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VOORWOORD 
 
Stichting Dhampus is dit jaar zowel naar Mongolië als Nepal gereisd, zoals altijd op eigen 
kosten. Dit alles volgens het “Teach the Teacher” principe, waarbij we zoveel mogelijk kennis 
overdragen aan lokale tandartsen en keerkrachten op het gebied van preventie en behande-
ling. De overheid van Nepal stimuleert deze vorm van hulp vanuit het buitenland waardoor 
we een warm welkom krijgen. We haken het liefste aan bij lokale initiatieven die zijn opge-
start en ondersteund vanuit Nederlandse stichtingen, omdat dat de kans op succes van onze 
inspanningen in de hand werkt. 
 
Nieuw tijdens onze reis naar Nepal is de introductie van een “Stichting Dhampus diner” in 
Kathmandu waarvoor wij onze samenwerkingspartners een dag na aankomst in Nepal uitno-
digen, naar een idee van Paul Ketelaar, om op die wijze bestaande en nieuwe leden van ons 
netwerk aan elkaar te koppelen en om commitment te creëren. Onze conclusie was dat dit 
initiatief zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
Team Nepal: Paul Ketelaar, Noor Schröder, en Eric Alkemade.  
Een sociaal psycholoog, Matthijs van Leeuwen, van de Radboud Universiteit is mee geweest 
om te bekijken hoe we tandheelkundige preventie het beste over kunnen brengen op Nepa-
lese kinderen. 
Steeds meer gaat onze intentie uit naar het ondersteunen van tandartsen en het voorlichten 
van leerkrachten over preventie van tandbederf op scholen en het koppelen van bestaande 
netwerken in Nepal.  
Team Mongolië: Joost van Vlijmen, Patty Voorsmit, Paul Ketelaar. Meereizenden waren 
Prof. dr Rick van Baaren en dr Matthijs van Leeuwen, docenten Behavioural Science Insti-
tute (BSI) Radboud Universiteit. Rick en Matthijs reisden mee om een ontwikkelde preventie-
methodiek voor leerkrachten op scholen te testen. 
Het totaal aan lokale kosten, aanschaf materialen en steun van de projecten in Nepal en 
Mongolië was iets meer dan de inkomsten uit donaties en de eigen bijdragen van de expedi-
tieleden. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve. U kunt dit lezen in het financieel verslag. 
De stichting heeft een buffer in geval van calamiteiten. 
Wij danken al onze donateurs voor de steun in het afgelopen jaar. 
 
Bestuur stichting Dhampus 
E. Alkemade (tandarts te Groesbeek)  voorzitter 
E.J.L.M. Lamee (tandarts te Nijmegen) penningmeester 



 

 

J. van Vlijmen (tandarts te Nijmegen) secretaris 
dr P. Ketelaar (senior assistant professor lid 
Communicatiewetenschap, Radboud Un.) 
 
ANBI-status en website 
 
Het bestuur heeft samen met Patty Voorsmit, adviseur van de stichting, een meerjarig be-
leidsplan gemaakt. Het Beleidsplan 2017-2020 staat op de vernieuwde website. Niet alleen 
voldoet de stichting aan de verplichtingen en voorwaarden voor ANBI’s, maar ook is het nu 
mogelijk om via de website met een Ideal-betaling een donatie te doen.  
 
Stand van zaken projecten 
Op de site vindt u uitgebreide foto reisverslagen van beide reizen: 
https://www.stichtingdhampus.nl/nieuws/verslag-dental-camp-nepal-voorjaar-2017.html 
https://www.stichtingdhampus.nl/nieuws/verslag-mongoliereis-2017.html 
  
 
Nalang: 
We bezoeken een school waarvan de leerkrachten en de gebouwen deels gefaciliteerd wor-
den door Stichting Waterdragers. We hebben 250 kinderen op gebit gecontroleerd, waarvan 
circa 25 % behandeld diende te worden. Matthijs en Paul zetten een onderzoek op om infor-
matie over preventie op een manier over te brengen naar de kinderen die bij hen past. De in 
de psychologie bekende ‘self persuasion’ methode blijkt, na aanpassingen, ook bij kinderen 
in Nepal goed te werken, stellen zij vast via het onderzoek. Er zijn echter een paar proble-
men: de communicatie over de implementatie van deze voorlichtingsmethode verloopt moei-
zaam en we krijgen geen gelegenheid om de scholen in de buurt ook te bezoeken. We heb-
ben duidelijk gemaakt aan de schoolleiding dat Stichting Dhampus er in principe voor ieder-
een is, en niet voor één bepaalde school. Evaluatie van de voortgang bij een volgend bezoek 
is wenselijk. 
 
Maitri Graha 
Paul Ketelaar heeft ons in contact gebracht met Stichting Kinderen van Nepal. Ger Peeters 
leidt een opvang huis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Deze kinderen zijn 
er in dagopvang. Tandheelkundige zorg is er niet. Twee spastische kinderen zijn na bemidde-
ling van de health worker van Alapot, Jagat Nepali, voor een gecompliceerde diagnose behan-
deld in een academisch ziekenhuis. Onze stichting zal na een verkennend en inventariserend 
ziekenhuisbezoek de kosten van de behandeling en de nazorg betalen.  
 
Tukuché 
Ondanks de goede vooruitzichten staat het werk in de tandartspost momenteel stil omdat de 
lokale tandarts zich niet kon vinden in de afspraken die er gemaakt waren tussen hem, het 
dorpsbestuur en Stichting Dhampus. Stichting Dhampus gaat met alle betrokken partijen in 
overleg om te bekijken welke alternatieven er zijn. Heeft bijvoorbeeld de nu aan te leg-
gen“snelweg” een positieve invloed op de verbinding tussen de diverse kleine dorpen, zodat 
de tandheelkundige post verplaatst moet worden? 
 
Alapot 
Binnenkort verhuist de healthpost naar een nieuwe locatie. Healthworker Jagat Nepali wordt 
daar wederom de manager. Er is een arts en een vroedvrouw aanwezig. Er wordt zelfs in sa-
menwerking met een van de Nepalese universiteiten onderzoek gedaan. De healthpost krijgt 
één maal per jaar medicatie aangeleverd!  Antibioticum is hun grootste gemis. Hun grootste 
wens is: meer antibiotica en tandheelkundig hand instrumentarium. 
 



 

 

Himalayan Care Hands 
Voorzitter Albert Kamperman en zijn Nepalese vrouw Indira gesproken in onze vaste 
lunch/vergaderlocatie Gaia in Temal, Kathmandu. Zij zijn belangrijke pionnen in ons netwerk. 
Via hen was Stichting Dhampus in contact gekomen met Maina Pokhari en Jagat Nepali van 
healthpost Alapot. 
HCH heeft steeds minder bemoeienis met Maina Pokhari. Alleen de reeds gemaakte afspra-
ken, zoals levering van een ambulance, worden nagekomen. Hoewel we veel bewoners van 
hun tandpijn af hebben kunnen helpen en de voorlichtingsprojecten geslaagd zijn, hebben 
we toch in navolging van HCI moeten besluiten om onze ondersteuning stop te zetten.  
 
Opleiding 
Samaj School of Dentistry is de locatie waar Tulasa, onze assistente in Maina Pokhari, nu 
haar driejarige opleiding als mondhygiëniste volgt. Stichting Dhampus betaalt haar opleiding 
zodat ze later mogelijk ons kan begeleiden bij onze andere projecten. We hebben de school 
in Kathmandu bezocht en deze maakt een up-to-date indruk. 
 
MONGOLIË  
In september bezocht een team van Stichting Dhampus Mongolië op verzoek van en in sa-
menwerking met Stichting Vrienden van Source Steppe Nomads Mongolia, opgericht door 
Haaije Postma en Astrid van de Looij, die daar verschillende projecten hebben opgezet voor 
de steppe nomaden in Bayan Ulgii, de noord-west regio van het land. Daar werd samenge-
werkt met contact persoon Lena Khazidolda en tandarts Dagvaa Lhagvasuren. Zij bezoekt 
met financiële steun van ons vier maal per jaar de regio Sogog en Ulaankhus. Wederom vin-
den diverse bezoeken plaats aan scholen waar kinderen worden gecontroleerd en waarbij 
Dagvaa, samen met en onder toeziend oog van Joost van Vlijmen preventiewerkzaamheden 
verricht, en kinderen na diagnose behandelt. De voorlichtingsmethode van ‘self persuasion’, 
zoals ontwikkeld in Nepal, blijkt ook goed te werken op de door ons bezochte scholen.    
 
De lokale scholen hebben bovendien een ‘battle ’georganiseerd van zang en toneel om het 
belang van tandheelkundige preventie (lees: tanden poetsen en eten met zo min mogelijk 
suiker) uit te beelden. Joost mag als jurylid de prijzen uitreiken. Tenslotte is afgereisd naar 
het district  Dayan, vlak bij de Chinese grens, waar de mogelijkheden voor ondersteuning 
van onze stichting zijn verkend.  
Na evaluatie is besloten dit project in Mongolië financieel te adopteren voor drie  jaren. Het 
zal geen project kunnen worden dat zichzelf kan onderhouden, zo heeft de lokale overheid 
duidelijk gemaakt, wel is er een bescheiden eigen bijdrage. Onze Stichting gaat proberen 
partijen te vinden die dit project na deze periode financieel willen adopteren. 
 
 
VRIENDENDAG 
 

 



 

 

 
De lezing tijdens de Vriendendag 2017 werd gehouden door de bekende bergbeklimster 
Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de top van de Mount Everest in mei 1999 
gehaald heeft. Zij heeft Stichting Topaspiraties opgericht voor humanitaire projecten in Ne-
pal. Een deel van de donaties, die wij ontvingen voor de gevolgen van de grote aardbevings-
ramp in Nepal in 2014, kreeg als bestemming de wederopbouw van de verwoeste Health 
Post in het dorp Basta/Khastap op 2000 meter hoogte in het Solo-gebied, samen met Stich-
ting Topaspiraties. Op 14 december vorig jaar werd de medische post geopend in aanwezig-
heid van Katja. Komend jaar hopen wij de post te kunnen bezoeken. 
Wij verheugden ons in de komst van vele partners en donateurs van onze Stichting. Als blijk 
van onze dankbaarheid kregen de aanwezigen een speciale ‘mala’, door Patty Voorsmit op 
markten gekocht, tijdens haar reis naar India en Nepal, en gemaakt van kralen van de Bodhi 
boom, waarvan de bekendste in het tempelcomplex Bodhgaya staat. Prins Siddharta ver-
toefde eronder, waarna hij ‘verlicht’ werd en Buddha werd. Vriend van het eerste uur, Eric 
Bruijn, voorzitter Stichting Steppekinderen, legde het allemaal uit. 
 

 
 
 
TOEKOMSTIGE PLANNEN 
Mede dankzij de steun van onze donateurs hoopt de Stichting ook in de komende jaren de 
doelstelling om structurele tandzorg te bewerkstelligen in Nepal en Mongolië te kunnen reali-
seren.  
 
FINANCIEEL VERSLAG 
Balans per 31 december 2017 

 
  2017  2016 
 

 €  € 
Activa     
Materiële vaste activa 0  0 
Liquide middelen 45.073  46.362 

  
   

Totaal activa 45.073  46.362 
  

   
Passiva  

   
Eigen vermogen    
Besteedbaar vermogen 32.559  31.050 
Bestemmingsreserves 13.718  13.718 
Resultaat boekjaar (na mutaties bestemmingsreserves) -1.404  1.509 
   44.873  46.277 



 

 

  
   

Schulden op korte termijn   
Overige schulden 200  85 

  
   

Totaal passiva 45.073  46.362 
  

   

Staat van baten en lasten over 2017 

 
 2017  2016 

 
 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving   
Giften en schenkingen 19.528  11.638 
Kosten eigen fondsenwerving   
Uitvoeringskosten  3.160  -2.060 

       
Netto baten  16.368  9.578 

  
   

Aandeel in gezamenlijke acties 0  0 
Aandeel in acties van derden 0 

 
0 

    
 

  

Beschikbaar uit fondsenwerving 16.368  9.578 
  

   
Subsidies overheden en anderen 0  0 

  
   

Totaal beschikbaar 16.368  9.578 
Besteed aan doelstelling projecten 17.772  -8.069 

  
   

Totaal besteed 17.772  -8.069 
  

   
Saldo  

1.404  1.509 
  

   
Het saldo is toegevoegd/onttrokken aan:   
Vrij besteedbaar vermogen 1.404  1.509 
Bestemmingsreserves 0  -700 

  1.404  809 
 
 
Het bestuur van stichting Dhampus, 
 
E. Alkemade (tandarts te Groesbeek)  voorzitter 
E.J.L.M. Lamée (tandarts te Nijmegen) penningmeester 
J. van Vlijmen (tandarts te Nijmegen) secretaris 
P. Ketelaar (senior assistent professor 
Communicatiewetenschap, Radboud Un.) 
 
Nijmegen, juni 2018 
 
Samenstelling jaarverslag: Patty Voorsmit 
Jaarrekening: Etienne Lamée/Hans Begheyn 


