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“Special friend of the OHFR”  Award 

Steeds meer mensen steunen de OHFR. Zij zien samen met 

ons het belang in van een goede tandheelkundige zorg op het 

platteland van Rwanda. Sommige donateurs steunen de  

OHFR op bijzondere wijze. Zij verdienen het om in het zon-

netje gezet te worden. Op 28 augustus is de eerste “special 

friend of the OHFR” award uitgereikt aan Jan Chris Damstra. 

De heer Damstra heeft 

de OHFR een donatie 

geschonken van  € 

5000,-. Daarnaast zet de 

heer Damstra zich actief 

in als tandarts voor de 

OHFR en is voorzitter 

van onze Duitse  vrien-

denclub “OHFR Förder-

verein”.  

 

Het was een genoegen voor Steven Smit  (L) om af te reizen 

naar Duitsland om aldaar tijdens de jaarvergadering van de 

Förderverein de award uit te reiken aan Jan Chris Damstra 

(R). Dat er nog vele uitreikingen mogen volgen. 

 

Donaties 

De OHFR kan alleen zijn doel bereiken met behulp van uw 

financiële steun.  De afgelopen periode hebben we onder an-

dere donaties mogen ontvangen  van de organisaties: Share4-

More, Banque Populaire de Rwanda, de Morgenster,  Ortho-

dontiepraktijk Schiedam, YouBeDo. En van de particulieren: 

Heffelaar, Buurs, Haans, Damstra, Spanjaard, Dickhoff en  

natuurlijk alle vrienden van de OHFR in Nederland en  Duits-

land. Allen en ook zij die niet genoemd zijn, hartelijk dank 

voor uw ondersteuning.  Voor de bouw van de kliniek hebben 

we nu een groot  deel. We willen de kliniek in 2010 openen 

en  daarvoor is nog ongeveer € 20.000 nodig. En dat gaat ons 

samen lukken! Blijf de zorg voor  een gezond gebit van de 

kinderen in Rwanda steunen.  

 

Country representative OHFR in Rwanda 

Voor projecten in het buitenland is het van groot belang dat je 

als organisatie een contact persoon ter plekke hebt. Na het ver-

trek van  mevrouw van Pothoven uit Rwanda stellen we graag 

onze nieuwe contact persoon aan u voor; Ellen Pijpers.  

We wonen nu sinds juli 2008 met ons gezin in Rwanda. Het 

land van de 1000 heuvels. Een land met een eigen historie. In 

dit land wordt momenteel hard gewerkt aan de economische 

opbouw. Fijn dat ik hier een bijdrage aan kan leveren, als 

country representative voor de INGO OHFR. In eerste instan-

tie lag de focus op het formaliseren van de INGO.  

Na heel wat bezoeken aan het Ministerie van Immigrati-

on/Emigration was het in Augustus 2009 zover! 

De volgende stap is het organiseren en starten van de bouw. 

Hier zijn verschillende partijen bij betrokken en mijn rol is die 

van procesbegeleider. 

Er wordt weleens gezegd: European got the clock and African 

people got the time. Een kern van waarheid. Samenwerken 

betekent hier duidelijke afspraken maken met elkaar en geduld 

opbrengen. Checken of we allemaal over hetzelfde praten, om-

dat de taalbarriere en cultuurverschillen wel eens  

interpretatieverschillen als gevolg hebben. 

Door steeds meer te leren van de mensen, de geschiedenis, de 

cultuur en de natuur; hoe meer we naast wederzijdse verwon-

dering ook steeds meer wederzijdse bewondering en inzicht 

ontwikkelen over het leven hier. Een gezond verstand, prak-

tisch blijven een een goede portie humor werken voor iedereen 

het beste. 

De OHFR heeft een geweldig doel en dit ondersteun ik ten vol-

ste. Dicht bij de mensen zorg bieden is wat hier nu nodig is! 

 

Let’s go forward together! 

Ellen Pijpers 

 

OHFR is officieel erkend in Rwanda  

In de nieuwsbrief van december 2008 is melding gemaakt 

van de aanvraag voor de registratie van de OHFR als INGO 

(International Non Governmental Organisation) in Rwanda. 

Zo een erkenning krijg je 

niet zo maar. Het heeft dan 

ook veel meer tijd en inzet 

gekost dan het bestuur in 

eerste instantie verwachtte. 

Zeker dankzij de onvoor-

waardelijke inzet van onze 

contactpersoon in Rwanda, 

Ellen Pijpers, is ook deze 

doelstelling bereikt. Elk jaar 

zal er  een nieuwe aanvraag 

nodig zijn, maar we hebben 

er alle vertrouwen in dat het 

steeds eenvoudiger wordt nu 

we bekend zijn bij de minis-

teries.  

 
Draag uw steentje bij en neem contact met ons op  of stort di-

rect uw bijdrage, elke € is welkom, op rek.nr. 50.49.52.005 

t.n.v. Oral Health Foundation Rwanda te Alkmaar. Of vul het 

aanvraagformulier in voor ”Vrienden van de OHFR” in die u 

vindt in de bijlage.  



 
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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