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VOORWOORD 
 
 Al enige jaren bezoekt tandarts Joost van Vlijmen jaarlijks het bergdorp Tukuche in Nepal 
(2900 m hoog) om daar vele bewoners van de dorpen in de regio van hun tandpijn af te 
helpen. Na enige jaren ontstond een droom: een tandheelkundige health post inrichten, 
zodat tandheelkundig materiaal niet telkens vervoerd hoeft te worden (vervoer is gigantisch 
duur!) en waar mensen dan ook de rest van het jaar met klachten naar toe kunnen. In 2008 
initieerde hij daartoe stichting Dhampus. In het vorige verslagjaar meldden wij dat de 
formaliteiten voor een tandartpost in Tukuche afgerond waren, maar het betekende nog niet 
dat de post bemand was. Eerst moest nog een officiële aanvraag naar de hoofdstad, waarbij 
aangetoond moest worden dat er met hulp van onze donatie en materialen iemand vanuit de 
tandartsenopleiding Tukuche aan het werk kon gaan. Dit jaar werd de tandartspost 
daadwerkelijk in gebruik genomen. Mondhygiëniste Marleen Fischer en onvermoeibare 
fondsenwerver van het eerste uur voor dit project ging alles in ogenschouw nemen. In dit 
jaarverslag ziet u het resultaat. Ook bezocht initiatiefnemer Joost van Vlijmen dit jaar een 
paar projecten in Mongolië. 
 
Wij danken al onze donateurs voor de steun in het afgelopen jaar. 
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STAND VAN ZAKEN PROJECTEN MONGOLIË 
Op vrijdag 7 september vertrokken Joost van Vlijmen en Patty Voorsmit naar Mongolie. Hier 
hebben zij hulpverlening en training in Ulan Bataar en Nailakh gecombineerd met het 
bijwonen van het 10de congres van de Asian Academy of Preventive Dentistry van 14-16 
September in Ulan Bataar.  
In een praktijk in Ulan Bataar en in het streekziekenhuis in de provincie Nailakh werd door 
Joost bijgeschoold en nieuwe technieken gedemonstreerd. Ook werden in beide posten 
vanuit Nederland meegenomen nieuw materiaal en modern instrumentarium gedoneerd. 
Verder werd n.a.v. het bezoek en inventarisatie een zending materialen in november naar 
Nailakh nagestuurd. 
 



  
 
Links: Joost aan het werk in Nailakh; rechts: Joost en Patty op de conferentie; hieronder de 
overhandiging van materialen in het streekziekenhuis van Nailakh.   
 

 
 
 
Uit het verslag van Patty Voorsmit: 
 
‘Tijdens ons verblijf in Mongolië hebben we ook deelgenomen aan de 10th International 
Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry in Ulaan Bataar van 14-16 september. 
Het is een tweejaarlijkse congres van en voor wetenschappers van tandheelkundige 
universiteiten uit geheel Azië, met name uit Japan, China, India, Maleisië, Hong Kong, 
Indonesië, Thailand, Zuid Korea, Singapore en natuurlijk Mongolië. (..)  



 
 
Er waren forums en presentaties, waarin naar voren kwam hoe de tandheelkundige situatie 
is in de diverse landen; voor Mongolië bijvoorbeeld is een grootscheeps 
gezondheidsonderzoek gaande onder de jeugd van 2 tot 18 jaar. Er wordt o.a. een 
voorzichtig begin gemaakt met poetsinstructies op kinderdagverblijven en scholen en ook het 
gebruik van Fluor bevattende pasta wordt aanbevolen. Leerzaam om kennis te nemen van 
de aanpak van tandheelkundige problemen in een situatie die vergelijkbaar is met de onze 
ruim 50 jaar geleden.’ 
(Het gehele verslag is te lezen op de website www.stichtingdhampus.nl). 
 

 
Joost en Patty met de Indonesische delegatie tandheelkundige factulteit Un. Van Jacarta. 
 
 
 



 
 
STAND VAN ZAKEN PROJECTEN NEPAL  
Op 12 oktober vertrok Marleen Fischer, preventie-assistente, voor Stichting Dhampus naar 
Nepal en verschillende werkzaamheden voor het preventieproject van stichting Dhampus in 
Tukuche (Anapurnagebergte) verricht. Ze heeft daar de Dental post, die door giften van de 
stichting tot stand is gekomen, bezocht en de voortgang besproken met onze lokale 
contactpersoon.  
 
Tot ons groot genoegen gaat het goed met de geopende Dental post. Marleen trof een goed 
functionerende tandartsenpost aan, waar zeer geordend en goed gemotiveerd gewerkt werd. 
De (basis)tandarts, Tara, is een jongedame van 23/24 jaar. Zij heeft haar werk in het dorp 
het afgelopen jaar met plezier gedaan, keurig van iedere patiënt een dossier aangelegd en 
alle handelingen gedocumenteerd. De te behandelen patiënt betaalt een basis bedrag (50 
NPR, ongeveer €0,44) en daarnaast wordt iedere handeling apart in rekening gebracht. Haar 
salaris van 1800 NPR (€16) per maand wordt door het dorp betaald en zij heeft zicht op 
loonsverhoging van 200 NPR. 
 

Op de foto: links Tara en rechts Marleen in de Dental post in Tukuche, de inrichting en het 
instrumentarium werden bekostigd door stichting Dhampus. 
 
Met Tara is besproken om een preventie programma op te zetten voor alle kinderen uit het 
dorp. Bijvoorbeeld om de kinderen eens per maand naar de praktijk te laten komen om een 
poets programma te volgen al dan niet onder begeleiding van een ouder. Verder heeft Tara 
plannen om prothese werk te gaan doen in samenwerking met een technicus uit Pokhara. 
Voor Tukuche betekent de Dental post heel veel. Ook de dorpsraad heeft laten blijken dat de 
mensen van Tukuche zeer blij met en trots op de tandartsenpost zijn.  
 
In de voorgaande perioden bezochten en hielpen wij een paar scholen in Mude, district Solo 
Khumbu, op verzoek van Stichting Namasté in Breda. Inmiddels heeft de Nederlandse 
Stichting Medical Care for Children (M.C.C.) dit werk overgenomen. Ook zij werken met de 
door ons gevolgde methode van Brush At School. Daarmee is het project in Mude wat ons 
betreft afgesloten. 
 
OVERIGE BESTEDING GELDEN 
Het bestuur van Stichting Dhampus heeft onlangs besloten 2.500 euro te besteden 
aan een waterproject in de regio Kaskikot, Nepal, waardoor op 10 schooltjes in dit 
moeilijk toegankelijke gebied watertappunten kunnen worden aangelegd. Ook zal op 



deze scholen een muurschildering worden gemaakt, die voorlichting biedt over 
tanden poetsen. 

 
 
Het is een klein onderdeel van een grootschalige waterproject, waardoor ca. 10.000 mensen 
in verschillende dorpen, die tot dusverre leden aan een schrijnend watergebrek, toegang 
krijgen tot drinkwater, afkomstig uit kilometers veraf gelegen waterbronnen.  Met de hulp van 
de overheid, de lokale bevolking en de Nepalese uitvoeringsorganisatie Nepal Trust is in 
2009 begonnen met dit project dat naar het zich laat aanzien in 2014 wordt afgerond. 
 
In 2013 staat opnieuw een werkbezoek aan Nepal op het programma. Wij hebben naast de 
lopende projecten verschillende nieuwe aanvragen ontvangen en zullen een keuze moeten 
maken waar onze tandartsteams zullen gaan werken en donaties zullen verstrekken.  
 
VRIENDENDAG  
Ondanks de kou en de onzekerheid over de status van wegen en treinverkeer, werd de 
‘Vriendendag’ van onze stichting op zaterdag 4 februari goed bezocht. Degenen die het weer 
getrotseerd hadden, toonden hun betrokkenheid en interesse voor de werkzaamheden van 
de stichting en het werd een gezellige middag.  
De 3de stichting Dhampuslezing werd gehouden door Purna Prahba Thekali.  Purna is 
geobren en getogen in het dorp Tukuche, Nepal, waar stichting Dhampus al vele jaren 
werkzaam is. Met haar onderwerp Is ontvluchten uit de kaste mogelijk’ – over rangen en 
standen in Nepal had ze het zichtbaar emotioneel moeilijk. Zo vertelde ze over  een goede  
en intelligente vriendin, die in het dorp niet bij mensen uit een hogere kaste in huis mag 
komen omdat ze uit de laagste kaste komt: die van o.a. de ambachtslieden. De twee hoogste 
kasten slagen erin vrijwel alle belangrijke posities in het land te domineren.  Door de de 
achternaam weet men tot welke kaste iemand behoort en worden daarbij horende 
aanspreekvorm, taalgebruik en gedrag aangepast. Hoewel deze vriendin inmiddels door 
hard werken een politieke positie in de hoofdstad heeft verworven, wordt ze ook daar 
wanneer mensen uit een hogere kaste haar naam horen, met de nek aangekeken en is ze 
ook daar in hun huizen niet welkom. Buitenlanders worden in principe beschouwd als 
‘kastelozen’. Purna is met een Nederlander, Patrick, getrouwd. Feitelijk was het bouwen en 
runnen van een hotel in Tukuche voor de kaste waarin Purna zat ‘not done’.  Bovendien 
werd en wordt Patrick vaak nog met discriminatie uit de hogere kasten geconfronteerd. Door 
heel hard te werken en met de steun van een oom die lokaal een hoge status heeft, zijn ze 
inmiddels beiden geaccepteerd.  



 
Ondanks alle vooruitgang en de officiele afschaffing van het kastenstelsel blijkt het 
onmogelijk om status en rijkdom te verwerven als je uit de laagste kaste komt. Purna zelf is 
een ‘Thekali’, behorend tot  de kaste van de kooplieden en boeren. Haar familie, ‘mocht’ voor 
de hogere kaste, de rijke families, werken. Hoewel daardoor toegelaten tot de mogelijkheid 
een inkomen te verwerven, blijft het kasteverschil nog steeds in stand en de armoede onder 
de lokale bevolking groot. Ze was dan ook zeer dankbaar dat stichting Dhampus zich het lot 
van de mensen in Tukuche heeft aangetrokken.  

 



Na het lunchbuffet gaf Joost van Vlijmen toelichting bij het fotoverslag van de expeditie van 
de beide tandartsenteams in Nepal in oktober jl. . Ook werd toelichting gegeven bij de stand 
van zaken rond het gezondheidscentrum in Tukuche. 
Voordat de aanwezigen een borrel gingen drinken, vroeg Yanja Dajsuren,  de voorzitter van 
de Mongools-Nederlandse Vereniging ‘Ulzii’  het woord. Samen met haar medebestuurslid 
mw. Dawaa Molom, was ze gekomen om stichting Dhampus te bedanken voor het werk dat 
in Mongolie verricht werd. Ze deelde mee dat Joost door het bestuur benoemd was tot erelid 
van de Vereniging en overhandigde hem onder luid applaus een prachtige tekening.  
 

 
 
Tot slot ontvingen onze sponsors bij het afscheid als dank een kleine attentie, home made in 
Nepal.  
 
.  
FONDSENWERVING EN PUBLICATIES 
Ook in de verslagperiode ontving de Stichting weer een groot aantal donaties. 
De Vereniging van Reünisten van de faculteit Tandheelkunde van de Radboud Universiteit 
Nijmegen besloot Stichting Dhampus te steunen met een bedrag van 2500 euro. Het bestuur 
had daartoe een voorstel gedaan nadat de vergadering vorig jaar vond dat het batig saldo, 
behalve aan een feest ook aan een goed doel in de tandheelkunde besteed mocht worden.  
Inmiddels is de eerste publicatie ‘Teeth of Mongolia’ niet meer verkrijgbaar, waardoor ook de 
nieuwe donateurs geen welkomstgeschenk meer kunnen krijgen. Het Bestuur besloot om 
komend jaar een bescheiden bedrag te besteden aan een nieuwe uitgave, mede ter 
promotie van het werk van de Stichting. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
FINANCIEEL VERSLAG 
 
Financiën Stichting  Dhampus  2012 
Inkomsten  
Donaties > 1000 euro         4.650,00 
Donaties < 1000 euro  (incl donaties expeditieleden)    9.208,32 
Terugbetaling door JSM van Vlijmen       3.960,00 
Uitgaven 
Aanschaf nieuw instrumentarium        3.647,27 
Medicamenten          1.616,14 
Reis- en verblijkfkosten expeditie Nepal                 10.522,87 
Kantoor, porto, bankkosten           406,07 
Representatie, promotie, vriendendag          708,90 
Diversen                24,08 
Donatie Waterproject Nepal        2.500,00 
 
Beginsaldo Triodosbankrekening 2012    18.664,04 
Inkomsten        17.818,32 
Uitgaven        19.435,33 
Eindsaldo Triodosbankrekening 2012    17.047,03 
 
Beginsaldo Triodosrendementsrekening 2012   30.368,26 
Rente 2012              343,18 
Eindsaldo Triodosrendementsrekening 2011     30.711,44 
 
 
 
 
Samenstelling jaarverslag: Patty Voorsmit 
Financieel verslag: Etienne Lamée  


