30, november 2022
Inleiding
In deze nieuwbrief doen wij verslag van ons recente bezoek aan Togo (okt/nov 2022) en van de resultaten. En
verder informeren wij U
over wat we de komende tijd
gaan doen voor weeskinderen in Togo.

maar goedkoop eten kan geven en dus niet voldoende
vlees/vis, groente en andere gezonde producten. Wij hebben de kinderen extra ijzer gegeven in de vorm van een ijzerhoudende drank die ze
tenminste één maand moeten innemen; kinderen met
sikkelcelanemie moeten de
drank minstens drie maanSamenvatting resultaten
den innemen. En we hebben
Wij hebben in de drie weken
de directrice uitgelegd hoe
dat wij in Togo waren 132
ze tegen niet al te hoge kosweeskinderen volledig onten het eten kan verbeteren:
derzocht en, waar nodig,
meer witte bonen, andere
verwezen naar medische
peulvruchten, soja, sorgho
specialisten of hen zelf been andere voedingsmiddehandeld. Dat zijn alle weeslen die ijzer bevatten.
kinderen uit de weeshuizen
Verder hebben wij geconstaCanaan Village (23 kindeteerd dat een flink aantal
ren), Mother Charity (104
kinderen gehoorproblemen
Lichamelijk onderzoek door dokter Cécile.
kinderen) en 5 kinderen van
heeft, meestal veroorzaakt
het weeshuis Bethanie. Er
door vastgekoekt oorsmeer.
waren maar vier kinderen die gezond waren, de rest had
Tot slot is een aantal kinderen verwezen naar een meéén of meer klachten waarvan de meeste niet levensbedisch specialist vanwege uiteenlopende klachten (slecht
dreigend zijn maar wel heel vervelend. Daarnaast hebben zien, ernstige gehoorproblemen, ernstige navelbreuk).
wij 20 weeskinderen die wij in mei al hadden onderzocht,
opnieuw onderzocht op de punten waarop we de vorige
Mother Charity
keer geen duidelijke uitslag kregen (zoals gehoortesten
In dit weeshuis wonen 104 kinderen van wie 11 baby’s
die een onduidelijk resultaat gaven, bijvoorbeeld omdat
zijn. Het weeshuis leeft van giften uit Europa maar er
de oren vol zaten met oorsmeer). Wij hebben ruim 10%
komt te weinig geld binnen. Door de wereldwijde crisis is
van de 152 onderzochte kinderen voor verder onderzoek
het voedsel maar ook de elektriciteit en het water veel
en behandeling doorgestuurd naar een medisch specialist duurder geworden. Als gevolg hiervan heeft het weeshuis
(oogarts, KNO-arts, kinderarts, chirurg, cardioloog e.d.).
de inkoop van belangrijke levensmiddelen die eiwitten,
De overige kinderen hebben wij zelf verder behandeld
vitamines en mineralen bevatten moeten beperken. Dat is
met medicijnen en adviezen.
goed te zien in het grote aanTot slot hebben wij afspratal kinderen dat bloedarken gemaakt met drie nieumoede heeft (76 ). Al die kinwe weeshuizen waarvan wij
deren hebben flessen ijzerde volgende keer de kindehoudende drank gekregen.
ren gaan onderzoeken.
Ook zagen wij veel kinderen
met schurft en een aantal
Canaan Village
met hoofdschimmel. Die
In dit weeshuis wonen 23
hebben wij laten behandekinderen. Het weeshuis
len. Verder waren er veel
wordt o.a. gesponsord vankinderen die niet goed houit de Verenigde Staten. Dat
ren, meestal vanwege te veel
is goed te merken want het
oorsmeer. Die kinderen hebweeshuis ziet er vrij goed
ben wij een middel gegeven
uit en de kinderen hebben
om het oorsmeer los te magenoeg te eten. Er is zelfs
ken en te verwijderen. WanGehooronderzoek met een audiometer
hulp bij het maken van het
neer we in mei 2023 weer
huiswerk. Toch hebben de
terugkomen, onderzoeken
meeste kinderen allerlei kwalen. Opvallend was het grote
wij hun gehoor opnieuw. Daarnaast hebben wij kinderen
aantal kinderen dat bloedarmoede heeft (15). Dat is het
aangetroffen met oogziektes, navelbreuken en tandheelgevolg van niet voldoende gevarieerd eten. De prijzen van kundige problemen.
voedsel zijn zo gestegen dat het weeshuis alleen nog
Tot slot hebben wij het weeshuis geholpen om de zorg
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voor de baby’s te verbeteren door het opzetten van een
eenvoudig consultatiebureau. Wij hebben een weegschaal
voor baby’s voor het weeshuis gekocht, uitgelegd hoe ze
baby’s moeten wegen en meten en wij hebben een voedingsschema opgesteld. Tot slot hebben wij de hygiëne op
de babyafdeling verbeterd.

le en Jouke betalen hun eigen kosten. De kosten van alle
onderzoeken, vaccinaties en behandelingen van de drie
weeshuizen (Canaan Village , Mother Charityen, Bethanie) bedroegen ruim € 10.000,-

Ons werk in beeld
Wij hebben van ons werk in de weeshuizen een presentaBethanie
tie gemaakt met veel foto’s.
Dit weeshuis hebben wij in
Die presentatie kunt U hier
mei al uitvoerig onderzocht.
bekijken.
Maar nu waren er 5 kleine
Onze weeshuizen
nieuwe kinderen die alleWij zijn op dit moment acmaal ziek waren. Wij hebben
tief in vijf weeshuizen. Wij
hen verwezen naar de chibeginnen daarnaast in derurg en orthopeed en wij
cember 2022 in drie nieuwe
houden dit in de gaten.
weeshuizen: Spes, La Solution en Divine Providence. In
Wat doen wij precies?
december en januari zal bij
Wij proberen de gezondheid
alle 203 kinderen in deze
van weeskinderen te verbeweeshuizen bloed worden
teren. Dat begint met het geafgenomen om te zien of ze
ven van adviezen over het
een van de door ons geteste
verminderen van het risico
ziektes hebben. Daarna
Meisje krijgt ijzerhoudende drank bij Mother Charity
om ziek te worden. Wij onworden alle kinderen gevacderzoeken bijvoorbeeld of er
cineerd. In mei 2023 komt
voldoende bescherming is tegen de muggen die malaria
Cécile dan weer naar Togo om bij de kinderen een volleoverbrengen. Zo nodig betalen wij voor meer en betere
dig lichamelijk onderzoek uit te voeren met uitzondering
horren voor de slaapzalen en andere belangrijke vertrekvan La Solution. In dat weeshuis zitten vooral straatkinken. En wij bekijken of het water veilig kan worden gederen die in- en uitvliegen. Onze ervaring is dat die kindronken. Zo nodig verbeteren wij de situatie op dit punt.
deren niet voldoende honkvast zijn om aan ons gezondDaarna komen onze Togolese medewerkers in actie. Die
heidsprogramma mee te doen.
nemen bij alle kinderen bloed af dat wordt onderzocht op
de aanwezigheid van HIV, hepatitis B en sikkelcelanemie
Spoedactie bij La Solution
en voorts wordt de bloedgroep en de Rhesus vastgesteld.
Bij ons bezoek aan het weeshuis La Solution bleek dat er
De kinderen met HIV worden verwezen en worden door
een acuut probleem was op gezondheidsgebied. De beerhet universitair ziekenhuis in
put van het weeshuis liep al
de hoofdstad in een speciaal
een tijdje over waardoor de
programma opgenomen.
kinderen de toiletten niet
Hetzelfde voor de kinderen
meer konden gebruiken en
met Hepatitis B. De kinderen
in de bosjes hun behoeften
met sikkelcelanemie (het
moesten doen. Wij hebben
gaat nu om 38 kinderen)
betaald voor het leeghalen
worden meteen door ons bevan de beerput door een
handeld: wij betalen geduprofessioneel bedrijf (ruim
rende een aantal maanden
€ 180,-) omdat het weesde medicijnen.
huis zelf financiële probleDaarna komt het team de
men heeft en dit niet zelf
kinderen vaccineren tegen
kan betalen. De kinderen
mazelen, hersenvliesontstekunnen nu weer op hygiëniking, gele koorts, tetanus en
sche manier hun behoeften
hepatitis B.
doen.
Als dit is gebeurd, komt CéciOogonderzoek bij klein kind
le met haar echtgenoot naar
Steun ons werk financieel
Togo. Zij onderzoekt samen
Ons werk kost het nodige
met een jonge Togolese arts alle kinderen van top tot
geld, ook al werken Cécile en Jouke pro Deo. Alleen al het
teen, nadat enkele mensen het nodige voorwerk
aanpakken van de bloedarmoede (ruim 150 flessen ijzer(lengte/gewicht, oogmeting en gehoortesten) hebben gehoudende drank) kostte een flink bedrag. Hetzelfde geldt
daan. Kinderen met grote medische problemen worden
voor het voorschrijven van het medicijn foliumzuur voor
verwezen naar een medisch specialist in Togo voor verde kinderen met sikkelcelanemie. En ook de consulten bij
der onderzoek en behandeling.
medische specialisten en de verdere behandelingen kosAlle kosten van dit werk worden gedragen door onze
ten het nodige. Echt prijzig maar ook heel belangrijk zijn
stichting en dus door onze donateurs en sponsoren. Cécide bloedonderzoeken van de kinderen en de vaccinaties.
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Wij zijn voor het financieren van deze activiteiten volledig aangewezen op giften.
Wie wil kan steun geven en wel op twee manieren.
Eerste optie: maak een bedrag over op het rekeningnummer 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 tehuis. 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 gegevens van het kind en van tijd tot tijd ontvangt U voortgangsberichten over zijn/haar situatie.
Goed om te weten: U kunt de gift aftrekken volgens de
regels van de belastingdienst want wij zijn een ANBIstichting.

Ieder kind krijgt een oogonderzoek.
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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.

Onze jonge Togolese arts onderzoekt het gehoor.
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