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Jaarverslag 2012 Oral Health Foundation 

Rwanda  
 
Organisatie 
Begin 2012 is de voorzitter van de OHFR benoemd tot “Honorair 

Consul” van de Republiek Rwanda voor de “West Indies” met als 

standplaats Aruba. Een eervolle benoeming en wij wensen hem veel 

succes in zijn nieuwe functie. 

In februari een grote missie geweest naar Rwanda. Met twee tandartsen 

in de gelederen is er veel gedaan op het gebied van preventie en trai-

ning. In april is er een tandarts afgereisd naar Remera-Rukoma om 

aldaar patiënten uit Kilinda te helpen en om gelijktijdig de “training on 

the job” voort te zetten. 

 

Daarnaast hebben we helaas heel veel tijd moeten steken in de formali-

teiten die nu eenmaal nodig zijn om officieel in Rwanda te kunnen en 

mogen werken. 

 

Na het “top”jaar 2011 zijn de inkomsten wat teruggevallen. Maar dank 

zij onder andere de inzet van Prestacion is er toch weer een aardig be-

drag binnengekomen. Tevens willen wij hierbij de samenwerking met 

“Stichting Karibu” vermelden.  

 

Het bestuur kent geen wijzigingen en bestaat uit de volgende leden. 

 

Dhr. C.E.K. van Es, voorzitter 

Dhr.drs. S.H. Smit, secretaris / penningmeester 

Mw. drs. A.C.M. van Meer, lid 

Mw. A.G. Smit- Wassink, lid. 

 

Het bestuur wordt op tandheelkundig specialistisch niveau ondersteund 

door drs. J.C. Damstra. 

 

In Rwanda wordt de OHFR mevrouw Isabel Duijndam gestopt met 

haar activiteit als representante in Rwanda. Wij danken Isabel voor 

haar inzet voor de OHFR De OHFR is eind 2012 op zoek gegaan naar 

een waardig plaatsvervanger en is er van overtuigd deze in 2013 te 

vinden. 

 

Onze zusterorganisatie in Duitsland, de Förderverein OHFR eV., is 

wederom actief geweest. Er zijn fondswervende activiteiten geweest en 

men heeft zich geweldig ingezet voor de verdere ontwikkeling van het 

DPP.  

 
Het bestuur van de OHFR bedankt een ieder die zich, op welke wijze 

dan ook,  heeft ingezet om het werk te kunnen uitvoeren dat leidt tot 

een betere tandheelkundige zorg in Rwanda. 

 

De OHFR wordt niet gesubsidieerd en is dus geheel afhankelijk van 

donaties. Dankzij  kleine en grote donaties kan het werk voortgang 

vinden: “In the strong belief that only a healthy nation may form the 

layering foundations for a sound economic development, which as-

sisted by educational progress shall procure in a stable and peaceful 

cooperation between groups of man”. 

 

Wij hopen en verwachten ook het komende jaar weer uw steun te mo-

gen ontvangen. 

 

Resultaten 

In 2012 zijn de volgende resultaten behaald. 

 

Er zijn twee seminars georgani-

seerd; één voor de hoofden van 

de scholen en één voor de 

“Dental Therapists” (DT) . Tij-

dens het eerste seminar zijn ruim 

veertig hoofden van scholen ge-

ïnformeerd over het belang om 

op scholen aandacht te schenken 

aan preventie. 

 

Op de “primairy school”te Kicu-

kiro is er een DPP gehouden 

voor de kinderen van 6 - 10 

jaar. 650 Kinderen hebben het 

liedje geleerd “How to brush 

your teeth”, hebben een korte 

voorlichting gehad van de 

DT’s over wat mondhygiëne 

inhoudt en hebben allemaal 

een tandenpoetsles gehad. 

 

Samuel Safari heeft een DP  

voor 200 kinderen gegeven in 

Munini 

 

Met enig ceremonieel en met de be-

langstelling van radio en TV is de 

kliniek in Remera-Rukoma in februa-

ri 2012 officieel in gebruik genomen 

en wij kunnen de bevolking van het 

district Kimonyi feliciteren met het 

feit dat voor hen goede tandheelkun-

dige hulp nu onder handbereik is . 

 

 

“Training on the job” is een speerpunt van de OHFR. Sven Glatzel 

heeft in februari de tandarts in Remera-Rukoma ondersteunt en waar 

wenselijk enige tips heeft gegeven om de vaardigheden  te verbeteren.  

 

In april heeft Carina Berg de training voortgezet. Gelijktijdig is een 

groep kinderen uit Kilinda, die geen mogelijkheid hebben om een tand-

arts te bezoeken in hun direct omgeving, behandeld.  

 

Samenwerking is opgestart met Sinapisi-Rwanda om een behandelka-

mer in hun “dispensaire” in te richten. 
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Blik op de toekomst 

 

Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland. 

 

 Seminar “ART for Dental Therapists” 

 Uitvoering ART programma 

 Voortzetting DPP te Kicukiro, Remera-Rukoma 

 Behandeling kinderen  te Kicukiro , Remera-Rukoma 

 Inrichten behandelkamer in de “dispensaire La Madone”. 

 Aanstellen tandarts “La Madone”. 

 “Training on the job” in Remera-Rukoma en  in “La Madone”. 

 Verbeteren werkomstandigheden in het Hospitaal Kilinda door 

het doneren van een tandartsstoel 

 Onderzoeken verdere  samenwerking met het hospitaal te Kilin-

da. 

 Om aan de eisen van de overheid te Rwanda te kunnen blijven 

voldoen zal in 2013 de organisatie in Rwanda sterk worden 

uitgebreid. Dit zal in 2013 een stijging laten zien van de organi-

satiekosten Rwanda 

 

Financiële toelichting 

 

In 2012 heeft de algemene economische malaise zijn invloed gehad op 

de inkomsten Toch weten nog voldoende fondsen het werk van de OH-

FR te waarderen en is er vertrouwen in de organisatie. De Förderverein 

e.v. OHFR uit Duitsland heeft ook dit jaar weer substantieel bijgedra-

gen. 

 

De uitgaven voor fondswerving zijn op basis van “no cure, no pay”. 

Met slecht 6% van de totale inkomsten voor fondswerving zit de OH-

FR aan de zeer lage kant voor  wat betreft de kosten voor fondswer-

ving. De organisatiekosten Rwanda zijn gestegen t.o.v. 2011. Een be-

langrijke reden hiervoor is dat veel tijd in Rwanda besteed is om aan 

de steeds wisselende eisen van de overheid te kunnen voldoen.  De 

kosten voor de kliniek zijn voornamelijk ontstaan door het onderhoud 

van de apparatuur en het oplossen van een aantal technische proble-

men. 

 

Reis en verblijf kosten zijn verdeeld over de diverse posten, organisatie 

Rwanda, kliniek, DPP en opleiding. 

 

Het saldo zal worden aangewend om direct in 2013 activiteiten te ont-

plooien. 

 

Financiën 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...It is a long way...

but we know,  with your help
we can manage it.

Step by step....

Inkomsten 2012 

 Particulier  €         708,10  

Förderverein  €      4.000,00  

Diverse organisaties  €    16.178,00  

Saldo uit 2011  €    26.197,33  

Totaal  €    47.083,43  

 

 Fondswerving  €    1.378,57  

Bruto inkomsten uit werving 2012  €  20.886,10  

Netto inkomsten uit werving  €  19.507,53  

 Bestedingen 2012 

  

   Organisatie Rwanda  €      4.270,22  

 Kliniek  €      9.658,15  

 DPP  €      4.559,79  

 Opleiding   €      4.591,90  

 Organisatie Nederland  €      1.056,56  

 Fondswerving  €      1.378,57  

 Banksaldo  €      21.568,26  

 Totaal  €      47.083,43  

 


