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VOORWOORD 
 
Stichting Dhampus bestaat tien jaar. Het initiatief van tandarts Joost van Vlijmen in 2008 be-
antwoordt nog steeds aan haar oorspronkelijke doel: kleinschalige tandheelkundige hulp bie-
den aan de bevolking van afgelegen gebieden in Nepal en Mongolië.  
Ook dit jaar zijn wij in beide landen geweest voor controlebezoeken. De contacten die wij in 
de loop der jaren hebben opgebouwd geven ons de mogelijkheid het “teach the teacher” mo-
del verder uit te werken in samenwerking met Mongoolse en Nepalese collegae. 
Het vorig jaar gestarte welkomstdiner bij aankomst van ons team in Kathmandu, Nepal werd 
dit jaar ook ruim bezocht door onze lokale partners met vertegenwoordigers van H&DSN 
(Health & Development Society Nepal), Karuna, Maitri Griha, Mountainleaders, healthpost 
Alapot, Nepaltrust, Oxfam Novib en Nalang Model Academy. 
 
Al vele jaren werken wij in Nepal samen met Keshav Pandey, eigenaar van Mountainleaders. 
Hij verzorgt met zijn team, waarvan Jivan onze centrale contactpersoon is, al onze mobiliteit 
in Nepal.  Een actief man zowel voor zijn eigen bedrijf als landelijk actief binnen de trekking 
scene en bestuurslid van de landelijke Lions club. Keshav Pandey heeft als een van de wei-
nigen een dodelijke vliegtuigcrash in Kathmandu (KTM) overleefd. Werkelijk bijzonder. 
Wij overnachten in Kathmandu (KTM) al jaren in het Imperial Guest House. Een locatie waar 
andere hulpverleners, de meesten ook uit Nederland, overnachten, zoals de tandartsen en 
studenten tandheelkunde van de Netherlands Oral Health Society (NOHS), ooit mede opge-
richt door Joost.  



 

 

In het kader van het 10-jarig bestaan als Stichting Dhampus heeft Paul Ketelaar een fc-ma-
gazine gemaakt waarin onze missie en onze projecten voor het voetlicht komen via tekst en 
beeld. Tevens is een brochure gemaakt. Daarnaast heeft Paul als vrijwilliger een kleine 3D 
video gemaakt van onze werkzaamheden in Nepal. Het blijken ideale middelen om het werk 
van onze stichting te laten zien aan zowel onze Nepalese partners als ook aan onze Neder-
landse vrienden en donateurs. 
 
Vroeger werden er weleens (geschonken) goederen uit Nederland meegenomen. Stichting 
Dhampus heeft besloten alleen geldelijke donaties aan te nemen. Alle benodigde goederen 
worden voortaan in Nepal gekocht, extra bagagekosten en douane invoer worden zo verme-
den. Ook betekent het maximale support voor de lokale middenstand en faciliteert deze be-
slissing onze projecten.  
 
 
Team Nepal:  
Paul Ketelaar, Etienne Lamee, Noor Schröder, Karin Mertens en Eric Alkemade.  Tweede 
reis dat jaar: Joost van Vlijmen 
Team Mongolië:  
Joost van Vlijmen, Patty Voorsmit 
 
De Stichting heeft dit jaar in vergelijking met andere jaren een vrij groot bedrag onttrokken 
aan ons vrij besteedbare vermogen. Wij bieden nu meer financiële steun voor duurzame hulp 
en samenwerking met lokale partners. Ook hebben wij samen met de Stichting Vrienden van 
de Steppenomaden Mongolië een retour vliegreis naar en van Nederland van onze lokale 
vertegenwoordiger in Mongolie, Lena Khadzidolda, betaald, die daar al vele jaren veel werk 
verricht voor de steppenomaden in het Noorden. Zo kon zij mee naar het hoofdkantoor van 
De Wilde Ganzen voor een nieuw groot ontwikkelingsproject in Banyan Ulgii en hield zij een 
praatje voor de donateurs op onze Vriendendag. Dankzij donaties en de eigen bijdragen van 
de expeditieleden is de financiële toestand van onze Stichting gezond. U leest dit in ons fi-
nancieel verslag. 
Het bestuur dankt Astrid Hendrick voor haar belangrijk ondersteunend werk 
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, RU) 
 
ANBI-status en website 
Het bestuur heeft met haar adviseur Patty Voorsmit een meerjarig beleidsplan 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 web-
site met een Ideal-betaling een donatie te doen.  
 
Stand van zaken projecten 
Op onze website vindt u uitgebreide foto reisverslagen van onze reizen: 
 https://www.stichtingdhampus.nl/nieuws/nepal-reis-2018.html 
https://www.stichtingdhampus.nl/nieuws/bezoek-project-khastap-2018.htm 
https://www.stichtingdhampus.nl/nieuws/dental-camp-mongolie-2018.html 
 



 

 

 
NEPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nalang 
Vanuit Kathmandu weer op pad voor een vier uur durende gevaarlijke autotrip. Onze assis-
tente Tulasa, die met een beurs van ons een mondhygiëniste opleiding in Kathmandu volgt, is 
mee, alsmede onze contact persoon in Nalang Bishnu Regni. Helaas is de reis door Bishnu 
deze keer minder goed voorbereid, ondanks ons veelvuldige mailverkeer. We treffen vanwege 
feestdagen weinig kinderen aan in de school en de twee personen waar we mee zouden gaan 
samenwerken als tolk en assistentie, Shankar en Shera, waren er niet. Toch verrichten we 
nog de nodige diagnoses en zien we dat tandheelkundige hulp op regelmatige basis toch echt 
wel gewenst is. Desondanks zal dit de laatste keer zijn dat we naar Nalang gaan, ook na 
overleg met Stichting Waterdragers, via wie wij hier gekomen zijn. Twee redenen: de ge-
maakte afspraken voor de opzet van een door ons mede gefinancierde langdurige samenwer-
king worden niet goed nagekomen en medewerking van de school om ook andere scholen/kin-
deren in de regio uit te nodigen voor tandheelkundige zorg wordt niet gehonoreerd.  
 
 
Tukuché 
Samen met de Nepalese tandarts Bijay Tamang van Health & Development Society Nepal 
(H&DSN) reizen we via Pokhara naar Tukuché. Een Nederlandse mondhygiëniste (Inge) die 
wij in KTM ontmoetten, komt er ook naar toe. Onze contactpersonen Patrick en zijn Nepalese 
vrouw Purna, waar we ook logeren, begeleiden ons. De samenwerking met Bijay is uitstekend. 
De nieuwe “snelweg” komt steeds meer in de buurt van Tukuche. 
Later in KTM  hebben we de praktijk van Bijay bezocht. Alles is keurig verzorgd. Zij verzor-
gen dental camps waarbij alle bevindingen digitaal bijgehouden worden. Zij ondersteunen 
ons “teach the teachers” principe volledig. Een basis voor samenwerking is gelegd. Het plan 
is dat H&DSN driemaal per jaar naar Tukuché gaat voor tandheelkundige behandelingen en 
preventieactiviteiten op scholen . 
 
 
Alapot 
Samen met Jagat Nepali bezoeken wij het Jorpati Dental College & Hospital. Voor ons is het 
nu mogelijk bepaalde patiënten daar te laten behandelen, waarbij Stichting Dhampus de fi-
nanciën verzorgt. Twee ernstig gehandicapte pupillen van Maitri Griha worden hiervoor ge-
selecteerd. Vervolgens hebben we de nieuwe healthpost in Alapot bezocht.  



 

 

 
 
Karuna/Ilam 
Eerste contact gelegd met Deepak Raj Sakota, manager Karuna Nepal. Deze, van origine 
Nederlandse Stichting zet sinds 2007 in de rurale gebieden healtposts voor gehandicapten 
en moeder&kind op: Inspire2Care (I2C). Stichting Dhampus zou graag van hun infrastructuur 
gebruiken maken om tandheelkundige hulp aan deze groepen te verlenen (in samenwerking 
met H&DSN). 
 
 
Khastap 
Gelegen aan de voet van het Himalaya gebergte. Na een vlucht naar Phaplu en vervolgens  
een trekking naar Khastap arriveert Joost van Vlijmen daar om de mede door onze financiële 
hulp gebouwde healthpost te bezoeken. Er is een lokale arts die ook, na een korte cursus, 
tanden verwijdert. Het basis instrumentarium is door Stichting Dhampus aangevuld. Gezien 
het geringe aantal patiënten en de mogelijkheid om tandheelkundige basisverrichtingen lokaal 
op te vangen zal Stichting Dhampus hier niet verder participeren. 
 
 
MONGOLIË 
 
Bayan Ulgii 
Joost van Vlijmen en Patty Voorsmit bezochten onze projecten in Bayan Ulgii: Sogog en 
Ulaankhus. Contactpersoon Lena Khazidolda en tandarts Dagvaa Lhagvasuren verwelkom-
den hun daar. Samen behandelden zij vele kinderen en gaven voorlichting. In navolging van 
het vorige bezoek worden er nu tandheelkundige dossiers bijgehouden. Er werd geconsta-
teerd dat de driemaandelijks bezoeken en preventie onderwijs ook hier goed werkt. Bekeken 
wordt hoe preventie pakketten het beste samengesteld kunnen worden. Patty en Lena zullen 
een voorlichtingsbrochure voorbereiden voor de scholen en op basis van de muurtekeningen 
in Nepal zullen ook de scholen hier muurtekeningen met voorlichting over (mond)hygiene 
aanbrengen. 
Stichting Dhampus committeert zich voor minimaal drie jaar aan dit project.  
Tot slot werd nog een bezoek gebracht aan het behoorlijk geïsoleerde werkgebied van 
Stichting Steppenomads in Dayan, zeker een halve dag reizen vanuit Sogog/Ulankhus. Ook 
hier werd voorlichting gegeven en tandheelkundige hulp verleend. 
 

  



 

 

 
VRIENDENDAG 
De lezing tijdens de Vriendendag 2018 werd gehouden door Jo Frencken, oud hoofd docent 
Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn aandachtsgebied was het weefsel besparend werken bij 
tandpijn. Hij ontwikkelde de ART methode, vullen zonder van tevoren te boren, zeer handig 
in ontwikkelingsgebieden waar geen elektriciteit is. Verder sprak Lena Khazidolda van NGO 
Source of Steppe Nomads Mongolia over haar werk en onze projecten.  
 

 
 
WEBSITE  
In 2017 en 2018 is gewerkt aan een nieuwe website van de stichting, die nu ook gebruiks-
vriendelijk is gemaakt voor mobiele telefoons en daarnaast ook een verbeterde navigatie-
menu heeft. Graag willen wij hierbij Astrid Hendrikx bedanken voor haar belangrijk onder-
steunend werk in de afgelopen twee jaar. Ze heeft als vrijwilliger meegewerkt aan de nieuwe 
website, artikelen geschreven en de nieuwsbrieven verzorgd in deze periode. Inmiddels 
heeft ze een mooie baan aanvaard. Zij kan haar creatieve talent verder ontplooien als Crea-
tive Strategy Consultant bij Emakina.nl. We wensen Astrid veel succes toe. 
 
 
TOEKOMSTIGE PLANNEN 
Mede dankzij de steun van onze donateurs hoopt de Stichting ook in de komende jaren de 
doelstelling te bewerkstelligen om structurele tandzorg te verlenen in Nepal en Mongolië. 
Het voornemen is om volgend jaar te beginnen met het voorbereiden van een nieuw ontwerp 
en navigatiesysteem voor de website en het maken van flyers over ons werk in Nepal en 
Mongolië ter ondersteuning van de fondsenwerving en voorlichting aan onze donateurs. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
FINANCIEEL VERSLAG 
Balans per 31 december 2018  

   
  2018  2017 
 

 €  € 
Activa     
Materiële vaste activa  0  0 

  
   

Liquide middelen  29.668  45.073 
  

   
Totaal activa  29.668  45.073 

  
   

Passiva  
   

Eigen vermogen  
   

Besteedbaar vermogen  31.155  32.559 
Bestemmingsreserves  13.718  13.718 
Resultaat boekjaar (na mutaties bestemmingsreserves)  -15.605  -1.404 
   29.268  44.873 
Schulden op korte termijn  

   
Overige schulden  400  200 

  
   

Totaal passiva  29.668  45.073 
  

   
Staat van baten en lasten over 2018  

   
 

 2018  2017 
 

 €  € 
Baten uit eigen fondsenwerving  

   
Giften en schenkingen  21.811  19.528 
Kosten eigen fondsenwerving  

   
Uitvoeringskosten   -10.990  -3.160 

       
Netto baten  10.821  16.368 

  
   

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

 
0 

    
 

  

Beschikbaar uit fondsenwerving  10.821  16.368 
  

   
Subsidies overheden en anderen  0  0 

  
   

Totaal beschikbaar  10.821  16.368 
  

   



 

 

Besteed aan doelstelling projecten  -26.426  -17.772 
  

   
Totaal besteed  -26.426  -17.772 

       
  

   
Saldo  -15.605  -1.404 

  
   

Het saldo is toegevoegd/onttrokken aan:   
   

Vrij besteedbaar vermogen  -15.605  -1.404 
Bestemmingsreserves  0  0 

  -15.605  -1.404 
 
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 2019 
 
 
 
Samenstelling jaarverslag: Patty Voorsmit 
Jaarrekening: Etienne Lamée/Hans Begheyn 


