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Bestuur, medewerkers en deelnemers zijn 2014 vol enthousiasme ingegaan. 

 

In de samenstelling van het bestuur en haar medewerkers zijn een aantal wijzigingen 

opgetreden. Henry Schäffer, onze penningmeester, heeft na drie jaar onze financiën te hebben 

bewaakt aangegeven zijn taak te willen beëindigen. Het bestuur is hem zeer dankbaar voor al 

het werk wat hij voor DDC verricht heeft en nam in januari afscheid van hem. Henry is 

opgevolgd door Peter Brouwer. 

 

Van onze medewerkers is Carla van Huffel, na bijna 6 jaar, gestopt met de inkoop en het 

inpakken van alle materialen. DDC is haar heel dankbaar; we hoorden van de deelnemers 

vaak lovende woorden over de aanwezige materialen. Haar werkzaamheden zijn intern 

overgenomen. 

Pamela Beekman gaat onze gelederen versterken en zal zich in het bijzonder met 

fondsenwerving bezig houden. 

 

Uitzendingen  
Dit voorjaar zond DDC twee teams naar Kenia uit. 

De eerste groep o.l.v. Rob Breuk en Annelies Donk vertrok eind februari. Annelies Donk, 

Elly Smit en Alice Grasveld waren vooruit gereisd om alles zo te regelen dat de groep direct 

aan het opbouwen van de werkplek kon beginnen. Het team bestond uit veel “ouwe 

getrouwen” en een paar nieuwe deelnemers, aangevuld met twee COHO’s. Het was de eerste 

keer dat deze school, Denyenye Primary School, door ons bezocht werd. Het betrof een heel 

arme school die echter recentelijk twee 

nieuwe lokalen gedoneerd had 

gekregen, waarin het prima werken 

was.  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tweede team met vele nieuwe gezichten 

vertrok op 3 maart o.l.v. Marjon Santema. 

Iedereen stond “zijn mannetje”, wat met een 

bijna geheel uit vrouwen bestaande groep 

niet eenvoudig leek. Geert Landman uit de 



eerste groep hielp echter met het opstarten van de werkzaamheden op de reeds in 2011 door 

ons bezochte school, Kwale Primary school. Opvallend was dat met name de gebitten van de 

leerlingen uit de vijfde en zesde klas veel slechter waren dan die uit klas 7 en 8, waar de 

vullingen te zien waren die in 2011 waren gelegd. 

 

 
 

Op deze school troffen we Hussein Ali aan, een leerling met een mismaakte hand, zoals de 

foto laat zien. Na informatie te hebben ingewonnen over de mogelijkheid en betaalbaarheid 

van een operatie heeft het team geld ingezameld. Het geldbedrag dat door groep 1 aan 

Annelies was gegeven om “iets voor de kinderen te kopen” werd hier ook aan besteed. Na een 

succesvolle operatie was het herstel in eerste instantie helaas niet voorspoedig verlopen,  

  

        



omdat de ouders niet begrepen hadden dat nazorg noodzakelijk was. Gelukkig was Beasy in 

staat een en ander te regelen. Hussein Ali heeft nu een toekomst, dankzij het initiatief van de 

deelnemers van DDC.  
       
Deze school heeft ook een aantal leerlingen die albino zijn. Zij zijn goed geïntegreerd in de 

school, maar hebben extra zorg nodig. Zonnebrandcrème voor hun lichte huid en zonnebrillen 

tegen het schelle licht zijn helaas niet altijd voorradig. Alice Grasveld had het op zich 

genomen om hier voor te zorgen. 

 

  
 

Een bezoek aan de dovenschool stond ook weer op het programma. Door gebrekkige 

communicatie waren de ouders helaas niet op tijd ingelicht en was er dus geen toestemming 

tot behandeling. Wel is er een goede inventarisatie 

gemaakt en hebben alle bewoners een goede 

poetsinstructie gekregen. Bijzonder om te zien hoe 

de staf met hen communiceert.  
 

Ons bezoek aan de verstandelijk gehandicapten werd beperkt tot het 

afgeven van de tandenborstels en tubes tandpasta die door de staf zullen 

worden beheerd. We hadden kleurige ballen bij ons, die gretig aftrek 

vonden. Het komend najaar zullen de behandelingen plaatsvinden. 

 

 

 

 



 

Poetsinstructies.  

Op beide scholen werden deze voornamelijk door de COHO’s zeer intensief uitgevoerd. De 

kinderen deden dit ook voor bij elkaar en overwonnen 

zo de angst en onwennigheid van een spiegeltje en een 

tandenborstel. 

 
  

 

 

 

 

Klinieken 
Rob en Ria Snoep zijn na het vertrek van de beide teams hard aan de slag gegaan om de 

voorraad weer netjes in kaart te brengen, reparaties aan apparatuur uit te voeren en de meisjes 

van de kliniek in Ukunda, die overigens heel goed loopt, nogmaals tot regelmatige 

onderhoudsacties aan te sporen. 

Eigen initiatief tot het plegen van onderhoud laat te wensen over en keer op keer moet hen op 

de noodzaak ervan gewezen worden. De cultuur in Afrikaanse landen is helaas nog zo dat er 

pas actie genomen wordt wanneer er iets hapert. Er wordt pas een melding gemaakt wanneer 

iets het helemaal niet meer doet. 

 

Marjon Santema heeft het op zich genomen om de praktijkkamer in Lunga Lunga een herstart 

te geven. Onze COHO Winston zal hier tijdelijk gaan werken: we hopen bijtijds een opvolger 

voor hem te vinden om de kliniek draaiende te houden. Winston is enthousiast en schenkt 

vooral veel aandacht aan de preventie. 

 

Organisatie  
DDC heeft een Keniaanse CBO (Community Business Organisation) opgericht: Dutch Dental 

Care Kenya. Dit is een “dochter” van DDC met een bestuur waarin twee Kenianen een functie 

bekleden. De reden van deze oprichting is dat de klinieken langzaamaan naar een zelfstandige 

status moeten worden geleid. Vanuit DDC in Nederland zal deze Keniaanse afdeling gesteund 

en begeleid worden.  

 

 

 



Evenementen 
4 april organiseerde DHIN (Dental Health International Nederland) 

een bijeenkomst waar meerdere stichtingen, die in diverse landen 

met tandheelkundige zorg bezig zijn, hun project presenteerden. 

Veelal loopt men tegen dezelfde problemen aan: cultuurverschil, 

weinig contact en/of medewerking van de overheid of lokale 

collega’s en continuering van de organisatie door gebrek aan 

instroom van jongeren.   

Annelies Kraaijenhagen, die DDC vertegenwoordigde, deed verslag 

van de wijze waarop DDC haar doelstellingen nastreeft en evalueert, wat de valkuilen zijn en 

hoe men denkt daar het best mee om te gaan.  

 

Op 12 april 2014 werd in het centrum van Wassenaar gebridged en geluncht. Ditmaal geen 

kroegentocht, maar op een vaste plaats namelijk in het Dorpshuis. De organisatie was in 

handen van Marjolijn Sneep en Annelies 

Donk. Dankzij de hulp van Bridge club 

Switch, de Bridge Bond, en de 

Bridgeafdeling van de Kon. Haagsche Golf 

verliep het element bridgetoernooi 

vlekkeloos. Vele winkeliers uit Wassenaar 

en Mariahoeve stelden prijzen ter 

beschikking. Het was daarom de moeite 

waard om bij de enthousiaste loten 

verkoopster Annelies de Haas veel loten te 

kopen. De lunch werd door DDC 

vrijwilligers verzorgd. Deze dag bracht na 

aftrek van de kosten € 1500 op ten bate DDC. Kortom: het was een zeer geslaagde dag. 

  
Op 2 juni werd op Golf Duinzicht een Pro-Am gehouden, waarbij professionals belangeloos 

een team onder hun hoede namen. Golf Duinzicht stelde de baan en clubhuis beschikbaar, 

waar wij hen zeer erkentelijk voor zijn. De organisatie was in handen van Floris Hensbroek en 

zijn bedrijf www.florishensbroek.nl Hij werd 

bijgestaan door Bartheke Docter en Annelies Donk. 

De prijzen voor de wedstrijd waren beschikbaar 

gesteld door sponsoren en de prijzen voor de loterij 

door de winkeliers uit de Van Hoytemastraat; 

geheel en al bijeengebracht door Joke le Noble. Het 

weer was prachtig; er werd enthousiast gespeeld en 

men bleef nog lang buiten nagenieten van deze 

gezellige dag. De opbrengst was na aftrek van de 

kosten € 2500. 

 

 

De voorbereidingen voor de uitzending van de vier najaar teams zijn afgerond. Marjon 

Santema heeft dit voorjaar de scholen uitgezocht. 

http://www.florishensbroek.nl/


Zoals jullie zien zijn tennisballen zeer in 

trek bij de kinderen. Wij vragen jullie 

dan ook om aan tennisclubs in jullie 

buurt te vragen gebruikte ballen voor 

DDC te verzamelen. Wij nemen ze mee  

 

naar Kenia en jullie maken er een 

heleboel kinderen blij mee. 
Al met al is er door deelnemers, de leden 

van het bestuur en haar medewerkers 

weer veel werk verzet, met creatieve 

improvisatie en aanpassingsvermogen, want het blijft Kenia. 

 

Het bestuur dankt hen: 

 

die op vrijwillige basis deelgenomen hebben aan een van onze uitzendingen, 

die ons een bijdrage gegeven hebben in de vorm van materialen 

die acties hebben georganiseerd waarvan de opbrengst voor DDC bestemd was 

die ons een financiële bijdrage hebben doen toekomen en  

allen die DDC een warm hart toedragen.  

 
Door al deze steun hoopt DDC haar werk op dezelfde wijze als voorheen te kunnen 

continueren. 

Namens het bestuur van Dutch Dental Care wens ik een ieder een goede zomer toe. 

 

Secretaris, 

Annelies Kraaijenhagen-Oostinga  


