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Snelle stoel dankzij
Luchtvaart Zonder Grenzen!
Onze 50-jarige tandartsstoel, die ten tijde van de vorige nieuwsbrief bijna verzendklaar
was, heeft een jeugdige sprong gemaakt, want hij is wonderwel snel op de plek van
bestemming aangekomen! Dit allemaal dankzij Luchtvaart Zonder Grenzen.

Het vervoer
De stoel en meegezonden apparatuur zijn in drie
kisten vastgezet. Om te voorkomen dat bij een
val de inhoud zou beschadigen, zijn alle holtes
met piepschuim opgevuld en is de buitenkant
met houten dwarsbalken en heel veel schroeven
verstevigd. De enorme kisten (gezamenlijk 500 à
600 kilo!) zijn met een lifttruck op een aanhan
ger geplaatst. Op de luchthaven Schiphol zijn de
kisten weer met een lift van de aanhanger getild
en in het vliegtuig van Luchtvaart Zonder
Grenzen (LZG) geplaatst.
Hulpvaardige piloten
LZG gebruikt haar expertise en contacten in de
luchtvaart o.a. voor de uitvoering van klein
schalige humanitaire projecten. Vandaar dat ze
bereid waren het materiaal voor fADA naar
Kigali te vliegen.
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Deze organisatie is in 1987 opgericht naar
voorbeeld van het Franse ‘Aviation Sans
Frontières’. Een aantal Nederlandse vliegers
besloot hun kennis en netwerk beschikbaar te
stellen aan hulporganisaties. Hulp per vliegtuig
is in veel gebieden essentieel. De wegen zijn
slecht begaanbaar, onveilig en afstanden zijn
vaak te groot om met ander vervoer te
overbruggen.

luchtvaartmedewerkers die de luchtvaart een
warm hart toedragen. LZG telt nu ongeveer
60 vrijwilligers. Ze ondersteunen meerdere
vliegdiensten, regelen per jaar het vervoer van
vele tonnen aan hulpgoederen en begeleiden
kinderen uit ontwikkelingslanden die een
operatie moeten ondergaan naar Nederland.
Voor fADA is hun bestaan een uitkomst bij het
verzenden van groot en kostbaar materiaal.

Warm hart
Het is bewonderenswaardig te zien hoe de
piloten op de meest onmogelijke plekken hun
toestel aan de grond zetten. De eerste grote actie
was in 1988 toen een grote hongersnood in
Sudan uitbrak en er dringend behoefte was aan
lichte vliegtuigen voor de distributie van
hulpgoederen. Naast piloten werd LZG al gauw
versterkt door andere (gepensioneerde)

De goederen
De kisten die voor fADA zijn vervoerd, zijn
gemaakt door tandarts Luc Ooms, in de hout- en
metaalwerkplaats van zijn zoon. Eén kist voor de
tandartsstoel en een gipstrimmer, één voor een
sterilisator en één voor een röntgenapparaat.

Nieuwsbrief per email
Hierbij herhalen we onze oproep aan de
donateurs die zich nog niet voor de digitale
nieuwsbrief hebben opgegeven. Met een digitale
nieuwsbrief besparen we kosten en dragen we
ons steentje bij aan de zorg voor het milieu. U
weet het : minder bomen kappen, schonere lucht,
dat alles om een betere wereld door te geven aan
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Informatie
fADA

de volgende generaties. U kunt zich voor de
digitale nieuwsbrief nog steeds aanmelden via het
secretariaat van fADA, info@fada.nl.

Suezkade 134
2517CC Den Haag
info@fada.nl
www.fada.nl

We willen u heel hartelijk danken voor het helpen
de kosten nog verder omlaag te brengen!

giro 3394215
t.n.v. stichting fADA te Den Haag
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Zomaar een beeldje
Het gastenverblijf bij de kliniek in Kigali is sober
ingericht. Een bed met klamboe en een kast om
de kleding in weg te bergen, zijn de attributen in
de slaapkamer. Buiten op het het terras staat een
tafeltje om aan te werken en een lage rotan stoel
om rustig de werkzaamheden te overpeinzen.
Hoewel Rwanda talloze mooie ambachtsvormen
kent zoals manden vlechten in traditionele
patronen, houtsnijwerk en ragfijne tekeningen
uit bananenblad, zijn plannen om het wat
gezelliger te maken nog niet omgezet in daden.
Een paar weken geleden deed de tuinman bij
zijn rondgang op het terrein een bijzondere
ontdekking. In het prieeltje vond hij een mooi
handgesneden beeldje. Niemand van de
medewerkers weet wie dit beeldje gemaakt
heeft of waar het vandaan komt. Uiteindelijk is
besloten het een plekje te geven in het gasten
verblijf. Tot het op een dag weer
verdwenen is...?
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Even
voorstellen
Naam: Petronille
Uwimana
Functie: Tandheel
kundige
Hoe lang in dienst:
Petronille is 20 jaar
werkzaam bij fADA,
vanaf de start van de
kliniek in 1992 in Gisenyi.
Persoonlijk: Ze heeft een moeder: Nayino
Emma, vijf broers: Pierre, Theoneste, Pascal,
Phocas, en Jean de Dieu en twee zussen:
Laurence en Lucie.
Favoriete gerecht: Patisserie; lekker zoet en
favoriet is “umugati”, een typisch Rwandese
lekkernij.
Hobby’s: Als ze vrij is, gaat ze heerlijk relaxen.
Op zaterdag en zondag bezoekt ze “la chambre
de prière”, een ruimte die hoort bij een
kerkgenootschap waar ze kan bidden.

Tandtransplantatie

Een uitzonderlijke
behandeling
Tom van der Colk,
tandarts en docent in de kliniek in Rwanda

Een meisje, Simbi (9 jaar) komt op 15
februari in de kliniek met een ontstoken
voortand. Anderhalf jaar geleden was ze
op de tand gevallen en die was afgebroken.
Omdat ze zoveel pijn had, bezocht ze een
tandarts in het ziekenhuis. Er werd een
zenuwbehandeling uitgevoerd. De
zenuwbehandeling was helaas niet goed
gelukt, waardoor de tand was gaan rotten.
Er is een ontsteking in de kaak rond de
wortel ontstaan. Daarmee komt ze in de
fADA-kliniek.
De discussie
Richard, dental therapist, onderzoekt Simbi en
constateert dat de tand, de grote snijtand links
boven, niet meer te redden is. Toch is er
discussie onder de behandelaars: Alphonse, ook
dental therapist en Pétronille, tandheelkundige,
zeggen dat je een kind op die leeftijd niet zo
maar van een snijtand kunt beroven. Misschien
is een nieuwe zenuwbehandeling toch nog
mogelijk. Iedereen mengt zich in de discussie,
Frank, de nieuwe stagiair, Tom, de Nederlandse
opleider die in Rwanda aanwezig is, en Longin,
hoofd van de kliniek. Alle soorten behandelingen
komen voorbij.

Het onderzoek
De voortanden boven en onder zijn al volwassen
tanden, ook de gebroken snijtand. Alle kiezen
zijn nog melkkiezen. Tom denkt dat Simbi te
weinig ruimte heeft voor de volwassen kiezen,
waardoor de volwassen hoektanden buiten de
kaak gedrukt zullen worden. Er worden
röntgenfoto’s gemaakt en die bevestigen dit.

De behandeling
In dit geval pakt het ruimtegebrek gunstig uit.
Normaal gesproken moeten er aan alle kanten
kiezen getrokken worden om ruimte te creëren.
Omdat Simbi nog volop in de groei is en de
kaken flexibel zijn, kan voor een bijzondere
methode gekozen worden: links boven wordt de
kleine snijtand getrokken om ruimte de maken
voor de hoektand; deze kleine snijtand wordt
getransplanteerd naar de plek van de grote

snijtand. Deze uitzonderlijke behandeling wordt
door Longin, als chef de clinique, uitgevoerd. De
getransplanteerde tand wordt met een metalen
spalk vast gezet om gedurende 5 weken vast te
groeien in de kaak.
Na 5 dagen komt Simbi terug om de genezing te
laten beoordelen: ze heeft weinig pijn gehad en
de getransplanteerde snijtand is in het tandvlees
vastgegroeid. Het ziet er al weer normaal uit.
De hele staf van de kliniek is razend enthousiast
over deze bijzondere behandeling. Niemand had
gedacht dat dit mogelijk was! Na 5 weken is de
snijtand goed vast gegroeid en de spalk
verwijderd. De tand kan gewoon gebruikt
worden, de tandzenuw lijkt onbeschadigd te
zijn. Of de zenuw de behandeling werkelijk heeft
overleefd, zal later gecontroleerd worden.
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