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Inleiding
Het jaar 2020 begon zo rustig. Er was een virus in China dat waarschijnlijk niet in staat zou zijn het
leven in Europa en Afrika op zijn kop te zetten. Maar dat werd anders.
Het was een bijzonder jaar, we stonden voor de taak om naar de mogelijkheden te blijven kijken en
ons niet door alle opgelegde beperkingen murw te laten maken. fADA kreeg het voor elkaar om
ondanks de corona maatregelen tussen de bedrijven door verder te werken. Het ging met up en
downs.In het begin van de pandemie kwamen vrij weinig patiënten naar de kliniek. Onze
medewerkers hebben alles op alles gezet om de tandheelkundige zorg doorgang te laten vinden.
Daarbij heeft o.a. de video over de extra maatregelen die in de kliniek werden genomen om
besmetting te voorkomen zijn werk gedaan en bezochten later in het jaar meer patiënten de kliniek.
We zijn de medewerkers zeer dankbaar voor hun inzet en creativiteit.
1. Beleid en doelstelling.
Stichting fADA richt zich op het ontwikkelen van duurzame, basale tandheelkundige zorg in
Rwanda. Daarvoor heeft fADA in Kigali een tandheelkundige opleidingskliniek opgezet.
Dat doel willen we bereiken door:
•

het overdragen en borgen van kennis in de tandheelkundige opleidingskliniek in Kigali
en in de althea centers op het platteland

•

het verzorgen van trainingen, cursussen en deskundigheidsbevordering voor de
Dental Therapists

•

het geven van voorlichting over mondzorg

•

de preventie activiteiten op de lagere scholen

•

de inbedding in het bestaande systeem van gezondheidszorgsysteem met het oprichten van
een tandheelkundig kabinet in de health centers op het platteland.

•

de verzelfstandiging van de kliniek in Kigali

fADA heeft door de jaren heen een programma ontwikkeld waarbij duurzaamheid en een structurele
bijdrage aan het bevorderen van kwalitatief goede tandheelkundige zorg voorop staan. Daarbij zijn
zowel de dental therapists, de community health workers, de kinderen, en leerkrachten op de lagere
scholen, de tandheelkunde studenten op de universiteit, alsook de districtsautoriteiten en
The Ministery of Health bij betrokken. De gehele context wordt meegenomen om onze doelen te
bereiken waardoor de inbedding in de community bijna als vanzelf plaats vindt. Het gaat over
informeren, instrueren, voorlichten, sensibiliseren, trainen aan de stoel, het verzorgen van
theoretische lessen, entreetoetsen en examens; overleg en afspraken met de autoriteiten, dat is het
gehele pakket wat fADA in de loop der jaren heeft ontwikkeld.
2. Wat hebben we tot nu toe bereikt?
In Kigali is een tandheelkundige opleidingskliniek gebouwd. Er werken een chef de clinique,
4 dental therapists, 6 medewerkers aan de stoel waarvan 1 in het laboratorium werkt. De kliniek
wordt door Rwandese medewerkers gerund.
In vijf health centers op het platteland, in Manyagiro, Rutare, Mukono, Rushaki en Rubaya is een
tandheelkundige kliniek opgezet en zijn de dental therapists die er werken getraind. In het
districtsziekenhuis van Byumba in het district Gicumbi is een compleet nieuwe tandheelkundige
kliniek ingericht waar meer complexe behandelingen uitgevoerd kunnen worden. De tandarts
opleider van fADA geeft regelmatig hoorcolleges aan de universiteit van Rwanda en CPD
trainingen in de kliniek in Kigali.

3. De activiteiten van de stichting voor 2020-2023
Ons doel is om verder te werken aan en de economische en professionele zelfstandigheid van de
kliniek, de kwaliteit van de tandheelkundige zorg te bestendigen en de verschillende preventie
activiteiten die door fADA in samenwerking met A.D.A. kliniek in Kigali zijn ontwikkeld te
borgen. Daartoe zullen we de volgende activiteiten verder ontwikkelen:
1. In de opleidingskliniek van fADA in Kigali staat de kwaliteitsverbetering van de
tandheelkundige zorg voorop. De deskundigheidsbevordering van de dental therapists en de
stagiaires wordt voortgezet.In de kliniek worden door de tandarts/opleider regelmatig
trainingen en colleges gegeven en vindt de training 'on the job' plaats.
2. Het blijvend inzetten van de e-learning community waardoor de studenten hun docent in
Nederland kunnen raadplegen en daarmee hun professionele zelfstandigheid kunnen
vergroten.
3. De evaluatie van het project op het platteland in het district Gicumbi waar i.s.m. de
Rwandese overheid de kleine gezondheidscentra worden voorzien van een tandheelkundig
kabinet en de opleiding van de dental therapists ter plekke plaats vindt. De evaluatie vindt
2021/2022 plaats.
4. We streven er naar om het preventie project «tanden poetsen» op de lagere scholen volledig
over te dragen aan de organisatie van Dental Therapists in Rwanda.
5. We streven ernaar om in het district Gicumbi de voorlichting aan de community health
workers te bestendigen door het onder de verantwoordelijkheid van de medewerkers in de
Health Centers te brengen.
6. Met het installeren van een management team is het werken aan de verzelfstandiging van de
kliniek verder in gang gezet. Het management team wordt ondersteund bij de ontwikkeling
van een integere en transparante bedrijfsvoering. De financiële ondersteuning van de kliniek
door fADA wordt langzaam maar zeker afgebouwd.
4. Financiële verantwoording
Fondswerving
De stichting fada ontvangt donaties van particulieren waarvan een deel maandelijks doneert. Wat
grotere bedragen ontvangt de fada incidenteel van bedrijven. Een enkel bedrijf doneert jaarlijks.
Voor grote projecten worden fondsen aangeschreven.
Financieel beheer
Fada heeft een conservatief beleid met betrekking tot het beheer van de gelden. Er is een
betaalrekening en een spaarrekening bij de ING bank. Er wordt niet gehandeld in aandelen en er
worden geen gelden geleend noch uitgeleend. Voor de toerekening van de kosten wordt jaarlijks
dezelfde systematiek toegepast. Kosten worden zoveel mogelijk rechtstreeks toegerekend aan de
projecten. Daar waar het kosten betreft die aan verschillende activiteiten kunnen worden
toegerekend, wordt een verdeling gemaakt naar de betreffende activiteiten. Per kwartaal wordt het
bestuur door de penningmeester op de hoogte gehouden van de financiële positie van fada. Jaarlijks
is er een jaarrekening.
Besteding van de gelden
Gemiddeld wordt er 96% van de gelden besteed aan de projecten. Dit kan onder andere doordat het
bestuur onbezoldigd werkt en er geen werkruimte of vergaderruimte gehuurd hoeft te worden.
FADA heeft geen kapitaalgoederen.
Verder informatie is te vinden in het jaarverslag en de jaarrekening 2020 op de homepage van
www.fada.nl

