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Na ons bezoek in Rwanda is er weer veel gebeurd. In de-
ze nieuwsbrief aandacht voor het onderzoeksrapport, de 
oprichting van de vrienden vereniging van de OHFR in 
Duitsland, het Rwanda festival in Holten, steun uit de 
Noordoostpolder, de ANBI verklaring en de oprichting van 
een Rwandese stichting. Kortom tijd voor een nieuwsbrief. 
 

Het onderzoeksrapport 
Het onderzoeksrapport “Basic Screening Survey Remera-
Rukoma February 2008” is afgerond. De tandheelkundig 
specialist van de OHFR, Drs. JC Damstra, heeft het onder-
zoek gebaseerd op “the basic screening survey of the As-
sociation of State and Territorial Dental Directors (ASTDD) 
and Basic Screening Surveys 2003 of the World Health 
Organization”.  

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat meer dan 50% 
van de kinderen pijn heeft door problemen met hun tanden. 
De resultaten laten ook zien  dat er geen infrastructuur is 
voor tandheelkundige hulp en het ontbreekt aan een pre-
ventieprogramma. Van de kinderen die tandheelkundige 
problemen heeft, heeft 90% dan ook nooit een tandarts 
gezien.  Wilt u het hele rapport ontvangen mail dan naar 
shmit@rwandadentist.org.  

 
Vrienden van de OHFR in Duitsland 

Begin juni is in Duitsland een vereniging opgericht van 
vrienden van de OHFR. De vereniging heeft als doel het 
werk van de OHFR het steunen. Zij doen dit door het werk 
van de OHFR onder de aandacht te brengen door het ge-
ven van lezingen en het werven van leden. De leden beta-
len contributie en steunen daarmee de OHFR financieel. 
Het bestuur van de vereniging bestaat uit Jan Chris Dam-
stra, Sven Glatzet, Achim Jockheck, Mark Rethmann en 
Carmen Rethmann. De OHFR is bijzonder tevreden met 
dit initiatief en wenst het bestuur veel succes. 

 

Het Rwanda festival 
14 Juni is er een Rwanda festival geweest in Holten. De 
organisatie hiervan lag in handen van het Project Rambura.  
De organisatie had een mooi programma opgesteld om 
aandacht te geven aan Rwanda. Naast een tentoonstelling 
van Rwandese handwerkproducten, een theeproeverij en 
optredens van de dansgroep Umutsama uit Antwerpen, 
hebben een aantal organisaties zich hier gepresenteerd. 
Ook de OHFR heeft zich hier gepresenteerd met een boei-
ende lezing over onze bezoeken in Rwanda en de tand-
heelkundige problematiek aldaar. 
 

Steun uit de Noordoostpolder 
De voorzitter van de stichting Rwahofu (Rwanda’s Hope for 
the Future), Albert Klein Tijssink, heeft het initiatief geno-
men om de OHFR onder de aandacht te brengen bij de 
tandartsen in de gemeente Emmeloord. Door middel van 
een mailing vraagt hij de tandartsen de OHFR te steunen 
door 

 contribuant te worden van de OHRF voor 49,00 euro 
per jaar. 

 bijgevoegde flyer in de wachtkamer van de praktijk 
op te hangen. 

 cliënten te verzoeken symbolisch een tandenborstel 
te doneren. 

 inhoudelijke en vaktechnische ondersteuning. 
Een initiatief dat navolging verdient. Wilt u ook de OHFR 
actief ondersteunen mail uw ideeën naar  
rwandatist@gmail.com  
 

ANBI verklaring 
Per 1 januari 2008 merkt de belastingdienst de OHFR aan 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alleen de 
instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als 
een ANBI kunnen  gebruikmaken van de fiscale voordelen 
op het gebeid van  schenking, successies en aftrek van 
giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Dit bete-
kent dat uw donaties aan de OHFR voor de belasting af-
trekbaar zijn. 
 

De OHFR in Rwanda 
Het bestuur van de OHFR heeft intensief contact met onze 
partners in Rwanda. Binnenkort zal de voorzitter afreizen 
naar Rwanda om aldaar samen met onze partner in Rwan-
da in overleg te treden met de minister van gezondheid 
over de werkzaamheden van de OHFR. Gelijktijdig wordt er 
een Rwandese stichting opgezet. De steun van de Rwan-
dese regering en een plaatselijke stichting van de OHFR 
brengt onze doelstelling, het opzetten van een tandheel-
kundige infrastructuur, weer een stuk dichterbij.    
 
Draag uw steentje bij en neem contact met ons op  of stort 
direct uw bijdrage, elke € is welkom, op rek.nr. 50.49.52.005 

t.n.v. Oral Health Foundation Rwanda te Alkmaar.  
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