
Inleiding
In deze nieuwsbrief informeren wij U over de ontwikke-
lingen in ons project in de laatste maanden. Ce�cile en Jou-
ke waren in de maand mei ruim twee weken in Togo om 
kinderen te onderzoeken en nieuwe weeshuizen bij het 
project te betrekken.  

Focus op weeshuizen
Sinds het weer opstarten van
onze activiteiten na de coron-
apandemie concentreren wij
onze activiteiten op de hulp
aan weeshuizen in Togo. Er
zijn in het land veel weeshui-
zen, vermoedelijk meer dan
150. Er zijn namelijk veel kin-
deren die zich zonder ouders
moeten zien te redden. Die
ouders zijn door allerlei oor-
zaken overleden (o.a. HIV, on-
gelukken) of verdwenen. Als
weeskinderen geluk hebben,
komen ze in een weeshuis te-
recht. Die zijn er in allerlei
soorten en maten: beter of
minder goed georganiseerd,
arm of nog armer, religieus ge-
ï/nspireerd (en geleid) of niet. 
Er is bijna geen enkel weeshuis waar de medische zorg 
goed is georganiseerd. Het geld dat het weeshuis bij el-
kaar weet te scharrelen, gaat op aan eten en scholing van 
de kinderen. Veel kinderen zijn niet gevaccineerd en vaak 
worden ziektes niet of niet
goed behandeld (geen geld,
geen kennis om de ziektes op
te sporen). Bij ons onderzoek
van kinderen in drie wees-
huizen in de maand mei 2022
bleek dat meer dan 90% van
de kinderen een ziekte of een
aandoening heeft. 
Ons werk is daarom van
groot belang. Wij sporen
ziektes en medische aandoe-
ningen op, wij zorgen ervoor
dat de kinderen worden be-
handeld en – eigenlijk nog
belangrijker – wij helpen om
nieuwe ziektes te voorko-
men. Dat doen we met een
klein team van Togolese des-
kundigen dat onder leiding staat van onze chef-arts Ce�ci-
le. Wijzelf gaan twee keer per jaar naar Togo voor onder-
zoek en eerstelijnsbehandelingen. Maar in de tussentijd 
hebben wij zeer regelmatig contact met ons team ter 

plaatse en zorgen wij ervoor dat urgente problemen met-
een worden aangepakt. Kijk hier voor een presentatie in 
beelden van ons werk. 
  
Resultaten onderzoeken drie weeshuizen
Tijdens ons recente bezoek in mei hebben wij alle kinde-

ren onderzocht van de drie
weeshuizen, waarmee wij 
een samenwerking zijn 
aangegaan: Be� thanie, Joko 
Kope�  en le Vigneron. In to-
taal hebben wij 75 kinde-
ren onderzocht. Daarvan 
bleken er 66 e�e�n of meer 
ziektes of kwalen te heb-
ben. Voor een deel zijn dat 
eenvoudige zaken zoals ge-
hoorproblemen, meestal 
een gevolg van teveel oor-
smeer dat is komen vast te 
zitten in het oor. Maar Ce� -
cile vond ook ernstige za-
ken zoals hartproblemen 
die onmiddellijk moesten 
worden behandeld en oog-
ziektes die tot blindheid 
kunnen leiden, scoliose, 

navel en liesbreuken. In e�e�n van de weeshuizen bleek een
epidemie aan de gang te zijn van hoofdschimmel die er 
vreselijk uitzag. Een deel van de kinderen is verwezen 
naar de specialist (cardioloog, orthopeed, kinderarts, 
oogarts). Een ander deel is onmiddellijk door Ce�cile be-

handeld (o.a. bloedarmoe-
de, huidafwijkingen) en 
wordt verder onder contro-
le gehouden door onze jon-
ge Togolese arts ter plaatse 
Sergio. Tot slot is er een 
aantal kinderen dat Ce�cile 
bij haar volgende bezoek in 
oktober 2022 opnieuw zal 
onderzoeken om te zien of 
ze verdere behandeling no-
dig hebben.

Twee nieuwe weeshuizen
Tijdens ons verblijf in Togo 
hebben wij diverse nieuwe 
weeshuizen bezocht. Twee 
daarvan komen in aanmer-
king voor een partnerschap.

Het gaat om Orphelinat Mother Charity waar ruim 100 
weeskinderen verblijven en om Canaan Village waar 25 
weeskinderen zijn gehuisvest.  Ons team ter plaatse is al 
begonnen met de eerste stappen van ons zorgplan. 

Nieuwsbrief no 29 – juni  2022 1

29,  juni 2022

Ieder kind krijgt een volledig lichamelijk onderzoek

Gehooronderzoek met de audiometer

http://www.canaanvillage.org/
https://www.facebook.com/Orphelinat.MotherCharity/
https://kinderhulp-togo.nl/cms/wp-content/uploads/2022/05/Weeshuizen-Togo.pdf


Zo hebben wij de slaapzalen van de kinderen al laten ver-
beteren om muskieten tegen te houden. Bij  alle kinderen 
is bloed afgenomen om na  te gaan of de kinderen sikkel-
celanemie hebben of HIV of Hepatitis B. En hun bloed-
groep is bepaald hetgeen belangrijk is als ze een bloed-
transfusie nodig hebben, bijvoorbeeld na een ernstig on-
geluk.

Binnenkort worden alle
kinderen ingee/nt tegen
mazelen, gele koorts, me-
ningokokken, hepatitis B
en tetanus. Dat is nog be-
langijker dan in het verle-
den omdat de laatste tijd
als gevolg van de grote
aandacht voor covid-19
het vaccineren tegen ande-
re ziektes nogal is verslapt.
Zo is in heel Afrika het
aantal gevallen van maze-
len met 400% gestegen. Snel vaccineren, vooral van groe-
pen kinderen die (voorlopig) niet aan de beurt komen in 
het overheidsprogramma, is dus heel belangrijk.  

Wat kost ons werk?
Ce�cile en alle andere mensen die uit Europa komen mee-
helpen, werken gratis en betalen ook hun eigen onkosten.
Maar ons team van Togolese hulpverleners moet worden 
betaald. En daarnaast moeten de bloedonderzoeken en 
vaccinaties worden betaald en natuurlijk de behandelin-
gen van kinderen met geneesmiddelen zoals tegen de 
hoofdschimmel. En de consulten en verdere onderzoeken
en behandelingen door Togolese specialisten zoals de 
cardioloog, de chirurg, de orthopeed en de kinderarts. 
Een paar cijfers: de vaccinaties kosten per kind € 20 (in 
totaal voor de twee nieuwe weeshuizen € 2580). De 
bloedonderzoeken kosten per kind € 20 (in totaal voor de
twee nieuwe weeshuizen € 2580 ). En de kosten van de 
specialisten zijn per consult zijn gemiddeld € 8. Maar 
daar komen nog de kosten van aanvullende onderzoeken 
en de behandeling bij. Die zijn afhankelijk van de ernst 
van de aandoening (cardiologie bijvoorbeeld € 200).  

Blijvende zorg
Bij elk van de vier projecten zullen wij ook in de toekomst
zorg blijven aanbieden. Want er komen kinderen bij en 
daarnaast hebben de kinderen die er al zijn, blijvend aan-
dacht nodig. 

Daarom kunnen alle vier de tehuizen een beroep op ons 
blijven doen. In eerste instantie is onze Togolese arts Ser-
gio het aanspreekpunt. Samen met Cecile worden de vra-
gen  geanalyseerd en adviezen gegeven en behandelingen
door Togolese specialisten geregeld.  
Bij ons zorgpakket hoort ook dat we ervoor zorgen dat de
“huisapotheek” bij elk van de tehuizen op orde is. Dat is 

nu niet het geval. Wij ver-
schaffen de tehuizen allerlei 
zelfzorgmiddelen waaronder 
medicijnen tegen pijn, para-
sieten, bloedarmoede en der-
gelijke.

Voor het geval U wilt helpen
Alle hulp die wij bieden kost 
natuurlijk geld behalve de 
kosten van Ce�cile en Jouke die 
‘pro Deo” werken. Wie wil kan
steun geven en wel op twee 
manieren. 

Eerste optie: maak een bedrag over op het rekeningnum-
mer van onze stichting: NL83 RABO 0133363376 (let op: 
na NL83 komt het woord RABO met een O van Otto en 
dan het nummer 0133363376, dat begint met een nul) 
ten name van Stichting kinderhulp Togo in Zoetermeer.
Tweede optie: sponsor een of meer kinderen van een te-
huis. Met een bedrag van € 30 tot € 50 kunt U een kind 
een maand lang onderhouden. Het zou fijn zijn als U dat 
bijvoorbeeld een jaar lang doet. Wij verschaffen U de ge-
gevens van het kind en van tijd tot tijd ontvangt U voort-
gangsberichten over zijn/haar situatie.
Goed om te weten: U kunt de gift aftrekken volgens de re-
gels van de belastingdienst want wij zijn een ANBI-stich-
ting.  
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Afname van bloed om diverse ziektes op te sporen

Colofon
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Website:  www.kinderhulp-togo.nl

Vragen/opmerkingen/suggesties: 
mail naar info@kinderhulp-togo.nl. 
Via dit adres kunt U zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Bankrekening: NL83 RABO 0133 3633 76
Van de Stichting Kinderhulp Togo te Zoetermeer

BIC: RABONL2U

Volg ons op twitter: @KinderhulpTogo.
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