In deze nieuwsbrief veel foto’s. Beelden zeggen meer dan
woorden en als u de foto’s ziet van de kliniek in de afbouw
fase bent u het er vast mee eens. Ook beelden van het eerste
profylaxe programma dat zelfstandig door de lokale medewerkers van de OHFR is uitgevoerd.

De kliniek
De tegels worden gelegd, de muren zijn geschilderd, de watertank is geplaatst.

Dental Preventive Program
Tot voor kort hebben we het altijd gehad over het profylaxe
programma. Om duidelijker te zijn hebben we het programma
omgedoopt in “Dental Preventive Program” of wel het DPP.
Onze lokale tandheelkundige medewerker die verbonden is
met de OHFR heeft in maart zijn eerste DPP zelfstandig uitgevoerd. Ruim honderd kinderen op een school in de buurt
van Cyangugu , in het westen van Rwanda, nabij het Kivu
meer, hebben voor het eerst kennis gemaakt met een les over
mondhygiëne en hoe je tanden te verzorgen. Eerst zijn de
leerkracht van de school geïnstrueerd.
Vervolgens is er les gegeven aan
de kinderen. Eerst de leerkrachten
informeren, dan de theorie aan de
kinderen. Hierbij maakt de tandheelkundig medewerker niet alleen gebruik van de middelen die
de OHFR heeft ontwikkeld, maar
zorgt ook zelf voor aanschouwelijk onderwijs.

Na de theorie volgt dan de
praktijk.
Er staan momenteel nog twee
DPP’s op stapel. Dan hebben dit jaar alweer 500 kinderen een voorlichtingsprogramma gehad.

Zoals u ziet, is het een mooie kliniek geworden. Nog even
wat afwerkingen en we kunnen de apparatuur gaan plaatsen.
In augustus gaan we daarvoor naar Rwanda.

Blijf de OHFR steunen want de komende 3 jaar staan de volgende programma’s op stapel. 1. Praktijkonderwijs en ondersteuning door expat tandartsen in de kliniek te RemeraRukoma. 2. Uitbreiding van het Dental Preventive Program
(DPP) 3. Uitbreiding van de curatieve ondersteuning in meerdere districten in Rwanda in samenwerking met de lokale
“Centres de Santé”.
We staan pas aan het begin van een structurele verbetering
van de tandheelkundige gezondheid in Rwanda.
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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
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