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Begin augustus is er veel werk verricht in Rwanda. De kliniek is inge-

richt, zonnepanelen zijn geplaatst, 200 kinderen hebben voorlichting 

gehad en nieuwe projecten zijn in de steigers gezet.  In deze nieuws-

brief een korte impressie van alle activiteiten. 

 

De kliniek  

Een tandartsstoel weegt al gauw 200 kilo. Dat verplaatsen gaat in 

Rwanda met veel mankracht en vrouwkracht. Gezamenlijk wordt de 

stoel opgepakt en naar de kliniek gedragen. Zo is al het materiaal naar 

binnen gebracht en kon onze tandarts Jan Chris Damstra een en ander 

aansluiten. Het gaat altijd anders dan je denkt. Even een lamp aan de 

muur ophangen betekende dat de 

lamp met een deel van de muur weer 

naar beneden kwam. Dan maar bou-

ten door de hele muur heen. Een 

gootje voor de kabels en de afzuig-

slangen moest op het laatste ogen-

blik nog even uitgehakt worden. 

Maar dankzij de inspanning van een 

bouwvakker is dat ook gelukt.  

De nette afwerking komt nog wel. 

 

En het uiteindelijk resultaat is dat Paula Mumbwaijire, de KHI tandarts 

van het ziekenhuis, nu in haar nieuwe omgeving aan het werk kan; de 

patiënten rustig op het terras en in de schaduw kunnen wachten; er een 

aparte, goed schoon te maken ruimte is voor de behandeling. Dankzij 

de sterilisatie apparatuur die aangesloten is, zijn er altijd voldoende 

steriele instrumenten om de patiënten goed te kunnen helpen. De OH-

FR zet zich nu in 

om met behulp van 

Europese tandart-

sen trainingen on 

the job te geven om 

zo de kennis en 

vaardigheden van 

de tandartsen te 

verbeteren. 

 

Veel zonne-energie 

Warm, heel warm was het op het dak van de kliniek, maar Danny en 

Tim Uges bleven maar doorwerken. Er was maar een beperkte tijd om 

de kliniek in Remera Rukoma te voorzien van duurzame energie. Er 

moesten 15 zonnecollectoren op het dak geplaatst worden, de kliniek 

moest bekabeld worden, stopcontacten aangelegd worden en de com-

puters voor een goede verdeling aangesloten worden. Daarom gingen 

Danny, Tim en Jan Chris al vroeg in de ochtend op pad en onder goed-

keurende blikken van een deel van de inwoners van Remera Rukoma 

werd er hard gewerkt. Natuurlijk was de medewerking van het tech-

nisch personeel van het ziekenhuis wenselijk en daar is dan ook veel 

tijd aan gespendeerd. Een hele nieuwe techniek moest uitgelegd wor-

den aan de Rwandese elektricien van het ziekenhuis. Dat vraagt veel 

van de communicatie en geduld, maar het is gelukt. Dankzij de inzet 

van Tim en Danny, de donatie van de Duitse firma Hilker & Partner, 

SMA en Solar World, is er  een schitterend resultaat neergezet; een 

eigen voorziening voor duurzame energie voor onze kliniek . 

 

De basis ligt bij preventie 

Ook deze keer is er weer een DPP (Dental Preventive Program) ge-

geven. Ditmaal op de school waar in 2010 ook de DVD “How to brush 

your teeth” is opgenomen. U begrijpt dat het voor de leerlingen, die 

zelf een rol in de DVD hebben gespeeld, een groot plezier was het re-

sultaat terug te zien. Samen met Paula Mumbwaijire en Samuel Safari  

is er aan ruim 200 leerlingen voorlichting geven over het belang van 

een goede mondhygiëne en is er in de praktijk geoefend met het tan-

denpoetsen. Naast al het regelwerk zijn dit de dankbare klussen. Altijd 

stralende kinderen om je heen die vol enthousiasme aan het program-

ma deelnemen en je weet dat hier de basis gelegd wordt voor een bete-

re tandheelkundige gezondheid. 

Peace Village 

Net iets buiten Kigali staat “Village de la Paix”. Het project is na de 

genocide in 1994 opgericht op initiatief van Jean Baptiste Sengayire en 

valt onder de werkzaamheden van de  stichting Pamasor Rwanda . 

Doelstelling is het verzorgen van huisvesting en onderwijs voor wees-

kinderen en minderbedeelden. De weeskinderen zijn veelal kinderen 

wiens ouders overleden zijn aan AIDS of kinderen die om welke reden 

dan ook niet door de ouders worden geaccepteerd. Het project ligt in 

het district Kicukiro, het is een groot project met scholen, slaapvertrek-

ken en een eigen koeienstal inclusief biogasinstallatie. Even buiten dit 

complex is een “dispensary” (La Madone), een soort huisartsenpost. 

Op verzoek van de stichting Pamasor zal in de  “dispensary” een tand-

heelkundige kliniek worden gevestigd.  De OHFR is trots daarvoor 

gevraagd te zijn en we geven dan ook graag invulling aan deze wens. 

 

43.000 kinderen voorlichten 

De OHFR begint een goede naam op te bouwen in Rwanda. Vandaar 

dat we door de overheid gevraagd zijn om een advies te geven over de 

inrichting van een afdeling tandheelkunde in een ziekenhuis. Daarnaast 

is ons gevraagd om  het DPP uit te voeren voor ruim 100 scholen met 

in totaal meer dan 43.000  kinderen. Natuurlijk pakken we deze uitda-

ging graag op. 

 

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 en wij willen dat op alle scholen in Rwanda 

de kinderen voorgelicht worden over het belang van een goede mond-

hygiëne. Samen met u gaat ons dat lukken. 

Ja, ik steun de OHFR, of maak direct een bedrag over op onze reke-

ning, wordt Vriend van de OHFR (zie bijlage) en neem gerust contact 

op als u ons op een andere wijze wilt ondersteunen. 

https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1715


 
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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