
De schooldokter in Togo, deel 3 

- voorkomen in beter dan genezen -

www.kinderhulp-togo.nl
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Wij zijn al 12 jaar actief in Togo

• Van 2007 tot 2017 in regio Kpalimé (eigen medisch centrum): 

10.000 kinderen onderzocht en behandeld + 25.000 kinderen 

voorlichting gegeven  (deel 1)

• Van 2017 tot 2019 gegevens van onderzochte kinderen 

geanalyseerd + model internationaal gevalideerd  (deel 2)

• Vanaf 2020 in regio Kara aan de slag (klein medisch centrum 

+ met de auto naar de scholen) (deel 3)
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• 1,4 x Nederland

• 7 miljoen inwoners

• 37 stammen 

( 37 talen)

• Basis 1: Kpalimé e.o. 
(overgeheveld naar Kara)

• Basis 2: Kara e.o.



Wij willen ziektes bij kinderen voorkomen

• Wij geven voorlichting over het voorkomen van 

ziektes

• Wij onderzoeken en behandelen kinderen op 

belangrijke punten

• Kinderen met grote(re) problemen verwijzen wij  

naar ziekenhuis of “huisartsenpost” + wij betalen 

mee (vaak 80%)
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Voorlichting
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Voorlichting aan ouders



Voorlichting aan scholieren
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Voorlichting tandenpoetsen



Onderzoek en behandeling kinderen
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Onderzoek ogen en gehoor



12Screening ogen



Lichamelijk 

onderzoek



Doorverwijzen en meebetalen 

behandelingen kinderen
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Ons Clarafonds voor hulp 

aan de allerarmsten

Het begon met een moeder-overste van 

de Clarissen die ons haar erfenis gaf: €

5000,-

Speciaal fonds ingesteld voor hulp aan de armste kinderen van 

Togo:

 Kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking

• Kinderen zonder ouders

• Kinderen van ouders zonder werk 



Resultaten Clarafonds 2016-2017 (vaak 80% bijdrage)

• 66 dove kinderen geholpen c.q. kinderen met verstandelijke

beperking (€ 3099,-)

• 61 kinderen gehoorapparaten (€ 3582,-)

• 49 kinderen medicijnen (€ 608,-)

• 159 kinderen fysiotherapie ivm X- of O-benen of motorische

stoornissen (€ 5599,-)

• 9 kinderen operaties meegefinancierd (€ 852,-)

• 70  x kinderen met epilepsie (€ 1781,-)

• 777 kinderen eerste consult ziekenhuis (€ 1212,-)

• 17 kinderen brillenglazen (€ 820,-)

• Overige interventies (€ 2407,-)

Totaal: 1527 kinderen geholpen voor € 19.960,- 16



Wat we nu nodig hebben

• Financiële hulp voor aanschaf diverse apparaten 

en hulpmiddelen (die niet meer werken c.q. “op 

zijn”)

• Kosten ongeveer € 3360,- Zie specificatie

• Bavokerk, Burgercomité Woerden en zo nodig 

privé-sponsors
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Wat we daarmee gaan doen

• Pilot 100 kinderen regio Kara (kijken naar 

specifieke ziektes en gebreken). Timing: mei 2020

• Onderzoeken op scholen regio Kara. Timing: vanaf 

oktober 2020. In schooljaar 2020/2021 minstens 

800 kinderen onderzoeken 

• Zo nodig verwijzen we door naar ziekenhuizen 

Kara (Clarafonds betaalt 80% mee)
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Verdere toekomst

• Wij leiden Togolese artsen en assistenten op die 

ons werk gaan overnemen

• Een groep monniken houdt toezicht op het werk en 

rapporteert aan ons; zie 

https://nl.lumenvalley.org/nederlands/

• Wij trekken ons langzaam maar zeker terug op de 

achtergrond
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https://nl.lumenvalley.org/nederlands/


Blije en gezonde kinderen hebben toekomst
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Meer informatie over ons werk
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www.kinderhulp-togo.nl

Bel Jouke Schat op 06 55 747045

http://www.kinderhulp-togo.nl/

