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Klaar voor 2013
In mei 2008 installeerde tandarts Luc Ooms
2 behandelstoelen in de fADA kliniek. Nu
bijna 4 jaar verder doen zich allerlei
storingen aan de apparatuur voor. Tijd
voor een uitgebreide onderhoudsbeurt om
het werk van de behandelaren niet onnodig
vermoeiend te maken en de patiënten
goed te kunnen helpen. In november 2012
toog Luc wederom naar Kigali om deze
taak op zich te nemen.
De behandelstoelen zijn niet ingewikkeld van
constructie en niet duur in de aanschaf, ideaal
voor de Rwandese omstandigheden. Er is
inmiddels intensief op de stoelen gewerkt:
tientallen patiënten per dag. Helaas is de
kwaliteit van de stoelen niet zoals we dat in
Nederland gewend zijn. De fijne plastic
slangetjes, waarlangs in het inwendige van de
stoel perslucht en water worden getransporteerd
naar de boorkoppen en de luchtspuit, zijn van
bedenkelijke kwaliteit. Sinds de installatie zijn
de slangetjes keer op keer gerepareerd.Veel werk
voor de monteur van de kliniek, die vrijwel
iedere dag met storingen aan de apparatuur te

maken heeft. Maar de behandelingen moeten
doorgaan, de patiënten wachten.
Met een koffer vol plastic slangetjes in diverse
diameters trok Luc Ooms opnieuw naar
Rwanda. In record tempo heeft hij de stoelen
gedemonteerd, de bestaande slangen er uit
gehaald, vervangen door nieuwe slangen van
Nederlandse kwaliteit, en weer in elkaar
geschroefd.

instrumentarium gesteriliseerd moet worden.
Luc heeft de “nieuwe” autoclaaf getest en
geïnstalleerd. Het steriliseren loopt weer van een
leien dakje. Een opluchting voor het team; de
hygiëne tijdens de behandelingen blijft zowel
voor patiënt als voor de behandelaar optimaal.

Maar er is meer.

Als in de kliniek de instrumenten niet behoren
steriel gemaakt kunnen worden, dan is er een
groot probleem. Met vuile instrumenten worden
ziektes en besmettingen overgebracht.
De autoclaaf is een apparaat voor het steriliseren
van instrumenten. In de fADA kliniek is de
autoclaaf meer dan 40 jaar oud. Een degelijk
Duits apparaat, dat wel maar het laat zich aanzien
dat hij niet lang meer mee zal gaan. Hij is te oud,
te klein en hij wordt te intensief gebruikt. In 2011
heeft een Nederlandse huisarts een gift aan fADA
gedaan: een gebruikte autoclaaf met een groot
volume. Ideaal voor de kliniek waar veel
patiënten behandeld worden en waar veel
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Een lange adem
fADA zit niet stil. De nood aan tandheelkundige hulp op het platteland is hoog, daar
ontbreken de de meest basale voorzieningen. Met het Rwandese ministerie van volks
gezondheid worden besprekingen gevoerd voor het starten van een nieuw project:
eerste hulp tandheelkunde in de gezondheidscentra op het platteland.
Vanaf 2008 voert fADA besprekingen met het
Rwandese ministerie van volksgezondheid om
een nieuw project in te voeren: eerste hulp
tandheelkunde in de gezondheidscentra op het
platteland. Voor de basiszorg uit dit project is
geen kostbare tandheelkundige behandel
apparatuur noodzakelijk daarom zijn de kosten
relatief laag en kan een groot deel van de arme
bevolking er gebruik van maken.
Het idee voor eerste hulp bij mondontstekingen
met eenvoudige apparatuur komt van de
universiteit van Nijmegen: zij hebben in
enkele ontwikkelingslanden ervaring met
deze tandheelkundige basiszorg opgedaan.
Rwanda heeft nog geen ervaring met deze
basale tandheelkundige eerste hulp. De
juridische context ontbreekt er voor. fADA
heeft een projectvoorstel ingediend, maar alle
juridische obstakels hebben er voor gezorgd
dat het project nog niet is gestart. fADA heeft
geleerd van zijn struikelblokken, er ligt een
nieuw plan wat past binnen het bestaande
juridische systeem.De presentatie van het
plan zal aangekondigd worden aan de
minister door personen uit zijn omgeving.

vlnr: T. van der Colk, Dr. Bonaventure en B. Blankwaardt

Bob Blankwaardt en Tom van der Colk voeren
de besprekingen in Rwanda. Ze zetten door: als
het niet linksom lukt, dan proberen ze het
rechtsom, en als dat ook niet lukt dan zoeken ze
een andere manier om onze droom toch te
verwezenlijken. Voor de bevolking op het
platteland zal er tandheelkundige eerste hulp
komen.
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Kennis vergaren
Vanaf februari 2012 was
Frank Rutayisire de nieuwe
stagiaire in onze kliniek.
Frank is tweede luitenant en
dental therapist in het
militair hospitaal Kanombe.
Hij werkt er sinds vier jaar.
Gedurende 3 maanden heeft
hij een aanvullende opleiding
in onze kliniek ontvangen.
Frank krijgt les in röntgendiagnostiek en in
moderne technieken o.a. voor het behandelen
van mensen van wie de tanden beschadigd zijn of
los zitten ten gevolge van een ongeval.
De medische directeur van het militair hospitaal
heeft een officiële aanvraag ingediend bij fADA
voor het volgen van een tandheelkundige cursus.
Frank heeft zich met veel enthousiasme op de
stage gestort. Al hebben ze hem hard nodig in de
tandheelkundige dienst van het militaire
hospitaal, toch heeft men prioriteit gegeven aan
de professionalisering van een medewerker. Dat
onze kliniek is uitgezocht als opleidingscentrum
is een impliciete erkenning voor de kwaliteit van
het werk wat geleverd wordt. Hij woont in
Nyamata wat betekent dat hij elke dag 30 km
heen en weer moet reizen over slechte wegen.
Zijn dag start vroeg over donkere wegen en
eindigt met een late thuiskomst. Het is zijn
leergierigheid en de wens om iets van zijn leven
te maken die hem doen volharden.

Rwanda:

Een land van hoop
Meestal denken we aan Rwanda als een
arm en getraumatiseerd land. We lezen
weinig over het feit dat er op sociaal
economisch terrein veel vooruitgang wordt
geboekt. In deze nieuwsbrief willen we een
aantal positieve zaken in de ontwikkeling
van Rwanda voor het voetlicht brengen.
Tussen 2000 en 2010 groeide de Rwandese
economie met gemiddeld 7,6 procent per jaar.
Alle inwoners gingen er gemiddeld 4,8 procent
op vooruit. Het aandeel van de bevolking wat
nog in bittere armoede leeft is gestaag aan het
dalen. Op de jaarlijkse corruptie-index van
Transparency International is Rwanda, op een
lijst van 182 landen, opgeklommen naar de
49ste plaats van corrupte landen. Hiermee is
dit land minder corrupt dan Italië en
Griekenland.
Vision 2020 is een beleidsprogramma van de
Rwandese regering met als doel om het land om
te vormen van een arm landbouwland naar een

midden-inkomensland. Daarmee streeft de
huidige regering naar een bloeiende diensten
sector waarbinnen veel aandacht is voor
informatie- en communicatietechnologie en
toerisme.
In augustus 2012 is het Agaciro Development
Fund opgericht, wat tot doel heeft de eigen
burgers te betrekken bij de ontwikkeling van
Rwanda. Agaciro is een woord uit het Kinyar
wanda en betekent “waardigheid ”. Rwanda wil
zijn financiële autonomie versterken en zich als
natie onafhankelijk maken van ontwikkelings
gelden. Tegelijkertijd wil het de bevolking
sensibiliseren om zelf meer verantwoordelijk
heid te nemen en een actieve rol te spelen in de
ontwikkeling van het land. Het fonds wordt
gevuld met vrijwillige contributies van
Rwandese bedrijven en burgers in binnen en
buitenland.Tijdens een jaarlijkse campagne
wordt de bevolking geraadpleegd om vast te
stellen aan welke gebieden en projecten het geld
zal worden besteed. De uitkomsten ervan

worden worden bekrachtigd en vastgelegd
tijdens de nationale dialoog. In de taal van het
land noemen we dat “Umushyikirano”.
Met dit initiatief wil het land de onderlinge
solidariteit van de Rwandese bevolking
bevorderen en voor de toekomstige generaties
een hoopvolle toekomst creëren.
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