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We zitten alweer in de tweede maand van 2010. Tijd om u een 

korte terugblik te geven over de ontwikkelingen van de OHFR. 

(Het jaarverslag 2009 vindt u op onze site). 

 

De organisatie 

Voor de Oral Health Foundation (OHFR) was 2009 een  jaar van 

geduld. Een jaar waar ook de OHFR moeite had met het werven 

van fondsen. Het  weerhield ons er niet van vele acties te onder-

nemen. 2009 is dan ook tevens het jaar dat in alle rust het funda-

ment van de organisatie is verstevigd. 

 

In 2009 is de OHFR op een fantastische wijze vertegenwoordigd 

in Rwanda door mevrouw Ellen Pijpers. Zij heeft op velerlei ge-

bied het bestuur van de OHFR ondersteund bij het onderhouden 

van de noodzakelijke contacten. Mede door haar doorzettingsver-

mogen en enthousiasme heeft zij een belangrijke bijdrage gele-

verd bij het verkrijgen van de International Non Governmental 

Organisation ( INGO) status in Rwanda. Als bestuur zijn we haar 

daar erg dankbaar voor. 

 

Onze zusterorganisatie in Duitsland, de Förderverein OHFR, 

heeft een actief jaar achter de rug. Ze zijn gestaag gegroeid in het 

aantal leden en zijn actief met het werven van fondsen. In augus-

tus is de eerste OHFR award “special friend of the OHFR” door 

de secretaris van de OHFR, uitgereikt aan de heer drs. J.C. Dam-

stra voor zijn niet aflatende inzet voor de OHFR onder andere als 

voorzitter van onze zusterorganisatie in Duitsland .  

 

Resultaten 
Twee belangrijke resulta-

ten heeft de OHFR in 2009 

behaald. Allereerst is het 

na veel administratief werk 

en overleg gelukt om een 

officiële status te verkrij-

gen als International Non 

Governmen-

tal  Organisation (INGO) 

in Rwanda. Het tweede 

aansprekende resultaat is dat er een start gemaakt is met de bouw 

van de kliniek (zie foto). In december 2009 is het fundament ge-

legd.  

 

Door problemen met de website moest de site opnieuw worden 

opgebouwd. Met behulp Jarl Hoenink en van onze ICT spon-

sor  Impli-cit  Services zijn we overgestapt op een andere provi-

der. 

De OHFR  is een samenwerking aangegaan met de webwinkel 

YouBeDo. YouBeDo is een webwinkel die 10% van de aankoop 

teruggeeft aan de goede doelen. 

De OHFR heeft recentelijk een donatie ontvangen van de Heine-

ken fabriek in Rwanda, Bralrwa. Zij nemen een deel van de 

bouw voor hun rekening, namelijk het storten van het beton.  

 

Blik op de toekomst 
In 2009 is er veel achter de schermen gebeurd. Geen eenvoudig 

jaar, wel erg nuttig. De bouw is begonnen, de organisatie verder 

verstevigd. Het bestuur van de OHFR ziet 2009 als een belang-

rijk jaar als basis voor mooie resultaten in 2010.  

 

We gaan verder met de bouw, er zijn plannen om 2de hands kle-

ding in te zamelen en deze in Rwanda via een lokale ondernemer 

te verkopen. Zo ondersteunen we direct een lokale ondernemer 

en een deel van de winst gaat naar de OHFR. En de OHFR is 

voor het jaar 2010 een samenwerking met Prestación aangegaan . 

Zij zullen de OHFR ondersteunen met het verkrijgen van fond-

sen.  

 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft de OHFR een 

projectplan gemaakt om de tandheelkundige preventie aandacht 

te geven. We richten ons hierbij direct op de schoolgaande kinde-

ren en ontwikkelen een module voor de studenten en de leer-

krachten zodat zij de aandacht voor de preventie structureel kun-

nen voortzetten. 

 

In de lente bezoeken we Rwanda om de contacten te verstevigen 

en alle plannen voor te bereiden. Natuurlijk hoort u dan van ons. 

 

Wat u kunt doen 

Wij zetten ons met alle energie in om de plannen te realiseren, 

om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de vele kinde-

ren in Rwanda. Tandheelkundige problemen en mondziekten 

hebben een desastreus effect op de kwaliteit van leven door de 

pijn en de problemen die dat met zich meebrengt zoals het moei-

lijk opnemen en verteren van voedsel. Passende structurele tand-

heelkundige voorzieningen, dat is waar de OHFR voor gaat.  

 

U kunt ons helpen om de doelen te bereiken. 

 

 Vul het aanvraagformulier in voor ”Vrienden van de OH-

FR” die u vindt in de bijlage of stort direct uw bijdra-

ge,  op rek.nr. 50.49.52.005 t.n.v. Oral Health Foundation 

Rwanda te Alkmaar.  

 Wilt u ons helpen om acties op te zetten bijvoorbeeld voor 

het inzamelen van tweedehands kleding, mail of bel ons 

even. 

 En als u toch een boek wilt kopen voor uzelf of voor ande-

ren, kijk dan even op de www.youbedo.com. 



 
Bijlage 

Aanvraagformulier “Vrienden van de OHFR”  
 

De heer/mevrouw    Naam ...................................................................................................... 

 

Voornaam     ........................................................................................................................... 

 

Adres     .................................................................................................................................. 

 

Postcode + Woonplaats     ..................................................................................................... 

 

Telefoonnummer     ................................................................. 

 

E-mailadres     ......................................................................... 

 

(Aankruizen wat van toepassing is) 

 Machtigt hierbij de Oral Health Foundation Rwanda  om  maandelijks € 4,- voor het donateurschap van de  

 Vrienden van de OHFR af te schrijven van zijn/haar (Post)bankrekening, 

 

 Machtigt hierbij de Oral Health Foundation Rwanda  om  jaarlijks € 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     ......................................................  

 

Op naam van     .........................................................te...................... 

 

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 afschrij-

ving - 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 
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