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DPP en ART
Dental Preventive Programs (DPP) en Atraumatic
Restorative Treatment (ART) hebben in het afgelopen jaar
plaatsgevonden in Nyamata en Mwogo in het district
Bugesera waar ca. 9000 kinderen zijn geholpen.
Daarnaast hebben we in onze tandheelkundige kliniek in
Remera-Rukoma 2459 patiënten behandeld.

Verdere ontwikkelingen


De OHFR is een samenwerkingsverband aangegaan
met de American Dental Association (ADA) Het
eerste resultaat van deze samenwerking is een
donatie van de ADA van handinstrumenten aan de
OHFR.



Het Ministry of Health in Rwanda heeft
de OHFR gevraagd mee te denken
over een actieplan voor de
tandheelkundige zorg in Rwanda.

Beste lezer,
De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) bestaat 10
jaar! En dat had niet kunnen gebeuren zonder u. 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.
Wij brengen u graag via deze nieuwsbrief op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen. Een aantal hoogtepunten
van dit jaar: we hebben in verschillende districten weer
DPP/ART's gehouden, er zijn met veel succes donaties
geworven, er is een artikel over de OHFR geplaatst op
twee verschillende websites over tandheelkunde en in
Rwanda is ons liedje How to Brush Your Teeth regelmatig
op de radio te horen geweest.
In Rutare in het district
Gucumbi, is met veel dans en
toespraken een nieuwe
tandheelkundige kliniek
geopend. Dankzij deze kliniek
hoeven de patiënten geen
uren meer te lopen om tandheelkundige hulp te vinden. Er
wordt dan ook al veel gebruik gemaakt van deze kliniek.
Daarnaast hebben 2459 mensen dit jaar onze kliniek in
Remera-Rukoma beozcht voor gratis tandheelkundige
zorg. Dit aantal zal hopelijk alleen maar groeien.

DONEER
DPP en ART Gicumbi
In juni heeft Samuel Safari (Country Director en dental
therapist van de OHFR) samen met dental therapists een
DPP/ART uitgevoerd. Dit was een herhaal bezoek aan
Groupe Scolaire en Samuel was heel tevreden over hoe
veel de leerlingen nog wisten van het eerste bezoek. Het
was een zeer succesvol bezoek waarbij 138 leerlingen
zijn geholpen. Andere scholen in district Gicumbi vragen
nu ook of de OHFR langs kan komen om hun leerlingen
en docenten op te leiden over tandheelkundige zorg.

uit naar al onze
donateurs, onze
familie en vrienden
en onze partners





Afgelopen periode hebben in totaal ca.
10.000 kinderen een DPP/ART
gekregen

en vrijwilligers in

We heten Dr. Hugo van Trikt welkom
die onze nieuwe adviseur is op
tandheelkundig gebied.

hebben ontvangen

Rwanda voor de
bijdragen die wij
en de mooie
ervaringen die wij
hebben gehad en



Zoals genoemd in de vorige
nog steeds
nieuwsbrief heeft in de maand april in
hebben”
Rwanda op Radiyo Inkoramutima het
nummer How to brush your teeth vijf keer per
dag gespeeld en werd het interview met Samuel
over tandheelkundige zorg en de OHFR
regelmatig herhaald. Met deze radioactie zijn
meer mensen zich bewust van het belang van
goede mondgezondheid.



Wij waren prettig verrast om erachter te komen
dat de free dictionary het acroniem OHFR heeft
opgenomen in hun woordenboek!



In april zijn er op de websites dental INFO en
gave tanden INFO een artikel geplaatst over de
OHFR.

Donateurs
Dankzij u, kan het werk voortgang vinden. Er zijn weer
veel donatieaanvragen uitgezonden en gelukkig waren er
veel positieve reacties. Deze donaties zijn goed besteed
zoals u verder in deze nieuwsbrief kunt lezen. Met uw
hulp kan de OHFR haar activiteiten door blijven zetten
daarom blijven alle donaties in welke vorm en mate
welkom. De groeiende naamsbekendheid van de OHFR
brengt met zich mee dat wij steeds meer vraag om hulp.

“Onze dank gaat

Plannen
Het eind van het jaar komt
in zicht en dat betekent dat
alle formele documenten
van de OHFR weer
ingeleverd moeten worden.
Hier zal het bestuur nu druk
mee bezig zijn. De
voorzitter is ook weer zijn bezoek aan Rwanda in
februari aan het voorbereiden. Daarnaast blijven
Samuel en de dental therapists scholen bezoeken
om DPP/ART uit te voeren.
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