
JAARVERSLAG  STICHTING  DHAMPUS 
	

2019	
	
	
	

VOORWOORD 
Wij	schrijven	dit	in	juni	2020.	
In	2019	vierden	wij	ons	10-jarige	jubileum.	Speciaal	hiervoor	werd	een	fc-magazine	met	
een	terugblik	over	de	projecten	en	werkzaamheden	in	die	10	jaar	samengesteld.	Joost	
van	Vlijmen,	de	inititatiefnemer	van	onze	Stichting,	was	er	zeer	trots	op.	
Wie	had	kunnen	denken	dat	deze	bevlogen	collega	en	vriend	van	ons	totaal	onverwacht	
op	19	december	zou	overlijden.		Die	klap	kwam	keihard	aan	en	wij	voelen	zijn	gemis	nog	
steeds,	zijn	visie,	daadkracht,		maar	toch	vooral	ook	zijn	warme	persoonlijkheid	
We	zullen	Joost	herinneren	als	een	aimabele	markante	man	die	altijd	klaar	stond	
voor	anderen.	Juist	ook	voor	de	minder	bedeelden	in	Nepal	en	Mongolië,	waar	hij	
jaarlijks	kwam	om	tandheelkundige	hulp	te	verlenen.	
Een	man	die	het	leven	echt	geleefd	heeft.	Liefhebber	van	kunst	en	cultuur.	We	
zullen	zijn	werk	voor	de	stichting	voortzetten	in	zijn	gedachtenis.	
	

	
	
Wij	konden	ook	niet	bedenken	dat	de	geplande	Vriendendag	in	april	2020,	waar	we	ook	
stil	zouden	staan	bij	het	overlijden	van	Joost,	vanwege	corona	geen	doorgang	kon	
vinden.	
Voor	nu	beperken	wij	dit	jaarverslag	dan	ook	tot	een	in	Memoriam,	geschreven	door	



Annemarie	Haverkamp,	en	aansluitend	de	reisverslagen	van	de	Dental	Camps	2019	naar	
Nepal	en	naar	Mongolië,	de	laatste	reis	van	Joost.	Wij	moeten	ons	in	de	komende	
maanden	bezinnen;	door	corona	zullen	de	dental	camps	2020	geen	doorgang	vinden.	In	
het	jaarverslag	2020	zullen	wij	reflecteren	over	de	stand	van	zaken	en	onze	nieuwe	
beleidsplannen	ontvouwen.	
Wij	danken	al	onze	donateurs	voor	de	steun	in	de	afgelopen	jaren,	met	name	de	groep	
van	het	eerste	uur,	die	de	stichting	al	10	jaar	trouw	financieel	of	als	vrijwilliger	
ondersteunen.	
	
In	memoriam	Joost	van	Vlijmen	(5	maart	1954	–	19	december	2019)	

 
	
Tot	onze	grote	ontsteltenis	en	diep	verdriet	is	de	initiatiefnemer	van	de	Stichting,	
tandarts	Joost	van	Vlijmen	plotseling	overleden	in	Spanje.	
Op	weg	naar	zijn	landhuisje	in	de	heuvels	van	de	Alpujaras,	hield	zijn	hart	op	met	
kloppen	op	het	vliegveld	van	Málaga.	Reanimatie	was	vergeefs.	
Met	een	paar	patiënten	had	Joost	(65)	een	afspraak:	op	de	laatste	dag	voor	zijn	
pensioen	zou	hij	hun	verstandskiezen	mogen	trekken.	Het	was	zijn	lievelingsklus,	
omdat	het	meer	kennis	en	kracht	vergde	dan	de	dagelijkse	gebitscontroles.		



	

 
	
	“Hoe	bloederiger,	hoe	beter”,	grapte	hij	afgelopen	zomer,	toen	hij	op	de	
Mongoolse	steppe	aan	het	werk	was	en	zich	liet	interviewen.	Het	was	niet	alleen	
komisch	bedoeld,	Joost	hield	van	het	complexere	werk.		
Bijna	20	jaar	lang	reisde	hij	elk	jaar	naar	Nepal	en	de	laatste	jaren	naar	Mongolië	
om	daar	onder	primitieve	omstandigheden	–	geen	stromend	water,	geen	
elektriciteit	–	nomadenfamilies	te	helpen.	De	tandarts	sliep	met	zijn	team	van	de	
Stichting	Dhampus	in	een	tent	in	de	sneeuw.	Koud	leek	hij	het	nooit	te	hebben.	In	
een	simpel	T-shirt	boog	hij	zich	over	schoolkinderen	en	hun	ouders.	Hij	vertelde	
hoe	hij	eens	op	een	vuilnisbelt	in	Ulaan	Batar	kiezen	had	getrokken:	bij	gebrek	
aan	een	tandartsstoel	namen	de	patiënten	plaats	op	de	bumper	van	het	Russische	
tourbusje.	
Joost	wilde	de	wereld	een	beetje	beter	maken.	Daarom	had	hij	gekozen	voor	het	
beroep	van	tandarts.	Mensen	van	hun	pijn	af	helpen,	gaf	hem	voldoening.	In	
Mongolië	en	Nepal,	waar	de	stichting	actief	is,	kwamen	die	liefde	en	zijn	passie	
voor	de	natuur	samen.	
Hij	runde	een	tandartspraktijk	aan	de	Nijmeegse	Prins	Hendrikstraat	al	veertig	
jaar.	Patiënten	die	ziek	waren,	bezocht	hij	thuis.	Van	de	meesten	kende	hij	het	
levensverhaal,	omdat	hij	de	tijd	nam	ernaar	te	vragen.	De	talloze	reacties	op	zijn	
overlijden	op	de	digitale	gedenkplaats	zijn	hartverwarmend	en	laten	zien	
hoezeer	hij	betrokken	was	bij	zijn	werk	en	patiënten.	
Joost	had	zo	veel	interesses	dat	ze	nauwelijks	in	één	leven	pasten.	Met	een	
onvoorstelbare	energie	bezocht	hij	beurzen	voor	keramiek,	hout,	glaswerk.	Ging	
met	zijn	levenspartner	Patty	naar	theatervoorstellingen,		musea	en	galeries	en	
veel	op	reis.	Was	een	groot	verzamelaar	van	kunst,	stouwde	zijn	kleine	huis	vol	
rariteiten.	Ook	spaarde	hij	gekke	dingen	als	menukaarten;	regelmatig	drukte	hij	er	
in	een	restaurant	eentje	achterover.	In	de	tuin	van	zijn	landhuisje	in	de	Alpujaras	
stonden	twintig	soorten	bamboe.	Joost	was	de	trotse	vader	van	vier	kinderen.	
Globetrotters,	net	als	hij.	Samen	hadden	ze	veel	lol	om	zijn	maffe	fratsen.	
Over	twee	jaar	wilde	hij	afbouwen	richting	pensioen.	De	wereld	was	nog	zo	groot,	
hij	wilde	nog	meer	gaan	reizen	en	tijd	doorbrengen	in	Spanje.	Een	hartstilstand	in	
Málaga	maakte	abrupt	een	einde	aan	de	plannen	van	deze	eigenzinnige,	
flamboyante	tandarts.	
Annemarie	Haverkamp	
 
 



DENTAL CAMP NEPAL 2019. 
Op	11	november	vertrok	een	afvaardiging	van	de	Stichting	op	eigen	kosten	naar	Nepal	om	
de	projecten	waar	wij	als	DF	(Dhampus	Foundation)	bij	betrokken	zijn,	te	monitoren.	De	
bestuursleden/tandartsen	Eric	Alkemade	en	Etienne	Lamee	werden	daarbij	vergezeld	door	
Noor	Schröder,	arts,	Karin	Mertens,	mondhygiëniste	en	medebestuurslid	Paul	Ketelaar	en	
zijn	partner	Karoline	voor	communicatie	en	ondersteuning.	Hieronder	het	verslag	van	Eric;	
eronder	het	verslag	van	Etienne.	
	
Donderdag	11	november:	
Samen	met	Paul	Ketelaar	en	onze	partners	Karoline	en	Noor	naar	Schiphol.		
Etienne	Lamee	en	Karin	Mertens	zijn	dag	eerder	vertrokken.	Vlucht	tot	Abu	Dhabi	bijna	
6	uur.	Na	3,5	uur	door	naar	Kathmandu,	ongeveer	5	uur.	Traditioneel	's	avonds	gegeten	
in	Fire	&	Ice	met	mojito.		
Zaterdag:	
Acclimatiseren	met	onze	vaste	routine.	Om	08.30	uur	aan	het	ontbijt	in	Gaia	en	erna	
naar	de	Stupa.	Vervolgens	naar	Swayambunath	(doet	me	altijd	denken	aan	apenheul!).	
Daar	geluksstenen	voor	ons	zelf	en	de	vrienden	van	Dhampus	Foundation	(DF)	gekocht.	
Lunch	in	Garden	of	Dreams.	Veel	sirenes:	Xi	Jinping,	president	China,	is	ook	in	de	stad.		

	
	
Jagat	heeft	liever	te	maken	met	India:	ongeveer	zelfde	taal,	geloof	en	mentaliteit.	Kisten	
bekeken	om	spullen	mee	te	nemen	naar	Tukuche	en	Ilam.		
‘s	Avonds	in	Yin	Yang	ons	jaarlijkse	diner	met	alle	contactpersonen	van	de	projecten.	
Aanwezig:	Deepak	en	echtgenote	(Karuna	Foundation),	Jagat	(Alapot),	Mindrup	(Matra	
Griha),	Jeroen	van	den	Berg	en	echtgenote	en	kind	(Nepaltrust),	Bijay	Tamang	en	Sristhi	
(HDSN),	Betteke	de	Gaay	Fortman	(oud-directeur	Karuna,	nu	Tunafasi),	Keshav	Pandey	
en	echtgenote	(Mountain	Leaders/Lions	Club)	en	Jivan	(Mountain	Leaders).	In	
welkomstspeech	via	ons	reisprogramma	alle	aanwezige	gasten	genoemd.	Mooie	
verbanden	gelegd,	denken	en	hopen	we.	Een	nieuwe	micromotor	als	donatie	aan	Bijay	
gegeven,	samen	met	posters.	Kapotte	motor	nemen	we	mee	terug.	



	

	
Zondag:	
Om	06.15	uur	op.	Ontbijt	in	Gaia	om	07.00	uur.	Jivan	brengt	ons	naar	vliegveld.		De	
tandarts	van	HDSN,	Sritsie,	is	daar	al.	Twee	grote	747	Jumbo’s	van	de	Chinese	president	
staan	achter	elkaar	geparkeerd,	hoezen	om	de	motoren(!).	Na	vlucht	van	een	uur,	
ontvangst	door	Sabita	van	Karuna,	een	auto	rit	van	drie	uur	naar	Ilam	city.	We	verblijven	
in	hotel	Greenview.	Heeft	een	moderne	gevel,	vijf	jaar	oud,	maar	slecht	functionerende	
warme	kraan	en	vies.	Overleg	met	Sabita	en	Pradib	van	Karuna	en	Sristhi.	Scholen	
blijken	bijna	allen	gesloten	i.v.m.	hindoeïstisch	Dashain	festival	(10	dagen).	Enige	dagen	
later	is	het	hindoeïstische	Tihar	festival	(3	dagen).	Sristhi	zal	het	woord	voeren.	‘s	
Avonds	veel	vechtgeluiden	van	blaffende	honden.		
Maandag:	
Afspraak	was	om	09.00	uur	te	vertrekken.	Onze	oude	Land	Rover	was	echter	defect.	
Gewandeld	naar	Karuna	kantoor.	Alsnog	op	weg.	Laatste	half	uur	bumpy	road.	Gesprek	
op	health	post	Sumbek	met	healthworkers	en	de	mayor.	Ze	willen	graag	hulp.	Ook	mayor	
heeft	tandpijn.	30	kinderen	en	volwassenen	gezien.	75%	heeft	problemen.	In	die	regio	
private	en	openbare	scholen.	Bij	een	jonge	vrouw	komkommers	gegeten.	Standaard	gaat	
er	heel	veel	suiker	al	in	de	theepot!	Gemeld	dat	preventie	pas	goed	werkt	als	je	ook	iets	
aan	het	suikergebruik	doet.	Naar	tweede	health	post	Barbote	geweest.	Circa	800	
schoolkinderen	en	5	scholen.	Hulp	gewenst.	



	

	
	
Dinsdag:	
Eerst	met	kleine	jeep	weggereden,	maar	melden	meteen	dat	deze	te	klein	is	voor	9	
personen.	Geruild	voor	oude	Land	Rover.	Ook	bestuurslid	van	Karuna,	Ajit	Yonjan-
Program	Manager,	wil	mee.	Naar	Chaimalta	health	post	en	Dambar	Devi	school,	1,5	uur	
rijden.	90	kinderen	gezien,	veel	cariës.	Hulp	hier	zeer	gewenst.	Hierna	naar	de	



theeplantage	Sakhejung.	Thee	gekocht	ook	voor	Joost	en	Patty.	Nog	steeds	geen	warme	
douche	:-(	.	Gegeten	in	hotel.	
	
Woensdag:	
Naar	Maijogmai	regio	en	Nayabazar,	burgemeester	en	healthpost	als	mede	de	school.	1,5	
uur	fors	off	road.	82	kinderen	gezien.	Met	name	jeugd	slecht.	Bij		
terugkomst	evaluatie.	HDSN	stelt	voor	de	drie	bezochte	locaties	tandheelkundig	ter	
plekke	te	gaan	behandelen,	dit	i.v.m.	afstand	en	mogelijkheden	naar	Ilam	city	te	komen.	
Preventie	kan	breder	uitgerold	worden.	HDSN	beschikt	over	posters,	tandenborstel	
zakken.	Mogelijke	ondersteuning	DF	in	materialen	in	de	vorm	van	stoelen,	lampen	en	
andere	materialen.	Karuna,	Ajit,	wil	alle	afdelingen	ook	door	een	tandartsteam	bezocht	
hebben.	Karuna	zou	daar	zelf	private	tandartsen	willen	inzetten.	Is	volgens	ons	niet	
realiseerbaar.	Eerst	op	2	of	3	locaties	beginnen.	DF	ondersteunt	lijn	HDSN/Srishti.		

	

	
	
Donderdag:	
Uitgecheckt,	naar	Suradaya	municipality.	Ontvangst	door	de	burgemeester.	Veel	wards	
(dorpjes)	die	hulp	behoeven.	Burgemeester	is	kennis	van	Betteke	de	Gaay	Fortman.	Naar	
een	ward	gereden.	Wat	is	er	veel	tandpijn	in	Nepal.	Onderweg	afscheidslunch.	Klompjes	
als	cadeaus	gegeven.	Om	16.00	uur	op	vliegveld	Chandragadi.	‘s	Avonds	nog	iets	gegeten	
in	Gaia.		
Vrijdag:	
Ontbijt	overleg	met	Albert	en	Indira	(Himalyan	Care	Hands).	Zij	nemen	geen	goederen	
meer	mee	uit	Nederland.	Helpen	o.a.	met	lokale	materialen	in	de	door	hun	gefinancierde	
health	post	in	Alapot.	Zijn	zeer	tevreden	over	functioneren	van	Keshav.	Bij	Garg	dental	
kopen	wij	dozen	tandenborstels	en	tandpasta	om	te	doneren.	Demo	mobiele	stoel	
bekeken:	all	in	€700,00.	Micromotor	€120,00.		



	
	
We	rijden	naar	Alapot.	Chauffeur	kan	het	erg	moeilijk	vinden.	Daar	Nederlandse	
vrijwilligster,	Trudy	en	haar	man	Laurence,	ontmoet.	Zij	heeft	daar	veel	zaken	geordend.	
Is	zeer	positief	over	de	health	post.	Menig	tand	wordt	er	verwijderd.	Omliggende	school	
wil	graag	preventie.	Jagat	moet	Jeroen	van	den	Bergh	(Nepaltrust)	benaderen	voor	
posters.	Laurence	gaat	bedden	uit	Nederland	(via	HCH)	in	elkaar	zetten.	Ze	staan	er	al	
een	jaar.	Ze	hadden	geen	steeksleutels!	Binnen	300	m	diverse	motor	werkplaatsen!	Er	
zijn	veel	te	veel	bedden,	rest	moet	naar	de	hoofstad	van	Mainopokhari.	Jagat:	ze	
(Mainopokhari)	bellen/mailen	niet,	dus	blijven	ze	in	Alapot	staan.	Op	zoek	naar	Maitri	
Griha,	niet	gevonden.	Na	de	lunch	naar	Yak	&	Yeti	hotel	voor	overleg	met	Deepak.	
Karuna	gaat	netwerk	voor	de	disabled	en	vrouw	&	kind	uitbreiden	naar	andere	
districten.	Ze	bieden	geen	tandheelkundige	zorg	en	willen	met	ons	en	HDSN	
samenwerken.	Wij	mogen	hun	infrastructuur	gebruiken.	Akkoord	met	langzaam	
opbouwen	wat	betreft	behandelingen.	Preventie	kan	sneller	en	breder.	Mening	HDSN	
afwachten.	Deepak	is	ambitieus	en	wil	6	top	ziekenhuizen	neer	zetten.	DF	kan	een	
ruimte	voor	tandzorg	met	materialen	ondersteunen.		



	

	
Zaterdag:	
‘s	Ochtends	vroeg	vertrekken	Paul	en	Karoline	naar	Pokhara.	Lunch	(2	uur)	met	Betteke.	
Ze	is	zeer	enthousiast	over	ons.	Wil	evt.	KNO	mensen	op	onze	wijze	laten	starten	als	dat	



kan.	Die	hebben	namelijk	meer	de	neiging	te	opereren	dan	te	“teachen”	.	Power	vrouw.	
Gaat	ook	in	Bangladesh	en	Congo	aan	het	werk.	Ze	wil	graag	iets	voor	ons	terug	doen,	
een	lezing	of	zo.	
	
Etienne	meldt	vanuit	Pokhara	dat	ze	een	goed	eindgesprek	met	Bijay	hebben	gehad.	Hij	
is	echt	betrokken	bij	het	opzetten	van	projecten	en	fundraising	en	het	verbeteren	van	de	
thk	situatie.	Goede	protocollen	en	plan	van	aanpak.	Wij	gaan	goed	samen	werken	in	de	
toekomst!	Hij	heeft	een	‘heel	goed	gevoel’	over	Tukuche	en	maakt	een	apart	verslag	over	
de	werkzaamheden	met	Bijay	(zie	hieronder).	
Zondag:	
Afgerekend	met	Gaia	en	het	hotel,	kist	sleutel	bij	balie	afgegeven.	Laatste	borrel	met	
Keshav	in	Gaia.	Hij	wordt	president	van	de	Lions	Club	Nepal	(2021)!	Wil	medische	zorg	
in	Chitwan	naar	de	rural	areas	uitbreiden.	
	
Eric	Alkemade.	
	
	
Bezoek	aan	Tukuche	en	samenwerking	met	HDSN	-	
verslag	van	Etienne	Lamee	
	
Vrijdag	12	oktober	bezoeken	Karin	en	ik	mondhygiëniste	Tulasa.	De	stichting	heeft	haar	
opleiding	betaald	en	zij	is	in	2018	mee	op	dental	camp	mee	naar	Nalang	geweest.	Ze	is	
inmiddels	bevallen	van	een	meisje	en	woont	tijdelijk	bij	haar	ouders,	opa,	broer	en	zus	in	
één	woning.	Een	gezellige	bijeenkomst,	we	geven	haar	een	cadeau	en	krijgen	de	
zegeningen	en	tika	op	ons	voorhoofd	van	opa.	
	

	
	
Op	15	oktober	heb	ik	met	Karin	en	Bijay	Tamang	een	etentje	in	de	Fish	Tail		
Lodge	in	Pokhara.	Daar	spreken	we	uitgebreid	over	HDSN,	de	organisatie	waar		
Bijay	voor	werkt.	Hij	geeft	ons	een	inkijkje	over	de	structuur	van	deze	NGO.	



	
Er	is	een	board	van	9	personen,	allen	werkzaam	in	de	gezondheidszorg.	Daaronder	
vallen	de	‘leden’,	onder	wie	Bijay,	die	verantwoordelijk	zijn	voor	het	opzetten	van	
projecten,	behandelprotocollen	èn	het	werven	van	fondsen.	HSDN	krijgt	een	verzoek	om	
hulp>	dat	verzoek	wordt	toegewezen	aan	één	van	de	leden>	die	stelt	een	plan	van	
aanpak	op	wat	vervolgens	bij	het	bestuur	wordt	ingediend.	Na	accordering	hiervan	
wordt	er	gezocht	naar	‘sponsoren’	.	Dat	gaat	meestal	via	een	soort	Marktplaats-portaal	
waar	fondsen/sponsoren	zich	kunnen	melden	voor	de	financiering	van	een	project.	Pas	
als	er	zekerheid	is	over	de	financiering	ervan,	kan	een	project	doorgang	vinden.	De	hulp	
die	HDSN	aanbiedt	is	gratis	voor	de	bevolking.	
	
Bijay	heeft	in	2017/2018	in	Nederland	bij	het	Koninklijk	Tropeninstituut	(KIT)	in	
Amsterdam	een	Masterdegree	gehaald	in	Gezondheidsontwikkeling/beleid	in	
management	van	Gezondheidssystemen	(zie	KIT.nl).	Via	een	fondsstructuur,	gelieerd	
aan	het	KIT,	dient	Bijay	verzoeken	tot	financiering	van	projecten	in,	die	tot	dusverre	
gehonoreerd	zijn.	HSDN	is	nu	ook	bezig	om	in	de	diverse	regio’s	health	klinieken	op	te	
zetten	(Alapot-idee)	met	daarbij	ook	de	invulling	van	het	personeel.	Dergelijke	grote	
projecten	worden	vooral	via	Nepalese	artsen	werkzaam	in	de	Verenigde	Staten	
gefinancierd.	
HDSN	krijgt	verzoeken	vanuit	de	diverse	regio’s	in	Nepal/	of	net	over	de	grens	in	India	
voor	hulpkampen.	Dat	kan	een	dental	camp	zijn	maar	ook	een	combinatie	met	een	
health	camp,	waar	tot	15	personen	bij	betrokken	worden.	Een	dental	camp	bestaat	
meestal	uit	3-4	tandartsen	en	2	health-workers.	Behandeling	vindt	op	de	scholen	plaats.	
Voor	grotere/combinatie	kampen	heeft	HDSN	speciale	tenten	ontwikkeld	waarin	
behandelingen	ook	door	artsen	plaats	kan	vinden.	
HDSN	heeft	speciale	progamma’s	ontwikkeld:	Brushing-programs	en	Teach-the-teacher	
programs.	Meestal	behelst	een	dental	camp	4	bezoeken	in	1-1,5	jaar	aan	een	dorp/regio.	
1e	bezoek	is	voorlichting	geven,	uitdelen	tandenborstels	/tandpasta,	inventariseren	
hoeveel	hulp	er	nodig	is.	Wel	wordt	al	noodhulp	verleend.	Bij	2e	bezoek	worden	voor	de	
kinderen	katoenen	‘tandenborstelhouders’	meegenomen	en	start	het	T-t-T	programma,	
tevens	check-up/	extractie/	restaureren/	fluoride-applicaties	(óók	Zilver	Diamide	
Fluoride).		Van	elk	kind	wordt	op	de	laptop	een	dossier	bijgehouden.	Na	afloop	van	het	
project	wordt	er	geëvalueerd	en	afgesloten,	want	als	het	geld	‘op’	is	komt	men	niet	meer	
terug…..	Vervolgens	wordt	er	een	verslag	gemaakt	ter	verantwoording	aan	de	board.		
Het	is	een	veelzijdige	organisatie	die	op	alle	fronten	ook	de	medewerking	van	de	(lokale)	
overheid	krijgt.		
	
Op	16	oktober	vertrekken	wij	vanuit	Pokhara	naar	Jomsom.		We	hebben	vanuit	de	
‘Dhampus’-container	in	het	Imperial	hotel	handschoenen,	naalden,	
voorlichtingsmateriaal	meegenomen.	Na	een	rustige	vlucht	worden	we	door	Patrick	
opgehaald.	De	weg	is	onveranderd	slecht,	maar	het	hartelijke	welkom	door	Purna	maakt	
veel	goed.	Ze	is	blij	met	de	spullen	(	o.a.	koffie	)	die	we	hebben	meegenomen.	s	’Middags	
gaan	we	eerst	naar	de	dental	post,	de	vloer	is	geschrobd	en	na	wat	werk	aan	de	stoel	
doet	deze	het	weer	redelijk,	evenals	de	EMS.		
Spullen	klaargelegd	voor	de	volgende	dag.	Vervolgens	naar	de	school	en	gesprek	met	de	
headmaster.		Hij	is	een	paar	jaar	geleden	ook	al	hier	werkzaam	geweest	en	volgens	
Patrick	is	het	een	gedreven	persoon.	Bijay	vertelt	over	zijn	HDSN	en	zijn	programma	wat	
we	hier	willen	gaan	uitvoeren.	En	dat	er	dus	ook	nu	regelmaat	in	gaat	komen.	
Headmaster	is	enthousiast	en	verleent	alle	medewerking.	De	dag	erop	zijn	we	al	



welkom.	Bijay	geeft	voorlichting	en	poetsinstructie	met	de	nodige	humor	ertussen	(	wat	
kan	hij	dat	goed!)		en	vervolgens	naar	buiten	op	het	schoolplein	om	te	poetsen.	
	

	
	
Karin	neemt	zijn	taken	over	en	is	de	hele	dag	bezig	om	in	alle	klassen	hetzelfde	te	doen.	
Zij	vraagt	ook	meteen	wie	er	klachten	hebben	zodat	die	nog	behandeld	kunnen	worden.		

	
	
	



	
	
Bijay	en	ik	gaan	naar	de	healthpost	alwaar	de	patiënten	al	zitten	te	wachten.		
Zelfde	verhaal	als	vorig	jaar	qua	gebits-toestand,	veel	cariës/paro.	We	behandelen	zo’n	
70	patiënten,	waarbij	ik,	naast	de	extracties	ook	restauraties	maak	met	de	ART	methode	
en	GIC	restauraties.	Aan	‘t	eind	van	de	dag	zijn	er	voor	Karin	nog	wat	patiënten.	De	dag	
erop	komen	patiënten	van	heinde	en	verre	voor	behandeling	(	dat	had	Purna	al	gezegd	)	
.	Ook	net	vóór	de	middag	melden	zich	opeens	ca	40	Lama-monniken/kinderen.	Allen	
worden	behandeld,	uiteindelijk	die	dag	méér	dan	100	patiënten,	onze	ruggen	spelen	op.	
Op	vrijdag	nog	stevig	doorgewerkt	en	totaal	méér	dan	200	patiënten	behandeld.		

	



	
	
Eindconclusie	is	dat	er	véél	werk	aan	de	winkel	is.	Het	moeilijkste	zal	de	
gedragsverandering	zijn	qua	voeding,	kinderen	komen	met	de	zakjes	chips	s’morgens	
naar	school.	Alleen	bij	sommige	adolescenten	was	veel	plak	aanwezig,	bij	de	kleine	
kinderen	wordt	er	beter	gepoetst.	Omdat	de	inwoners	van	Tukuche	vanaf	eind	
november	voor	een	groot	deel	naar	Pokhara	gaan	i.v.m.	het	weer	en	pas	eind	april	
terugkeren	(school	is	dan	óók	dicht)	wordt	besloten	dat	het	volgend	HDSN	camp	in	mei	
2020	zal	plaatsvinden.	Bijay	sluit	dit	kort	met	Purna	en	de	school.	Iedereen	was	
dankbaar	dat	wij	er	waren	en	de	hulpkrachten	voor	de	schoonmaak/sterilisatie	en	voor	
mij	aan	de	stoel	(Sam	en	Alec-neefje	van	P&P)	waren	onmisbare	krachten	en	ze	
ontvangen	van	mij	hun	loon.		
	
	
Bij	P&P	in	de	Lodge	was	het	erg	gezellig	én	goed	verzorgd.	Op	vrijdag	heeft	Patrick	ons	
nog	gereden	naar	Muktinath	alwaar	we	een	Hindoestaanse	tempel	bezochten	en	een	
10m	hoog	Boeddhabeeld	op	3800	m.	Overnachting	in	Jomsom	en	de	dag	erop	weer	naar	
Pokhara.	Een	mooi	bezoek,	voldoende	stof	om	over	na	te	denken.	Samenwerking	met	
Bijay	bijzonder	goed,	zowel	zakelijk,	als	privé.		
	
Etienne	Lamee.	
	
REISVERSLAG DHAMPUS FOUNDATION MONGOLIË, 6-16 september 2019	



 

 
 
Op vrijdag 6 september vertrok in alle vroegte een delegatie van Stichting Dhampus en 
Stichting Vrienden van de Steppe Nomaden Mongolië (VSNM), beide uit Nijmegen, voor een 
reis naar Mongolië via Düsseldorf en Moskou om de ontwikkelingsprojecten die daar met 
onze financiële steun in gang zijn gezet, te monitoren. Patty Voorsmit (partner van tandarts 
Joost van Vlijmen) doet verslag. 
 
Joost en ik werden dit jaar vergezeld door Annemarie Haverkamp, journaliste, die een 
reisverslag zou maken voor het Radboud Magazine van de Universiteit Nijmegen (Joost is 
een alumni) en de Gelderlander. Vanuit de VSNM was het voltallige bestuur aanwezig, 
vanwege de opening van de verbouwde school in Sogog, waarover verderop meer in dit 
verslag. 
 
Zaterdagochtend om 07.00 uur was de aankomst in Ulaanbaatar, waar we werden 
opgehaald door een medewerker van de NGO ‘Source of Steppe Nomads’ (SSN). Met een 
tijdsverschil met Nederland van 6 uur was alleen al dit stuk een reis van 18 uur. Maar ons 
programma was zo vol dat we -na een kort bezoek aan de stad voor een ontbijt en 
achterlaten van kledingdonaties - weer terug keerden naar het vliegveld voor nóg een vlucht 
om ons reisdoel te bereiken. Aan het begin van de middag bereikten wij Olgii, hoofdstad van 
de provincie Bayan-Ulgi. Daar namen we ons intrek in een eenvoudig hotel en na een eerste 
werkafspraak en een warme maaltijd in restaurant Pamukkale, was het vroeg naar bed om 
de lange reis te verwerken en in het nieuwe ritme te komen. 	
	



 
 
De volgende dag arriveerde de bus waarmee wij die week zouden reizen en onze 
vertrouwde lokale contactpersoon van SSN Lena Khadzidolda, wat een hartelijk weerzien 
was. Na de nodige boodschappen (toiletpapier, veel water, fruit en groenten vooral) en een 
bezoek aan de lokale markt vertrokken wij naar de eerste werkplek Sogog, een busrit door 
het weidse steppelandschap van ruim 2 uur.  
We logeerden tijdens deze reis steeds bij een ander gastgezin. En elke keer werden we 
hartelijk verwelkomd met o.a. een uitgebreid en feestelijke avondmaaltijd met dampend 
schapenvlees met deegrollen. We konden het alleen maar ondergaan: het is hun manier om 
de dankbaarheid te tonen dat we de moeite nemen om daar hulp te bieden en 
steppenfamilies zijn buitengewoon gastvrij.  Er zijn die week vier schapen ter ere van onze 
komst geslacht. Overigens bekostigen wij dit discreet via Lena zelf en worden de	
familiesvoor logies en eten betaald. 

 
 
 



De Mongoolse collega van Joost arriveerde ook op maandag ochtend met haar assistente en 
wij zijn direct begonnen met de controle en behandeling van kinderen in de lagere school 
leeftijd die in het internaat verbleven. Joost: “Mijn eerste bezoek van ruim 3 jaar geleden 
staat me nog vers in het geheugen: veel slechte gebitten, ik kan me een gaaf gebitten niet 
herinneren, dit keer zie ik er gelukkig wel een aantal. Ik heb nu een verpakking meegenomen 
van “ Silver Diamine Fluoride “ (SDF). De twee actieve componenten zilver en fluoride zorgen 
voor het stoppen van het actieve cariës proces. Vooral te gebruiken voor kinderen met een ” 
ramp gebit “ of kinderen die zich moeilijk laten behandelen. Een nadeel is dat na applicatie 
van de vloeistof de tand of kies zwart is verkleurd, dus enige uitleg is wel gewenst!” 

 
 
We behandelen niet alleen kinderen, maar ook docenten en familieleden van het personeel 
kwamen langs. 
Gelukkig waren er toch ook vele gebitten zonder problemen, kinderen kregen fluoride 
applicaties maar Joost moest ook wel wat gebitselementen verwijderen, voornamelijk 
melkelementen als deze pijnklachten gaven, dan wel omdat er een ontsteking in de mond 
zat. 
 
Deze reisweek was ook uitgekozen omdat het nieuwe gebouw van de lagere school in 
gebruik zou worden genomen. Deze verbouwing is door de Stichting Friends van Steppe 
Nomads in samenwerking met Wilde Ganzen gefinancierd. Ook werden verschillende 
nieuwe kassen die deze Stichting gefinancierd heeft bezocht. 	
	



 
	

 



	
De lokale bevolking is niet gewend groenten te eten. Er wordt geleerd putten te slaan, 
kassen te maken en met zaden vanuit Nederland worden nu komkommers in de kas, naast 
aardappelen, wortels en uien verbouwd. Ook worden komkommers voor de winter in zuur 
ingelegd. SSN ziet er met haar bestuur op toe dat dit ten goede komt van arme families. 
Vandaar ook dat naast de oprichters en bestuurders van de Stichting Haaije Postma en Astrid 
van der Looij ook de penningmeester Dick Smith (voor ’t eerst) mee was gereisd en een 
vriend Rob Theunissen, in	het	dagelijkse	leven	eigenaar	van	een	kledingwinkel,	die zich 
dienstbaar maakte voor alle mogelijke hulp en met name een begenadigde hobbyfotograaf 
is	en	groot	paardenliefhebber.	
. 	

 
(vlnr:	Joost,	Patty,	Haaije,	Astrid,	Dick,	Rob	en	Annemarie) 
 
 
In de middag liep het hele dorp uit naar de opening van de nieuwe lagere school, veel 
toespraken, overhandigen van cadeaus en traditionele feestelijkheden als een paardenrace 
voor kinderen (zónder zadel!) en een worstelwedstrijd. Toen de linten door de officiële 
vertegenwoordigers werden doorgeknipt, strooiden ook als traditie de docenten gigantische 
hoeveelheden snoepgoed in het rond (!). Het is een traditie waarvan het zinloos is daartegen 
in te gaan. Dus blijven we zeggen dat snoepen wel kan, maar niet de hele dag door en dat er 
dan wel ’s avonds voor het slapen gaan gepoetst moet worden. Dat laatste begint zo 
langzamerhand na jarenlang dit aan ouders en docenten te vertellen, door te dringen. Maar 
steppekinderen die bijvoorbeeld pas op hun zesde jaar voor ’t eerst op de school komen, 
hebben vaak al een verrot melkgebit. 



 

 
 
 



 



 
 



 

 



 
Na Sogog reisden we in een klein uur naar Ulaankhus om te werken in zowel de crèche als in 
het internaat van de lagere school. Daar bijna hetzelfde beeld: meer gebitten zonder 
problemen en daar waar er sprake was van een slecht gebit bleek het betreffende kind 
nieuw te zijn op school dan wel zich tot nu toe te hebben onttrokken aan de 
tandheelkundige controles. Het was hard werken tot zeven uur in de avond....... 
Tijdens de reis vernam Annemarie dat ze met haar roman ‘De achtste dag’ genomineerd was 
voor de Bronzen Uil, de jaarlijks toegekende Belgische literatuurprijs voor het beste 
Nederlandstalige debuut, wat een blij bericht! Later bleek dat ze die ook daadwerkelijk 
gewonnen heeft!  

De volgende dag was een reisdag naar Dayan, een halve dag reizen in de bus door een 
vrijwel ongerept steppelandschap omzoomd door besneeuwde bergen. Onderweg zagen we 
de nomadenfamilies hun kuddes hoeden, vooral schapen en geiten, waarvan de kasjmierwol 
vandaan komt, verder jaks voor de boter en de melk, paarden om zich te vervoeren en als 
men rijker is kamelen als lastdragers als er verder moet worden getrokken. We verbleven 
twee dagen bij families thuis , sliepen in Gers en behandelden mensen uit de omgeving , oud 
en jong. Inmiddels was het begonnen te sneeuwen en waren de nomadenfamilies hun gers 
af te breken en bezig terug te keren naar hun dorpen. 



 
	

 



 
 
Met Astrid, Haaije en Dick bezochten we ook de door hun gefinancierde ‘shelters’: 
winterverblijven voor de kuddes van een aantal arme families, wanneer het tot -40 kan gaan 
vriezen en de shelter ingesneeuwd kan raken en onbereikbaar. Een lid van de families 
verblijft dan in een hutje naast de shelter om de dieren te kunnen blijven voeren.  

 
 



In Olgii lukte het ons om een provinciaal bestuurder te spreken over ons tandheelkundige 
zorgproject in de provincie. Hij toonde duidelijk waardering voor wat wij deden. Voorzichtig 
probeerden we er achter te komen of de financiering door de overheid kon worden 
overgenomen als wij ons over twee jaar zouden terug trekken. Stichting Dhampus heeft dit 
project geadopteerd tot 2021, waardoor eens per kwartaal 2 tandartsen met assistent, 
chauffeur en jeep vanuit Olgii naar Sogog en Ulankhuus reizen voor voorlichting en 
behandeling op de scholen.  Hierin zit vanaf dit jaar al 30% eigen bijdrage van SSN bij. Maar 
daar hoeven we eigenlijk niet op te rekenen, helaas. 	

 
	
	
De financiering komt vanuit de centrale overheid. In het karige budget voor gezondheidszorg 
staat zorg voor moeder en kind als ook specialistische zorg in een ziekenhuis hoog op de lijst. 
Die tandheelkundige zorg is bovendien alleen aanwezig in de lokale hoofdstad Olgii. 
Tandheelkundige zorg is zelfs in Nederland, laat staan in het uiterste noorden van Mongolië, 
een luxe. Maar wie kiespijn, een afgebroken tand, slechte adem door verwaarloosde 
tandzorg of wat dan ook heeft, weet hoe belangrijk dit is.  
In Dayan is in een kleine nederzetting met voorzieningen als een winkel en een 
benzinepomp ook een kleine medische post, die van tijd tot tijd bemand wordt. Met 
Stichting Friends of Steppe Nomads en de lokale NGO SSN is nu afgesproken dat we in 
samenwerking met de lokale NGO SSN (lees Lena Khadzidolda) gaan onderzoeken of er een 
mogelijkheid is dat Stichting Dhampus hier een basis voorziening voor een tandartspost kan 
neerzetten en dat eens in het kwartaal een tandarts uit Olgii deze post bezoekt. De 
bevolking is te arm om er van uit te gaan dat ze zonder onze hulp dit kunnen bekostigen. 



Wij besloten onze reis met een drankje in de 'Irish Pub' in Ulan Batar en vlogen de 
volgende ochtend terug naar Nederland.  

 
 
Inmiddels zijn de artikelen van Annemarie Haverkamp in zowel het Radboud Magazine als de 
Gelderlander verschenen. Ook wijdde Annemarie een van haar wekelijke columns in de 
Gelderlander aan deze reis.  
 
Patty Voorsmit	
(foto’s	Rob	Theunisse	en	Patty	Voorsmit) 
 
 
https://www.radboudrecharge.nl/nl/artikel/kiezen-trekken-vind-ik-echt-hartstikke-leuk 
 
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmeegse-tandarts-joost-trekt-kiezen-op-de-steppe-
in-mongolie-ik-zie-vooruitgang~ac53ffc8/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F 
 
 
https://www.gelderlander.nl/annemarie-haverkamp/mongolie~abcb45ed/ 
 
 
 
 
 



JAARREKENING 2019 
Balans per 31 december 2019 

 
  

   
  2019  2018 
     
 

 €  € 
Activa     
Materiële vaste activa 0  0 
Vorderingen  2.002  0 

  
   

Liquide middelen 51.907  29.668 
  

   
Totaal activa 53.909  29.668 

  
   

  
   

Passiva  
   

  
   

Eigen vermogen    
Besteedbaar vermogen 15.550  31.155 
Bestemmingsreserves 39.568  13.718 
Resultaat boekjaar (na mutaties 
bestemmingsreserves) -1.809  -15.605 
   53.309  29.268 

  
   

Schulden op korte termijn   
Overige schulden 600  400 

  
   

Totaal passiva 53.909  29.668 
  

   
Staat van baten en lasten over 2019 

  
   

 
 2019  2018 

 
    

 
 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving   
Giften en schenkingen 23.223  21.811 
Kosten eigen fondsenwerving   
Uitvoeringskosten  -2.207  -10.990 

       
Netto baten  21.016  10.821 

  
   

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

 
0 

    
 

  



Beschikbaar uit fondsenwerving 21.016  10.821 
  

   
Subsidies overheden en anderen 0  0 

  
   

Totaal beschikbaar 21.016  10.821 
  

   
Besteed aan doelstelling projecten -22.825  -26.426 

  
   

Totaal besteed -22.825  -26.426 
       
  

   
Saldo  -1.809  -15.605 

  
   

Het saldo is toegevoegd/onttrokken aan:   
Vrij besteedbaar vermogen -1.809  -15.605 
Bestemmingsreserves 0  0 

  -1.809  -15.605 
  

   
 
 
Bestuur 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	assistant	professor	
Communicatiewetenschap,	Radboud	Un.)	
	
Nijmegen,	juli	2020	


