In Rwanda werken momenteel drie lokale tandartsassistenten
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I. Acknowledge
My sincere thanks go to the Oral Health Foundation in
Rwanda for helping us to prevent dental diseases in Kibirizi OHFR te Remeraprimary school through its dental preventive program project. Rukoma. Jan Chris
Damstra, onze tandarts,
gaat begin augustus met
II. Presentation of Kibirizi primary school
Kibilizi primary school is located in Gisagara District, Kibirizi behulp van het technisch
sector in southern province, to the distance of 11 km from
personeel aldaar, de
Butare town
praktijk inrichten.
III Activities done in dental preventive program
Introduction to the teacher about curriculum
To teach 150 children the OHFR program
Practice how to brush the teeth
Toothbrush and toothpaste giving to the children
Observation
About 30% of the children don’t brush their teeth at home because of lack of toothbrush and toothpaste and ignorance of
parents
Suggestion:
The direction of school request to continue the program because there are other 100 children less than 10 years remain .as my objective present to the school, is to teach all children under 10 years that mean that there are 100 children remaining. It would be better if you support me to continue.
Please fin enclosed copy of pictures taken during the session.
Done by NIYIGABA Gonzalve
Dentist A1
Picture 1: children after session Picture2:during practice

De OHFR werkt duurzaam.
De energie die nodig is voor de kliniek zal voor het grootste
deel duurzaam worden opgewekt. Hiervoor worden er zonnepanelen op het dak geplaatst. Dit project wordt uitgevoerd door
twee studenten uit Duitsland. Tim, die er zijn afstudeerproject
van heeft gemaakt en Danny Uges. Het geheel wordt gefinancierd door de firma Elektrotechnik Hilker GmbH & Co. Verder werken mee Solarworld voor de zonnenpanelen en SMA
voor de gelijkrichters. Een deel van de opgewekte stroom zal
ook gebruikt kunnen worden voor andere onderdelen van het
Hospital Remera-Rukoma.
Bezoek Rwanda
Begin augustus reizen we met een heel gezelschap af naar
Rwanda. Zoals al eerder genoemd gaat onze tandarts de kliniek
inrichten en Tim en Danny zorgen voor de zonne-energie.
Chris van Es en Steven Smit zullen een behandelstoel afleveren
in een klein ziekenhuis te Kibuye in het westen van Rwanda.
Tevens zullen zij meerdere DPP’s organiseren bij verschillende
scholen en natuurlijk de nodige contacten uitbreiden.
Geef ze hun glimlach terug. Blijf de OHFR steunen
Dankzij uw bijdrage, de steun van onze donateurs en sponsoren
wordt er veel gedaan en veel bereikt. Blijf ons ondersteunen er
is nog veel werk te doen. Maak eenvoudig gebruik van deze
link Ja, ik steun de OHFR, of maak een bedrag over op onze
rekening, of wordt Vriend van de OHFR (zie bijlage).Wilt u
met uw bedrijf sponsor worden , neem dan contact met ons op.

De Oral Health Foundation Rwanda is gevestigd in Alkmaar, onder nummer 37129039 KvK Noordwest-Holland.
Site: www. rwandadentist.org
Bank ABNAMRO rek.nr. 50.49.52.005 t.n.v. Oral Health Foundation Rwanda te Alkmaar
Contact: cekvanes@rwandadentist.org / shsmit@rwandadentist.org Tel 0612356922
Onze sponsors: , Spread Your Wings, stage bemiddeling Aruba, IMPLI-CIT Services, specialist in kantoorautomatisering,
Denvon Media, communicatie bureau, D3C consultancy, coaching, co-management, Youbedo web winkel

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
Plaats en datum

......................................................

.........................................................te......................
...........................................................................

Handtekening

NB: Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - 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

Oral Health Foundation Rwanda (OHFR)
Established in Alkmaar the Netherlands. Chamber of commerce Noordwest-Holland number 37129039;
Address: Chopinstraat 148,1817 GD Alkmaar, The Netherlands E-mail : rwandadentist@gmail.com
ABN AMRO Bank, Alkmaar, The Netherlands, Account number : 50.49.52.005
IBAN : NL97ABNA0504952005 / BIC : ABNANL2A

