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Nieuwsbrief

Verdere ontwikkelingen

Beste lezer,
Er is het afgelopen jaar weer veel gebeurd waaronder twee
succesvolle bezoeken naar Rwanda! Deze nieuwsbrief informeert
u hier verder over en ook over de andere ontwikkelingen die
hebben plaatsgevonden.



Het Worldschool-event vindt deze maand plaats waar de
leerlingen hun opdracht (waaronder die voor de OHFR)
gaan presenteren waar ze het afgelopen halfjaar mee
bezig zijn geweest. Ook volgend jaar zal de OHFR weer
aan het programma deelnemen. We kijken uit naar de
verdere samenwerking! Voor meer informatie kunt u de
brochure van Worldschool raadplegen.



De OHFR heeft een tandartsstoel en een autoclave
gedoneerd aan het centre de santé van Kabira in het
district Gicumbi. Inmiddels is de stoel geïnstalleerd en er
wordt al druk gebruik van gemaakt.



Momenteel lopen drie Dental Therapists stage bij een
tandartskliniek in Kigali om meer kennis en ervaring op te
doen.



De OHFR komt op de radio! Eén hele maand zal vijf keer
per dag het liedje van de OHFR op de radio te horen zijn.
Tevens zal een interview met onze Dental Therapist Samuel regelmatig herhaald worden. Op deze manier hoopt
de OHFR nóg meer mensen in Rwanda te kunnen bereiken.



Door Sinapisi
wordt een
nieuwe tandheelkundige
kliniek
gebouwd.
Met Sinapisi heeft de OHFR een overeenkomt
(Memorandum of Understanding) en zal de OHFR participeren in de exploitatie van deze kliniek. Om zo goed mogelijk de patiënten te kunnen helpen, heeft de OHFR een
röntgenapparaat in de nieuwe kliniek laten installeren.



DPP en ART op de Groupe Scolaire Rutare (primair
en secundair onderwijs ) vinden nu regelmatig plaats. De
leerlingen worden regelmatig gecontroleerd. Omdat de
kliniek van Kabira nu functioneert kunnen ook patiënten
daar verder worden behandeld die niet meer middels een
ART geholpen kunnen worden.



Een röntgenapparaat is geïnstalleerd en in gebruik in de
kliniek Remera-Rukomo.

Donateurs
Het bestuur van de OHFR wilt 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.

Bezoek augustus 2014
De OHFR heeft vorig jaar augustus een bezoek gebracht aan
Rwanda. Twee tandartsen uit Duitsland zijn meegegaan om te
helpen bij het Dental Preventive Programs (DPP) en de Atraumatic Restorative Treatments (ART). Tevens hebben deze tandartsen materialen gedoneerd. Een nacontrole (zowel DPP als ART)
heeft plaatsgevonden op de APPEC
school in Remera-Rukoma. Zoals
gebruikelijk vond een workshop vooraf plaats voor de Dental Therapists
ter voorbereiding op de DPP’s en
ART’s. In oktober zijn de Dental
Therapists naar Mugano in het
westen van Rwanda geweest voor een DPP.

Bezoek februari 2015
In februari is de OHFR wederom afgereisd naar Rwanda. De
OHFR heeft onder andere een bezoek gebracht aan de pygmeeën op verzoek van de Zwitserse organisatie “espoir pour eux” die
deze bevolkingsgroep humanitair ondersteund. Het was een geslaagd en vooral een bijzonder bezoek. In april zal de eerste DPP
bij hen plaatsvinden. Daarnaast zijn er een DPP en ART uitgevoerd bij maar liefst 2500 leerlingen (zowel van primair als secundair onderwijs) van de school Groupe-Scolaire in RemeraRukoma.
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