De OHFR bestaat nu iets meer dan een jaar en er is al
veel bereikt. Genoeg om op terug te komen. In deze
nieuwsbrief veel aandacht voor het onderzoek in RemeraRukoma, nu is het echte werk begonnen. Natuurlijk weer
aandacht voor een grote donateur en voor de bouw van
de kliniek waarvoor op 12 april het benefietconcert wordt
gegeven en waarvoor wij u, en zeker de bedrijven, uitnodigen uw aandeel in te nemen. Als alles meezit starten we
dan nog dit jaar met de bouw.

Succesvolle survey in Rwanda
Februari. Drie medewerkers van de OHFR zetten weer
voet aan de grond in Rwanda. Met als belangrijkste doel
het houden van een tandheelkundig onderzoek onder de
kinderen van een school in Remera. Er is in de maanden
ervoor veel voorwerk verricht, maar voordat Jan Christiaan Damstra, onze tandarts, aan de slag kan moet er ter
plaatse weer een hoop
geregeld worden. Contacten met de autoriteiten
en het Kigali Health Institute (KHI) worden aangehaald. Toestemmingsbrieven geschreven en de
benodigde stempels gezet. Dankzij het vele voorwerk kan Jan Christiaan
al snel beginnen met de lessen aan de studenten van het
KHI. Zij immers zullen onder begeleiding het onderzoek
doen en daarmee een belangrijk praktijkdeel van hun opleiding kunnen afronden. Twee dagen later staan de taxibusjes klaar om alle studenten en de medewerkers van de
OHFR te vervoeren naar Remera-Rukoma, waar het onderzoek plaats vindt. Allemaal kinderen die door studenten worden onderzocht. Even een brok in de keel. Dit is
waar zo velen zich voor ingezet hebben, waarvoor de donaties zijn ontvangen. Daar zijn ze dan de tandarts, de
studenten en natuurlijk
de kinderen. Super, super!! Zodra de kinderen
hun eerste angst hebben overwonnen, wordt
er met tandenborstels
gezwaaid, gezongen en
gelachen. Kind voor kind
worden ze meegenomen
voor onderzoek. De
monden gaan open, de
studenten doen hun werk en noteren wat ze zien.
Zeker bij de jonge kinderen zie je veel problemen. Eén
van de problemen is dat ze om rituele reden op twee- of
driejarige leeftijd de hoektanden verwijderen. Daardoor
wordt de kaak kleiner en komen de echte tanden helemaal scheef uit de kaak, zeg maar soms uit het gehemelte

en dat geeft later heel veel problemen. Tandsteen gezien
zo dik als de tand zelf en dat zorgt weer voor ontsteking
aan het tandvlees. Hier is inderdaad veel te doen met een
goede preventie en basis behandeling. Hier vindt u een
korte video-impressie van het onderzoek, of zoek op youtube met zoekterm ohfr. Binnenkort kunt u het onderzoeksrapport vinden via onze site.

Aandacht voor donateurs
In de vorige nieuwsbrief is er aandacht gegeven aan onze sponsors Denvon Media en Impli-cit Services.
Dit keer aandacht voor een belangrijke donateur
“StroomQ” www.stroomq.eu. StroomQ, coacht professionals om hun energie te hervinden en te vergroten. De begeleiding heeft altijd een praktisch doel, zoals reintegratie, een nieuwe baan, een carrièreswitch, productiever en slagvaardiger worden, betere balans werk en
privéleven, of meer plezier in het werk. Om dit te bereiken
zet StoomQ coaching, training en mediation in.
Als uw bedrijf invulling wilt geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid, wordt ook donateur of neem contact met ons op over de sponsor mogelijkheden.

Uw bedrijfsnaam als sponsor voor de kliniek
Om de middelen bijeen te krijgen voor de bouw van de kliniek in Remera-Rukoma wordt er op 12 april een benefietconcert gegeven. Door de inzet en sponsoring van het
Radisson hotel, Aruba Heineken, George McCrae en
vele anderen is dit alles mogelijk gemaakt.
Kunt u niet aanwezig zijn,
jammer, maar begrijpelijk.
Toch kunt ook u ons steunen door sponsor te worden van de kliniek. Voor
€ 5000,- komt uw naam,
de naam van uw bedrijf, op
het sponsorbord bij de kliniek en houden wij u op de
hoogte van de bouw. Een
maatschappelijke uiting
waar u en uw medewerkers trots op kunnen zijn!
Wilt u meer exposure , we
nemen graag de tijd om
een en ander te bespreken.
Draag uw steentje bij en neem contact met ons op of stort
direct uw bijdrage, en elke € is welkom, op rek.nr.
50.49.52.005 t.n.v. Oral Health Foundation Rwanda te Alkmaar.
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