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Nieuwsbrief
In het eerste halfjaar zijn er enkele veranderingen doorgevoerd bij
de OHFR. Er is een nieuw bestuur, een nieuwe website en een
nieuwe Facebook pagina gekomen. De voorzitter van de OHFR,
is afgelopen februari weer afgereisd naar Rwanda. Deze nieuwsbrief informeert u over de laatste ontwikkelingen en plannen van
de stichting.

Donateurs
Het bestuur van de
OHFR wil graag iedereen hartelijk bedanken die zich heeft
ingezet, op welke
wijze dan ook, voor betere tandheelkundige zorg in Rwanda.
Dankzij u kan het werk voortgang vinden.

Nieuw bestuur
Vanaf 1 januari heeft de OHFR een nieuw bestuur:
Christiaan van Es
Veroni van Es
Rémy van Dijk

-

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

De OHFR wil oud-secretaris/penningmeester Steven Smit hartelijk bedanken voor zijn inzet en toewijding gedurende de afgelopen zeven jaren. Wij wensen hem veel succes met zijn verdere
carrière.

Nieuwe website

Bezoek februari 2014
Het bezoek van de voorzitter was weer een succes. Zo heeft de
minister van volksgezondheid gevraagd aan de OHFR om te
participeren in de werkzaamheden verbonden aan de door het
ministerie uitgezette “road map” en het meerjarenplan betreffende de ontwikkeling van de tandheelkunde in Rwanda. Ook is
met de minister een MoU getekend zodat de werkzaamheden
van de OHFR kunnen worden voortgezet.
Er heeft in februari weer een workshop plaatsgevonden voor
dental therapists en een DPP (Dental Preventive Program) en
ART (Atraumatic Restorative treatment) op een lagere -en middelbare school. Overigens vinden beide programma’s jaarlijks
regelmatig plaats op verschillende scholen en in verschillende
delen van het land. Er zijn 628 kinderen onderzocht waarvan er
61 ART hebben gekregen en 122 zijn doorgestuurd voor verdere
behandeling.

Verdere ontwikkelingen


Er is een röntgenapparaat geplaatst in de kliniek in
Remera-Rukoma en de ..



dental therapist aldaar
heeft een opleiding
gekregen zodat zij het
X-ray apparaat kan
gebruiken.



Naast Microsoft heeft ook het IT-bedrijf Techsoup de OHFR
erkend als NGO en leveren nu gratis software aan de
OHFR.



De OHFR is benaderd door de Worldschool. De Wordschool

De OHFR website en nieuwsbrief hebben een nieuwe look gekregen. De nieuwe site kunt u hier bekijken. Eventuele suggesties
voor de website kunt u mailen naar info@rwandadentist.org

Vernieuwde Facebookpagina
De OHFR heeft ook een nieuwe facebook pagina. Hier komen
alle nieuwtjes op en kunt u zelf berichtjes plaatsen. Word gauw
lid!

Geef ze hun glimlach terug.
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 verbeteren. Het DPP is succesvol, de kliniek in RemeraRukoma 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 tandheelkundige gezondheid. Samen met u
gaat ons dat lukken.
Alstublieft, blijf doneren

is een educatieve organisatie die projecten uitvoert in

samenwerking met o.a. kleinschalige ontwikkelingsorganisaties. Wordt vervolgd.

Plannen
Er is een afspraak met het Rwandan Military Hospital (RMH)
gemaakt om een DPP en ART te geven in Kicukiro, een district
vlakbij de hoofdstad Kigali. Overigens is 80% van het aantal
patiënten burger en is het aantal militaire patiënten dus maar
gering. In augustus zal de voorzitter weer afreizen naar Rwanda
in gezelschap van drie tandartsen. Samen zullen zij klinieken
bezoeken en verschillende DPP/ART programma’s begeleiden.
De Oral Health Foundation in Rwanda is statutair gevestigd in
Alkmaar onder nummer 37129039 KvK Noordwest-Holland.

Adres: Choorlammersteeg 2A 2311EP Leiden
E-mail: info@rwandadentist.org
IBAN: NL97ABNA0504952005

