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1. Doelstelling en missie 
Stichting Dhampus heeft als doelstelling het ondersteunen en faciliteren van de 

tandheelkundige zorg en educatie in mondhygiëne voor inwoners van bergdorpen in Nepal. 

Ook ondersteunt de stichting projecten in Mongolië. Miljoenen mensen leven dagelijks met 

kiespijn omdat zij geen toegang hebben tot goede betaalbare tandheelkundige 

voorzieningen. Stichting Dhampus wil een aantal van hen structureel helpen door jaarlijks 

terugkerende bezoeken in combinatie met duurzame lokale assistentie. 

Stichting Dhampus verleent kleinschalige, gratis hulpverlening op plaatsen waar het hard 

nodig is. Snel, professioneel en kosteloos met als uiteindelijk doel dat de lokale bevolking de 

taken kan overnemen. Geen grote kampementen, maar kleine teams van experts die elk jaar 

vrijwillig gerichte tandheelkundige hulp verlenen samen met lokale werkers. De teamleden 

betalen zélf hun reis- en verblijfkosten, maar hebben o.a. medicamenten en tandheelkundig 

materiaal nodig welke in die gebieden niet verkrijgbaar zijn en dus meegenomen moeten 

worden. Stichting Dhampus streeft er naar bewust kleinschalig te blijven en zich op de 

plekken waar ze begint na enkele jaren een duurzame lokale oplossing te hebben gevonden, 

zich terug te kunnen trekken  

Stichting Dhampus is een initiatief van tandarts Joost van Vlijmen en opgericht in 2008. 

 

2. Positie in het veld 
Tandarts Joost van Vlijmen was betrokken bij de oprichting van de NOHS (Netherlands Oral 

Health Society), dat jaarlijks zgn. ‘dental camps’ organiseert in Nepal. Met de NOHS is 

regelmatig overleg. Een afvaardiging van het bestuur woont regelmatig de cursus 

tandheelkundige ontwikkelingshulp van de DHIN (Dental Health International Nederland) 

bij. Expertise-uitwisseling is in de afgelopen jaren beleidsmatig geïntensiveerd.   

Stichting Dhampus wil alleen tandheelkundige ondersteuning in overweging nemen in 

samenwerking met -en op verzoek van- Nederlandse stichtingen, die samenwerken met een 

goede en betrouwbare lokale NGO en werkzaam zijn in gebieden, waar lokale 

tandheelkundige zorg niet of nauwelijks aanwezig is, zoals de stichting Waterdragers te 

Amsterdam, Stichting Topaspiraties te Okkenbroek, de Karuna Foundation te Arnhem en de 

Vrienden van Steppenomaden in Mongolië te Lent. 

3. Bestuur  
Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Drs. E. Alkemade, tandarts – voorzitter 

Drs. E. Lamée, tandarts – penningmeester 

Drs. J. van Vlijmen, tandarts – secretaris 



Dr. P. Ketelaar, senior assistant professor Communicatiewetenschap, Radboud Universiteit 

Nijmegen. 

Alle bestuurlijke taken worden op vrijwillige basis uitgevoerd, zonder enige bezoldiging. Er 

bestaat de mogelijkheid om reis- en verblijfkosten in het kader van bestuurlijk overleg te 

declareren, waar de bestuursleden beperkt gebruik van maken.  

Het bestuur vergadert ten minste 2x per jaar waarin het beleid en de projecten besproken 

worden.  

4. Beleidsvoornemens 2017-2020 

De stichting viert in deze periode haar 10-jarig bestaan en kan trots zijn op wat er bereikt is. 

De verleiding is groot om grootschaligere projecten aan te pakken, maar bewust kiest het 

bestuur voor kleinschalige projecten. Ons beleid is er op gericht om lokale tandartsen (in 

opleiding), mondverzorgers en hygiëne-docenten te helpen bij het bieden van 

tandheelkundige zorg. Wij ondersteunen hun met materiaal, kennis en geld. Het doel daarbij 

is steeds dat deze mensen na 4-5 jaar geheel zelfstandig kunnen functioneren.  

In de planperiode wil het bestuur alle projectlocaties in Nepal en Mongolië bezoeken en de 

voortgang bespreken met de lokale contactpersonen.  In het voorjaar 2017 met name de 

samenwerking met Keds Nalang, een zeer uitgestrekt agrarische gemeenschap in het district 

Dhading, aan de voet van de Himalaya, het monitoren van Tulasa Mainali die op onze 

kosten een tandheelkundige opleiding in Kathmandu volgt en het faciliteren en 

ondersteunen van de tandarts in Alapot, in het district Kathmandu. In samenwerking met 

een Nederlandse arts en een sociaal psycholoog zal een preventieplan worden ontworpen, 

dat o.a. in Nalang geïmplementeerd zal worden. In het najaar zal een ander team de 

projecten in Tukuche, district Mustang en Kastap, district Basa monitoren. Op basis hiervan 

zal worden besloten welke projecten in de rest van deze planperiode gesteund zal worden. 

Ook zullen uit de verschillende nieuwe aanvragen tot steun een keuze gemaakt worden voor 

ondersteuning, dan wel implementatie van ons preventieplan. 

In deze periode zal ook Mongolië weer bezocht worden. In 2016 heeft het bestuur besloten 

na het oriëntatiebezoek in 2016 via de NGO ‘Source of Steppe Nomads’ een gemotiveerde 

tandarts voor een jaar te steunen die elk kwartaal de twee door tandarts Joost van Vlijmen 

bezochte dorpen zal bezoeken om op lokale kindertehuizen en scholen voorlichting te geven 

en pijnklachten te verhelpen. De NGO en de ondersteunende Nederlandse partner ‘Vrienden 

van SSN Mongolië’ geven ons vertrouwen dat hier een duurzame samenwerking uit kan 

voortkomen. 

4.3 Organisatie, fondsenwerving en besteding gelden. 
De stichting heeft inmiddels een stabiele organisatie en een gezonde financiële positie 

opgebouwd. In de komende jaren willen wij dit beleid bestendigen. 

Beleidsmatig staan in de fondsenverwerving de zgn. ‘Vrienden van de Stichting’ centraal. Zij 

zorgen voor een vaste jaarlijkse inkomstenstroom en denken bovendien als klankbord mee. 

Vanaf haar oprichting organiseert de stichting jaarlijks een “Vriendendag” met o.a.  de 

‘Stichting Dhampuslezing’ over een onderwerp dat te maken heeft met het werk en/of de 

regio’s waar de stichting werkzaam is. Deze dag is niet alleen voor de donateurs, die de 

stichting financieel ondersteunen met een donatie van minimaal 250 euro per jaar, maar ook 

voor de vrijwilligers die zich dat jaar hebben ingezet voor de stichting en de samenwerkende 



organisaties. Bedoeling is ook in de komende jaren dit beleid te continueren. Op deze 

bijeenkomst worden met behulp van een beeldpresentatie de werkzaamheden in het 

afgelopen jaar en de voornemens voor het nieuwe jaar besproken en bediscussieerd om de 

betrokkenheid van zowel de vrijwilligers als de donateurs te versterken. Er is in 2008 een 

maximum gesteld van 40 ‘Vrienden’. De stichting richt zich daarbij op geïnteresseerde 

individuen en organisaties die de doelstelling van de stichting ondersteunen en helpen 

invullen. Het aantal Vrienden bedraagt per eind 2015 uit 22 personen en 3 instellingen. 

In de beleidsperiode is het streven dat ten minste 20 personen zich aan de Vriendenkring 

committeren voor een periode van 5 jaar.  Het bestuur streeft naar een minimale 

overheadpost voor o.a. de kosten van de ‘Vriendendag’ en de website, zodat de donaties 

vrijwel geheel ter beschikking komen van de projecten. Vrijwel alle werkzaamheden voor de 

Stichting worden verricht door vrijwilligers, waaronder het maken van de jaarstukken. De 

stichting heeft in de afgelopen jaren een financiële reserve weten op te bouwen voor het 

geval er een noodsituatie ontstaat voor (een van de leden van) het uitgezonden team dat op 

locatie in Nepal of Mongolië aan het werk is. Het bestuur is voornemens deze reserve op het 

huidige peil te houden. In deze planperiode zal ook een bescheiden continuïteitsreserve 

worden opgebouwd. Een deel van de baten is en wordt geoormerkt geworven en zal dan 

ook hieraan gekoppeld worden uitgegeven. 

 

4.4. Website en publicaties 
De stichting heeft een kleine, maar trouwe groep donateurs. Communicatie met donateurs 

en belangstellenden zal in de nieuwe beleidsplanperiode grotere prioriteit krijgen. Hiervoor 

zal het bestuur een bescheiden bedrag per jaar uittrekken om continuïteit in de 

communicatie naar buiten toe te verzekeren. De back-office van de website wordt vernieuwd 

met een modern CMS-systeem en de front-office zal een verbeterde navigatie krijgen. Een 

vrijwilliger zal tegen een vrijwilligers honorarium ondersteuning bieden voor met name de 

donateursadministratie en -communicatie,  de website en de tweejaarlijkse nieuwsbrief.  

In 2017 zal een nieuwe een publicatie tot stand worden gebracht voor promotionele en 

relationele doeleinden. Het promotieboek ‘Teeth of Nepal’ uit 2015 is nog beperkt leverbaar 

en bestemd voor samenwerkende partners, geïnteresseerde sponsors en ‘Vrienden van de 

Stichting’. Ook zal gestreefd worden om een nieuwe uitgave ‘Teeth of Mongolia’ in deze 

beleidsperiode tot stand te brengen en een magazine ter gelegenheid van ons tienjarig 

bestaan. 

5. Keurmerk 
Sinds de invoering van de ANBI-status door de Belastingdienst heeft stichting Dhampus de 

status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Het bestuur heeft het tot dusverre weinig 

zinvol geacht geld uit te geven door zich aan te sluiten bij instellingen als het Instituut 

Fondsenwerving dan wel het Keurmerk Goede Doelen en/of CBF-Certificaat aan te vragen. 

Wel willen wij, vooruitlopend op een eventuele verplichting voor goede doelen de hiervoor 

benodigde zaken regelen, en zullen wij ons aansluiten bij Partin, de brancheorganisatie voor 

kleinere NGO’s, ontstaan uit particulier initiatief. Partin regelt contact met elkaar via 

nieuwsbrieven en belangenbehartiging naar de overheid.  



 
 


