein  €      8.750,00 

Diverse organisaties  €    67.042,59 

Saldo uit 2010  €         601,02 

Totaal  €    77.303,60 

Organisatie Rwanda  €      4.017,88 

Kliniek  €    21.981,50 

DPP  €      7.585,79 

Opleiding  €      5.799,50 

Organisatie Nederland  €         896,73 

Fondswerving  €    12.406,86 

Banksaldo  €    24.615,33 

Totaal  €    77.303,60 

...It is a long way...

but we know,  with your help
we can manage it.

Step by step....



 
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, 

 

 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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