OHFR als INGO in Rwanda
Het bestuur van de Oral Health Foundation heeft begin november een geslaagde missie gehad in Rwanda. Na veel
voorbereidend werk en het benodigde overleg in Rwanda, is
nu alles gedaan om geregistreerd te worden als Internationale
Non Governmental Organisation (INGO) in Rwanda. Dit is
een belangrijke stap voor de OHFR. We verwachten begin
2009 de goedkeuring om daadwerkelijk ingeschreven te
staan. Door de registratie kunnen we onze activiteiten in
Rwanda uitvoeren zonder steeds vooraf goedkeuring te moeten vragen bij de Ministeries en de lokale organisaties. Daarnaast kunnen we nu goederen invoeren zonder invoerrechten
te hoeven betalen en heeft de OHFR een erkende status in
Rwanda.
Vrienden van de OHFR
De Oral Health Foundation Rwanda groeit. Dat is natuurlijk
geweldig en vraagt om een uitbreiding van mogelijkheden
om actiever betrokken te zijn bij de OHFR. Naast het initiatief in Duistland, is het nu ook mogelijk om in Nederland
uiting te geven aan uw betrokkenheid door Vriend te worden
van de OHFR. Vrienden van de OHFR betalen jaarlijks een
donatie van € 48,-. of € 4,- per maand. Hiermee steunen zij
de OHFR op structurele wijze. Op de site van de OHFR krijgen Vrienden van de OHFR een inlogcode waardoor meer
informatie beschikbaar komt over de activiteiten van OHFR
en algemene informatie over Rwanda. Speciaal voor Vrienden van de OHFR is er een “Vrienden van de OHFR” Group
op LinkedIn. Hiermee breiden zij hun netwerk uit met andere leden die naast hun zakelijke werkzaamheden ook hun
maatschappelijke betrokkenheid hebben. Meer weten en u
aanmelden zie de bijlage, of www.rwandadentist.org.
Onze Bank in Rwanda
Zaken doen in Rwanda vraagt ook om een weloverwogen
keuze met welke plaatselijke bank er wordt samengewerkt.
Na goed overleg is er gekozen voor de Banque Populaire du
Rwanda. Deze Rwandese bank wordt ondersteund in zijn ontwikkelingen door de RABO bank. De RABO bank is voor
35% deelnemer in de bank. Maar de Nederlandse inbreng is
slecht één van de redenen om te kiezen voor de Banque Populaire du Rwanda. Juist de visie van de bank past bij de
OHFR. De bank is een coöperatie en staat zo dicht bij zijn
klanten. De bank is goed vertegenwoordigd op het platteland
met kleine bijkantoren en steunt de initiatieven van plaatselijke ondernemers door het verstrekken van kleine kredieten.
Hiermee draagt de bank bij aan de ontwikkeling van de economische groei in de rurale gebieden, hetgeen goed past bij
de visie van de OHFR.

Start van de bouwactiviteiten
Tijdens het bezoek aan Rwanda is het contract getekend voor
de bouw van de kliniek op het terrein van het Hospital te Remera-Rukoma. Binnenkort wordt begonnen met de fundering.
Vrienden van de OHFR worden tussentijds via de site op de
hoogte gehouden van de vorderingen.
Nieuw logo en folder
Wij zijn trots u het logo van de OHFR bekend te maken. Het
logo is ontworpen met behulp van Tanja Knoblauch van Digitalis. De basis van het logo is de Rwandese vlag. De activiteiten van de OHFR komt
tot uiting in de twee kiezen.
Onze sponsor Denvon
heeft een schitterende
folder ontworpen. Zowel de folder als de stickers met het logo
zijn gedrukt door Digitalis in Duitsland.
Wij danken een ieder voor hun bijdrage.
Wilt u een aantal folders en stickers bestellen stuur dan een mail naar
shsmit@rwandadentist.org
George McCrae, Goodwill Ambassador OHFR
“At present, a world without oral diseases is a dream. It is up
to us all, the international community as a whole to take decisive action to end the suffering of all these people. In my capacity as Goodwill Ambassador of the OHFR, I will do my
best to foster an even stronger commitment to ensuring that the
disadvantaged have access to proper oral health care resources
to cultivate their hope for a better life.”
George McCrae
Goodwill Ambassador
www.georgemccrae.com
De OHFR in Rwanda
In februari 2009 gaat onze tandarts J.C Damstra weer naar
Rwanda. Drie weken zullen gebruikt worden om de studenten
van de Kigali Health Institute te ondersteunen met theorie en
vooral in de praktijk. Een mooie gelegenheid om de vorderingen van de bouw van de kliniek te bekijken.
Draag uw steentje bij en neem contact met ons op of stort direct 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 voor ”Vrienden van de OHFR” in die u
vindt in de bijlage.

De Oral Health Foundation Rwanda is gevestigd in Alkmaar, onder nummer 37129039 KvK Noordwest-Holland.
Site: www. rwandadentist.org
Bank ABNAMRO rek.nr. 50.49.52.005 t.n.v. Oral Health Foundation Rwanda te Alkmaar
Contact: cekvanes@rwandadentist.org / shsmit@rwandadentist.org Tel 0612356922
Onze sponsors: , Spread Your Wings, stage bemiddeling Aruba, IMPLI-CIT Services, specialist in kantoorautomatisering, Denvon Media,
communicatie bureau, Voor enthousiaste mensen in organisaties, interim-management en coaching

Bijlage

Word Vriend van de OHFR!
De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) groeit gestaag. Dat is natuurlijk geweldig, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken.
Want dat meer dan de helft van de Rwandese bevolking kiespijn heeft, mag niet meer van deze tijd zijn. Wilt u helpen om ook de
kansarmen in Rwanda toegang te geven tot een goede tandheelkundige gezondheidszorg? Bent u ervan overtuigd dat een gezonde
bevolking de basis is voor een goede economische ontwikkeling en een stabiele en vreedzame samenwerking tussen verschillende
bevolkingsgroepen? Wilt u betrokken raken bij het werk van de OHFR? Word dan Vriend van de OHFR!
Met een donatie van slechts € 4,- per maand , of € 48 per jaar, helpt u ons de tandheelkundige zorg in Rwanda op te zetten. Naast
deze jaarlijkse bijdrage zijn eenmalige bijdragen natuurlijk ook altijd welkom.
Als Vriend van de OHFR bent u speciaal voor ons. U krijgt dan ook speciale aandacht.


Vrienden van de OHFR krijgen een inlogcode. Hiermee hebben ze toegang tot extra informatie en het “Platform Rwanda” op
de site van de OHFR. Via het “Platform Rwanda” kunt u informatie geven over uw organisatie of bedrijf en vragen stellen
aan andere Vrienden van de OHFR.



Speciaal voor Vrienden van de OHFR is er een “Vrienden van de OHFR” Group op LinkedIn. Hiermee breiden zij hun netwerk uit met andere leden die naast hun zakelijke werkzaamheden ook hun maatschappelijke betrokkenheid hebben.

De Oral Health Foundation Rwanda is door de belastingdienst erkent als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw donatie is
dan ook aftrekbaar van de belasting.
Maar het belangrijkste is toch wel dat u als Vriend van de OHFR iets voor uzelf betekent én voor de kansarmen in Rwanda. Vriendschapsbanden zijn zo belangrijk in deze wereld. Geef dan ook invulling aan het begrip verbondenheid. Word nu Vriend van de OHFR en vul vandaag nog het aanvraagformulier in en stuur deze op. En nu we het toch over vriendschap hebben: vertel uw vrienden
en familieleden over de OHFR. Want hoe meer vrienden, hoe meer hulp in Rwanda wij kunnen bieden.
Met vriendelijke groet,

Oral Health Foundation Rwanda
Christiaan van Es

Steven Smit

Will Visser en Riek van Koevorden

Voorzitter

Secretaris/Penningmeester

Relatiemanagers

Oral Health Foundation Rwanda (OHFR)
Established in Alkmaar the Netherlands. Chamber of commerce Noordwest-Holland number 37129039;
Address: 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

Bijlage

Aanvraagformulier “Vrienden van de OHFR”
De heer/mevrouw
Adres

......................................................................................................

.........................................................................................................................

Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer

............................................................................................

.................................................................

E-mailadres .........................................................................
(Aankruizen wat van toepassing is)

Zegt hiermee toe maandelijks € 4,- over te maken op rek.nr. 50.49.52.005 t.n.v. Oral Health Foundation
Rwanda, Alkmaar.

Machtigt hierbij de Oral Health Foundation Rwanda om € 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
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 afschrijving - 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

Oral Health Foundation Rwanda (OHFR)
Established in Alkmaar the Netherlands. Chamber of commerce Noordwest-Holland number 37129039;
Address: 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

