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De helft van het jaar zit er alweer op. Tijd om u weer op 

de hoogte te brengen over de ontwikkelingen van de 

OHFR.  

 

Remera-Rukoma 

Door het ministerie van gezondheid (minisanté) is in de 

kliniek van de OHFR te Remera-Rukoma een tweede 

“dental therapist” geplaatst. Paula heeft er nu dus een 

collega bij, Epimaque. 

Begin dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan de 

kliniek te Remera-Rukoma. Helaas bleek niet alles meer 

naar behoren te werken. De geplaatste tandartsstoelen 

hadden enige technische aanpassingen nodig. Met be-

hulp van een lokale technicus is dit weer opgelost en 

kunnen de dental therapists weer optimaal aan het werk.  

Onze tandarts, Sven Glatzel, heeft wederom invulling 

geven aan de training on the job. Naast de technische 

vaardigheden heeft Sven ook gekeken naar de logistiek. 

Nu blijkt dat er met enige regelmaat wat weinig patiën-

ten zijn. Na enig onderzoek bleek dit een gevolg te zijn 

van de methode van verwijzing. De OHFR heeft zich 

sterk gemaakt voor een betere verwijzing en met behulp 

van de medisch coördinator van de EPR, Dr. Espérance , 

is de situatie nu sterk verbeterd. 

 

La Madone 

De gezondheidspost (dispensary) “La Madone” is eigen-

dom van Sinapisi — een Rwandese NGO die zich inzet 

voor de minder bedeelde in de samenlevingen —  en 

wordt gebruikt om gezondheidszorg aan de bevolking te 

geven die in de omgeving van deze post wonen (sector 

Kigarama).  

Op verzoek van Sinapisi en met ondersteuning van de 

stichting Karibu, heeft de OHFR een tandheelkundige 

praktijkruimte ingericht. Er is een vaste kracht aange-

trokken; een afgestudeerde “dental therapist” van de 

KHI  (Bruce Kamanzi).  Bruce is inmiddels aan de slag 

gegaan in de kliniek. 

 

Masterclass 

In februari is er door de tandartsen van de OHFR, Sven 

Glatzel en Jan Chris Damstra  aan 10 Rwandese dental 

therapists (DT) een masterclass gegeven . Deze keer 

werd de techniek 

rond de ART 

(Atraumatic Restora-

tive Treatment) be-

handeld. De ART-

methode,is een mini-

male interventietech-

niek waarbij uitslui-

tend met handinstru-

mentarium wordt 

geprepareerd en met 

een plastisch vulmateriaal wordt gerestaureerd. Om het 

geleerde in de praktijk te brengen hebben de DT’ers later 

in de week geholpen met het DPP en de ART op de 

scholen St Philip en St. Jacob. Bekijk hier een video 

over de ART behandeling 

 

Dental Preventive Program (DPP) in Kicukiro 

Na een lang voorbereidingstraject is er in samenwerking 

met Sinapisi, op de lagere school (St. Jacob) en op de 

school voor middelbaar beroepsonderwijs (St. Philip), 

beiden in Kicukiro nabij Kigali,  een DPP , een alge-

meen onderzoek en waar nodig een ART behandeling  

http://www.youtube.com/watch?v=achRbD1cGY0C:/Users/Steven/Documents/Albelli%20Fotoboeken
http://www.youtube.com/watch?v=achRbD1cGY0C:/Users/Steven/Documents/Albelli%20Fotoboeken
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gegeven. Beide scho-

len behoren tot de or-

ganisatie Sinapisi. Er 

zijn bijna 600  kinde-

ren onderzocht en 

waar nodig is ART 

toegepast. Daarnaast 

zijn er een aantal leer-

lingen behandeld in 

de tandheelkundige kliniek “La Madone”. Dankzij we-

derom een donatie van Dr. John Walker (USA/Aruba) 

en een donatie via de Förderverein hadden we genoeg 

tandenborstels en tandpasta.  

Bekijk hier de video van de DPP en het onderzoek. 

 

Kilinda 

Kilinda is één van de plattelandsziekenhuizen dat wordt 

ondersteund door de “Eglise Presbyterienne au Rwan-

da” (EPR). Met de nieuwe medische coördinator van de 

EPR, Dr Espérance Uwayitu, heeft de OHFR dit zie-

kenhuis bezocht, ongeveer twee uur rijden vanuit Kiga-

li. Naar omstandigheden is het een goed geoutilleerd 

ziekenhuis. Echter de afdeling tandheelkunde verkeerd 

in een slechte staat. Er wordt 

gebruik gemaakt van een af-

tandse behandelstoel. De 

OHFR heeft besloten een 

nieuwe tandartsen stoel te 

doneren. Deze stoel is inmid-

dels gekocht bij Dental Heal-

th International Nederland 

(DHIN) en wacht op vervoer 

naar Rwanda. Tijdens het 

volgende bezoek in septem-

ber hopen we de stoel in Ki-

linda te kunnen afleveren.  

 

Munini 

De OHFR heeft nu een viertal projecten in Rwanda. 

Over de projecten “La Madone” in het district Kicukiro 

bij Kigali, de kliniek in Remera-Rukoma in het district 

Kimonyi en de activiteiten in Kilinda (Western Provin-

ce), heeft u in deze nieuwsbreif iets kunnen lezen. 

Daarnaast heeft de OHFR goede contacten met een 

klein ziekenhuis in Munini (in het Zuid Westen van 

Rwanda). Hier werkt Samuel als dental therapist. Sa-

muel is al vanaf het eerste moment betrokken bij de 

OHFR en ondersteunt ons voortreffelijk bij elke DPP. 

De OHFR is nu fondsen aan het werven om ook in Mu-

nini een volwaardig project op te kunnen starten.  Dus 

ook in Munini willen we het volgende gaan doen; 

 

 Het (her)inrichten van de bestaande tandheelkun-

dige praktijkruimte. 

 Een “Dental Preventive Program” (DPP) op nabij 

gelegen scholen. 

 Behandeling op basis van de “Atraumatic Resto-

rative Treatment” (ART). 

 

De OHFR streeft naar een betere structurele infrastruc-

tuur voor de bevolking in Rwanda. Het zou geweldig 

zijn als we dat ook voor de bevolking in en rond Muni-

ni voor elkaar kunnen krijgen.  

Ja, ik steun de OHFR, en maak nu zelf een bedrag over 

op rekening nr. 50.49.52.005 

Of direct via een veilige verbinding geld overmaken 

direct online klik dan hier 

 

Nog beter: wordt Vriend van de OHFR voor  €60,- per 

jaar (zie bijlage)  

 

Neem gerust contact met ons op als u de OHFR op een 

andere wijze wilt ondersteunen. 

...It is a long way...

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

Step by step....

http://www.youtube.com/watch?v=agynF_x5n9oC:/Users/Steven/Documents/Albelli%20Fotoboeken
https://www.allegoededoelen.nl/externalMod.php?gd=1715C:/Users/Steven/Documents/Albelli%20Fotoboeken


 
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 € 5,- 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 € 60,- 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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