Steun Jimmy
Op 21 september arriveerde Jean de Dieu Mugenzi, “Jimmy” op Schiphol. Jimmy is de tandarts uit
Rwanda en zal de kliniek van de Oral Health Foundation Rwanda in Remera- Rukoma gaan leiden.
Om hem goed voor te bereiden heeft de OHFR een stage voor Jimmy georganiseerd in samenwerking
met de OHFR in Duitsland. Jimmy loopt aldaar 6 weken stage onder begeleiding van Sven Glatzelen
en Jan Chris Damstra, beiden actief binnen de OHFR. Naast tandtechnische zaken wordt er veel
aandacht besteed aan het opzetten van een profylaxe programma en aan de organisatorische kanten
van het leiden van een praktijk.
Begin november gaan wij samen met Jimmy terug naar Rwanda. Dan voeren we gezamenlijk een
voorlichtingsprogramma uit op een aantal scholen in Remera-Rukoma. Met een aantal collega’s van
Jimmy zullen we ook in Musha, een gebied in het oosten van Rwanda, aan de slag gaan. Zo breidt de
OHFR langzaam maar zeker het gebied uit waar structurele tandheelkundige hulp aangeboden wordt.
In de nieuwsbrief van december zullen we verslag doen van deze reis naar Rwanda.
We hebben de laatste tijd veel tandheelkundige apparatuur ontvangen. Dat zijn fantastische giften.
Echter, nu moet alles vervoerd worden naar Rwanda om uiteindelijk geplaatst te kunnen worden in
onze kliniek. Het vervoer van al het materiaal kost de OHFR ongeveer € 5.000,- Geld dat we niet zo
maar hebben. Het zou geweldig zijn als Jimmy ook in zijn “eigen” kliniek in Remera-Rukoma kan
werken met goed materiaal. Daarvoor hebben we uw steun nodig.
Steun Jimmy om zijn inzet in Rwanda goed te kunnen uitvoeren en geef een financiële bijdrage om het
materiaal op korte termijn naar Rwanda te kunnen vervoeren.
U kunt geld overmaken op ons rekening nummer 50.49.52.005. Of maak eenvoudig gebruik van deze
link Ja, ik steun Jimmy, en doe een online donatie.
Oral Health Foundation Rwanda (OHFR)
Established in Alkmaar the Netherlands. Chamber of commerce Noordwest-Holland number 37129039; 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

