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De kliniek afbouwen met Uw steun! 
 
Voor velen is de vakantie begonnen of staat voor de deur en anders vraagt het WK in Afrika wel de 
aandacht. En toch, is er ook weer nieuws van de Oral Health Foundation Rwanda die we u niet willen 
onthouden. Het dak zit er op!  
 

De kliniek in Remera-Rukoma begint 
nu echt vorm te krijgen. Nu moet de 
binnenkant nog afgebouwd worden. 
Kozijnen geplaatst worden, water en 
elektriciteit aangelegd worden, tegels 
op de vloer en nog veel meer. We zijn 
met zijn allen een heel eind 
opgeschoten. Nu gaan we volle vaart 
verder. Om zo snel als mogelijk de 
kliniek af te bouwen en in te richten.  
 
Jean de Dieu, de Rwandese tandarts 
die al is aangesteld in Remera-Rukoma 
wil natuurlijk zo snel mogelijk aan het 
werk in deze unieke kliniek. Om hem 
goed te ondersteunen gaat onze 

Rwandese tandarts stage lopen in de praktijk van de tandarts van de OHFR, J.C. Damstra. Samen met 
de OHFR in Duitsland wordt deze stage voorbereid en gefinancierd. De nadruk van zijn stage zal 
liggen op de tandheelkundige preventie en op de organisatie van de praktijkvoering. Zo kan er naast 
de werkzaamheden in de kliniek een structureel preventieprogramma opgestart worden op de 
scholen in Rwanda.  
 
De Oral Health Foundation Rwanda is een particulier initiatief die in Rwanda officieel erkend is als 
INGO (International Non Governmental Organisation).  In tegenstelling tot de grote publiek 
gefinancierde ontwikkelingsorganisaties ontvangt de OHFR geen subsidie, heeft geen betaalde 
krachten en al het geld wordt onmiddellijk gebruikt voor de activiteiten van de organisatie.  
De Oral Health Foundation Rwanda heeft uw steun dan ook hard nodig! De bevolking van Rwanda en 
zeker de arme bevolking op het platteland verdient het om voorzien te worden van goed bereikbare 
basale tandheelkundige zorg en aandacht. 
 
Geef ze hun lach weer terug!  Draag uw steentje bij wordt vriend van de OHFR (zie aanvraagformulier 
in de bijlage) of doneer op ABNAMRO rekeningnummer 50.49.52.005 t.n.v. Oral Health Foundation 
Rwanda. 
 
 
Bent u lid van een service organisatie, een fondsenstichting of wilt u als bedrijf een maatschappelijke 
bijdrage leveren, stuur ons een  mail en we komen graag een presentatie geven. 
 


