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In september is de voorzitter van OHFR, Christiaan van Es, weer afge-

reisd naar Rwanda. Deze reis stond voornamelijk in het teken van het 

verstevigen van contacten en overleg met de autoriteiten over de toe-

komstige werkzaamheden in Rwanda. Weinig spectaculair dus voor de 

bühne, maar zeker wel van groot belang voor het werk van de OHFR. 

 

Deze nieuwsbrief informeert u kort over de laatste ontwikkelingen en 

plannen van de OHFR. 

 

ART 

De ART (Atraumatic Restorative Treatment) methode is een beproefde 

methode om met weinig middelen een optimaal resultaat te behalen. De 

ART-methode, is een minimale interventietechniek waarbij uitsluitend 

met handinstrumentarium wordt geprepareerd en met een plastisch vul-

materiaal wordt gerestaureerd. Deze methode is sinds de introductie 

ervan in 1985 veelvuldig beschreven. De ART-methode is speciaal 

ontwikkeld om tandheelkundige zorg bereikbaar te maken voor mensen 

in gebieden waar het ontbreekt aan middelen en mankracht om de regu-

liere zorg te kunnen leveren. 

Afgesproken is dat de Rwandese tandarts, Frank Rwema begint met het 

geven van een training. In 2013 zal de OHFR een aantal ART work-

shops organiseren. 

 

Met dank aan de OHFR Förder-

verein te Duitsland kunnen wij 

10 ART-toolkits  inzetten voor 

trainingen in Rwanda. 

 

Projecten voor 2013  

1. Project Dental Preventive Program (DPP) 

Doelstelling 

Het doel van dit project van de Oral Health Foundation Rwanda 

(OHFR) is om aandacht te schenken aan de preventie gericht op school-

gaande kinderen in de leeftijd van 4 – 6 jaar in het district Kicukiro. Er 

ligt nu een vraag van het district om een DPP te geven aan alle school-

kinderen. In 2013 richten we ons op de eerste groep van ruim 21.000 

kinderen. 

 

2. Project Screening Musha. 

Doelstelling 

Screenen, waar nodig tandsteen verwijdering. Na de screening kan be-

paald worden of  er een eenvoudige behandeling verder nodig is. Indien 

dat laatste het geval is wordt de patiënt in één van onze klinieken be-

handeld. Het zal gaan om ongeveer 240 kinderen en mogelijk een enke-

le volwassene van een school in Musha. Deze school is door de Neder-

landse stichting Karibu opgezet en wordt door hen ondersteund.  

 

3. Project verbetering kliniek “La Madone” 

Doelstelling 

In augustus 2011 is de OHFR in contact gekomen met organisatie 

“Sinapisi”. Een Rwandese organisatie die zich bezig houdt met de op-

vang van wezen en kinderen waarvan de ouders in de gevangenis zit-

ten: “Peace Village”. Zij onderhouden tevens een kleine dokterspost, 

de dispensaire “La Madone”. De OHFR is gevraagd om in de dokters-

post een afdeling in te richten voor tandheelkundige hulp.  

 

Voor de inrichting heeft de OHFR al de 

uitrusting die geschonken is door tand-

arts Migo Degen. Dit project wordt in 

samenwerking met stichting Karibu 

uitgevoerd. 

 

Op de foto ziet u hoe Samuel een kind 

onderzoekt in de kliniek “La Madon-

ne”. 

 

4. Dental Therapist voor de kliniek Remera-Rukoma. 

Doelstelling 

Eén jaar een tweede dental therapist werkzaam te laten zijn in de kliniek 

van de OHFR. Bevordering van de vaardigheden door training on the 

job. 

 

5. Training ART methode. 

Doelstelling 

Verbeteren van de basisvaardigheden van de dental therapists in Rwan-

da.  

 

6. Plaatsen tandartsstoelen bij meerdere “centres de santé”. 

Doelstelling 

Het structureel verbeteren van de omstandigheden waaronder tandheel-

kundige gezondheid wordt aangeboden bij de kleine ziekenhuizen op 

het platteland. 

 

OHFR op Facebook en Twitter 

De OHFR  maakt nu ook gebruik van de social media. Op zowel de 

Facebook pagina van de OHFR als op het Twitter account, @ohfr, 

kunt u regelmatig informatie vinden over zaken die de OHFR aangaan.  

Volg de OHFR dus via Twitter en “Like” de OHFR pagina. 

 

Geef ze hun glimlach terug. Blijf de OHFR steunen 

Er is al veel bereikt en de OHFR wordt steeds groter. Wij blijven ons 

inzetten om de tandheelkundige structuur in Rwanda te ontwikkelen, 

om de kennis en vaardigheden van tandartsen en assistenten te verbete-

ren. Het DPP is succesvol, de kliniek in Remera-Rukoma draait op 

volle toeren, de trainingen en workshops verbeteren de competenties 

van de tandartsen. Meer en meer patiënten worden dankzij de OHFR 

geholpen.  De OHFR blijft zich inzetten voor een betere tandheelkun-

dige gezondheid. Samen met u gaat ons dat lukken. 

 

Zo kunt u direct via een veilige verbinding geld overmaken  

Ja, ik steun de OHFR,  of snel en veilig via uw mobiel  

SMS DONATIE 1715 naar 1008 

(Meer over deze SMS dienst zie www.smsmachtiging.nl) 

 

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op onze rekening 50.49.52.005  

Of, beter nog, wordt Vriend van de OHFR voor  €60,- per jaar (zie 

bijlage). 

 

Neem gerust contact met ons op als u de OHFR op een andere wijze 

wilt ondersteunen. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij onze organisatie of 

door schenkingen uit erfenis of het doneren van tandheelkundige appa-

ratuur. 

https://twitter.com/ohfr
https://www.facebook.com/#!/OralHealthFoundationRwandaohfr
https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1715
https://www.smsmachtiging.nl
https://www.facebook.com/#!/OralHealthFoundationRwandaohfr
https://twitter.com/ohfr


 
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, 

 

 

 

(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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