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Geachte vriend/donateur,  

Graag brengen wij u op de hoogte van het werk van de stichting in het afgelopen jaar. Het is een 
succesvol, maar bijzonder druk jaar geweest, mede de reden dat u eind vorig jaar geen nieuwsbrief 
heeft ontvangen. Onze excuses. U weet zelf wanneer u uw laatste bijdrage* heeft gedaan voor de 
stichting. Wij sturen geen acceptgiro’s, maar indien u niet recentelijk een donatie gedaan heeft, hopen 
wij langs deze weg u te bewegen een bijdrage voor dit jaar op onze bankrekening te storten. Wij 
danken u voor uw steun! 

VRIENDENDAG 2014 
Op 17 maart was de jaarlijkse bijeenkomst voor de Vrienden van Stichting Dhampus, om deze groep 
donateurs* persoonlijk te kunnen bedanken voor hun steun. Voor de ‘Stichting Dhampuslezing’ 
hadden wij deze keer Robert Swami Persaud uitgenodigd, Ayurvedadeskundige en werkzaam in 
Nijmegen. Hij studeerde o.a. in Kerala, India, en is gespecialiseerd in voeding vanuit Ayurvedische 
visie en Ayurveda massagetherapie, waar hij meerdere boeken over heeft geschreven. De titel van 
zijn lezing luidde ‘Balanceer jezelf met voeding’, waarin hij met passie uitlegde waarom ‘de schaal van 
5’  of een ‘gezond’ appeltje voor de één wel goed is en voor de ander niet.  
Na de lezing en lunch was het woord aan onze bestuursleden Joost van Vlijmen en Eric Alkemade, 
die terugblikten op het voorgaande jaar en de Dhampusplannen voor het komende jaar uit de doeken 
deden. Wij zijn vooral blij en trots over de mission completed in Tukuche. De dag werd ten slotte 
afgesloten met een overhandiging van het cadeau voor ‘de vrienden’, een setje ansichtkaarten en 
onze publicatie Teeth of Nepal (ook per mail te bestellen). 
 

  

 
Linksboven: Lezing Robert Swami Persaud. Onder: Joost van Vlijmen & gastvrouw Miranda Straten. 
 
NEPALREIS OKTOBER 2014 
Op 24 oktober 2014 vertrok een tandartsteam** van onze stichting weer naar Nepal om de voortgang 
van de twee nieuwe door de stichting geadopteerde projecten te bespreken, evenals lokale tandzorg 
en voorlichting te geven. Na voorbereidende werkzaamheden in Kathmandu vertrok het team met een 



busje naar Maina Pokhari, gelegen in het Dolakha district op zo’n 8-10 uur rijden in oostelijke richting 
vanaf Kathmandu. Daar werkten ze in de kliniek van de stichting Himalayan Care Hands (HCH).  
 

  
Rechtsboven: patiënten wachten op behandeling in de kliniek van HCH. 
 
Een fragment van het teamverslag van deze reis: 
“Allereerst hebben we natuurlijk zoveel mogelijk mensen gezien voor een tandzorgbehandeling. Dat 
was een flinke klus, want in acht dagen tijd (inclusief reisdagen en een dag rust) zagen we zo’n 30 tot 
115 patiënten per dag, met een totaal van bijna 500. Het merendeel van deze behandelingen waren 
extracties, maar bij zo’n 10 patiënten werden door Joost ook kleine vullingen geplaatst. Voor het eerst 
was een gepensioneerde kaakchirurg/docent aan het UMC St Radboud in Nijmegen, Ralph Voorsmit, 
met ons meegereisd vanuit Nederland, evenals een Nepalese tandarts uit Kathmandu, Sandeep 
Shah, die door Ralph en Eric werd getraind in tandartstechnieken.  
Wat de voorlichting betrof hebben Noor en Paul drie scholen in de omgeving bezocht. Van deze 
scholen kwam er vervolgens eentje in zijn geheel naar ons toe voor screenings en eventuele 
behandelingen van de kinderen; een ander kwam specifiek met kinderen van wie zij dachten dat ze in 
aanmerking kwamen voor een behandeling (..)” 

   

 
Linksboven: Ralph Voorsmit en Sandeep Shah. Onder: Paul  geeft voorlichting aan wachtende patiënten. 



(..) “Ten slotte hebben we tijdens ons bezoek met meerdere personen gesproken over mogelijke 
toekomstige samenwerkingen. Zo spraken wij onder anderen met Miranda Slagter van de non-profit 
organisatie Stichting Veldwerk Nederland (SVN). Ook kwamen wij in gesprek met de manager van het 
hospitaal in Maina Pokhari, dhr. Copal, en de voorzitter van het bestuur, Yagya Dhungel, over het 
opleiden van een lokale dental health care worker, die na een opleiding op den duur de zorg zou 
kunnen overnemen. Inmiddels kunnen wij met trots mededelen dat de lokale verpleegkundige, die wij 
daartoe zeer geschikt achtten, bereid is dit te gaan doen!”  (zie hieronder – red.). 
 

 
**Het team bestond uit de artsen Eric Alkemade (tandarts), Joost van Vlijmen (tandarts), Noor Schröder (arts en 
preventievoorlichting), Ralph Voorsmit (kaakchirurg), Nanon Heckers (voedingsadvies en assistentie), Paul 
Ketelaar (preventievoorlichting en assistentie) en Patty Voorsmit (zorg instrumenten en materialen; algemene 
assistentie). 

(Kijk voor een volledig verslag van de Nepalreis op de website, www.stichtingdhampus.nl) 
 
DONATIE TANDZORGOPLEIDING TULASSA MAINALI EN INRICHTING TANDARTSENPOST 
Tijdens de Nepalreis ontvingen de Dhampus tandartsen bij hun werk assistentie van verpleegkundig 
personeel van het lokale ziekenhuis in Maina Pokhari. Aan één van hen, Tulassa Mainali, heeft 
stichting Dhampus de mogelijkheid geboden om een korte tandzorgopleiding te volgen in Kathmandu. 
Dit met de bedoeling om in Maina Pokhari op scholen voorlichting te kunnen geven, evenals om zeer 
eenvoudige extracties uit te kunnen voeren. 

 
Eerst spraken Joost, Eric en Paul met Tulassa over haar toekomstige ambities als tandverzorgende, 
en hebben ze met haar overlegd of zij iets voelt voor een structurele betrokkenheid bij het opzetten en 
bemensen van een tandheelkundige praktijk in het ziekenhuis. Zij ging positief in op het voorstel en is 
een basiscursus tandartstechnieken in Kathmandu gaan volgen. Hierbij ontving ze financiële 
ondersteuning van ons en begeleiding op afstand door Joost en Paul. Inmiddels heeft Tulassa de 
cursus met goed gevolg afgerond. Himalayan Care Hands heeft ons bovendien officieel laten weten 
dat op de begane grond van het ziekenhuis een kamer zal worden ingericht voor tandheelkundige 
zorg, waarbij Tulassa met de kennis uit haar basiscursus ondersteuning zal gaan bieden. 



Instrumentarium en stoel van ons, nu nog opgeslagen in Kathmandu, zijn het begin van onze donatie 
voor de inrichting van een permanente tandartsenpost!  

 

DONATIE GENERATOR VOOR TUKUCHE 
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over het succes van de tandartskliniek in Tukuche, Dhampus’ 
eerste project. Begin 2014 bereikte ons de vraag of het mogelijk was om een stroomgenerator en een 
autoclaaf aan te schaffen voor de Tukuche dental clinic, om continuïteit van het werk daar mogelijk te 
maken. In Tukuche is de stroomvoorziening namelijk zo onbetrouwbaar dat tandheelkundige 
behandeling ernstige hinder ondervond. Ook miste Tara een mini-autoclaaf om haar instrumenten snel 
mee te kunnen ontsmetten. Vanuit stichting Dhampus hebben we daarom via Patrick Maas, onze 
contactpersoon, ervoor gezorgd dat een stroomgenerator en een snelkookpan aangeschaft konden 
worden. Deze zijn inmiddels dankbaar in gebruik genomen. De Lions Club Nijmegen maakte deze 
aanschaf mede mogelijk, waarvoor veel dank! 
 

  
Rechtsboven: 2de van links Purna (vrouw van Patrick), 3de van links Tara, samen met een afvaardiging van de 
dorpsraad, en in het midden Patrick Maas en onze donatie. 
 

DONATIE VOOR DAY CARE CENTER CHITWAN 
Zoals al eerder genoemd kwamen wij tijdens de Nepalreis in gesprek met Miranda Slagter, van de 
non-profit organisatie Stichting Veldwerk Nederland (SVN). Vanuit Kathmandu biedt deze stichting 
sinds 1999 duurzame hulp aan kansarmen in Nepal. Eén project van SVN is een dagopvang in 
Chitwan, het Day Care Center Chitwan, waar zo’n 50 kinderen tussen de drie en de vijf jaar dagelijks 
gratis, informeel onderwijs krijgen. Uitgangspunt hierbij is om vrouwen en kinderen in een 
achterstandssituatie te ondersteunen op lokaal niveau. 

 
Boven: kinderen in het Day Care Center Chitwan 



Miranda liet ons weten dat ze in de dagopvang dringend een inverter nodig hebben, om voor de 
nodige verkoeling te zorgen in het warme klimaat. Stichting Dhampus besloot daartoe een donatie te 
doen aan de stichting, zodat deze zo snel mogelijk kon worden aangeschaft. Inmiddels is de inverter 
goed en wel en met dankbetuiging geïnstalleerd in het day care center. Ook sturen wij tandenborstels, 
tandpasta en voorlichtingsfolders naar deze dagopvang. Van de donatie kon bovendien ook een 
nieuwe accu worden aangeschaft, zodat er altijd een backup beschikbaar is voor als de stroom uitvalt. 
De vrouwen en kinderen in de dagopvang kunnen het hoofd koel houden! 

 
Boven: blije ontvangst van de inverter. 

DONATIE WATERPROJECT KASKIKOT  
In onze vorige nieuwsbrieven berichtten wij al over het waterproject in de moeilijk begaanbare Kaski-
regio in Nepal, waarvoor Stichting Dhampus een donatie heeft gedaan van  € 2.500,-. Met deze 
donatie kunnen op 10 scholen in deze moeilijk begaanbare regio watertappunten aan worden gelegd. 
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat het gigantische project met de nodige vertraging kampte, in 
verband met technische tegenvallers zoals lekkages en verzakkingen. Inmiddels is de 40 km (!)-lange 
pijplijn van de hoofdtransmissie door het woeste berglandschap (de dorpen liggen op een heuvelrug) 
succesvol aangelegd. Vanuit deze hoofdtransmissie kunnen vervolgens weer verbindingen worden 
aangelegd naar de tappunten in de omgeving. Er wordt momenteel druk gewerkt aan het graven van 
de geulen voor de distributiepijpen naar de huizen en er zijn inmiddels een aantal tappunten. In deze 
regio wonen ca. 14.000 bewoners, onder wie vele dalits (kastelozen). Stichting Dhampus heeft 
verzocht om de tappunten bij de scholen te voorzien van instructieve sanitation murals, met informatie 
over tandenpoetsen en algemene hygiëne. Vanwege gewijzigde plannen, het maken van een fonds 
voor het onderhoud en de technische tegenvallers heeft Stichting Dhampus besloten positief te 
reageren op het verzoek van Stichting Waterproject Nepal en een toezegging gedaan voor een 
donatie van nogmaals € 2.500,-, zodra de tappunten op de 10 scholen zijn aangelegd en de murals 
gemaakt. 

 
Boven: aanleggen van de leidingen in de Kaskikot-regio. 



 

TOEKOMSTIGE PLANNEN 
Mede dankzij de steun van onze donateurs hoopt de stichting in de komende jaren de doelstelling om 
structurele tandzorg te bewerkstellingen in Nepal te kunnen verwezenlijken. Zo wordt verkend wat de 
mogelijkheden zijn voor het volgen van (betere) opleidingen tandheelkunde in Kathmandu en 
omgeving voor lokale tandverzorgers zoals Tulassa. In november zal Dhampus naast het werken in 
Maina Pokhari mogelijk een bezoek brengen aan de Bal Bikash school in Alapot, ten noorden van 
Kathmandu. Ten slotte zal contact worden gezocht met het Nobel Hospital in Kathmandu, om te 
onderzoeken of een samenwerking en continuïteit in professionele tandzorg in Mainapokhari met hun 
hulp een optie is. 

MISSIE EN VERANTWOORDING  
Stichting Dhampus ondersteunt tandheelkundige zorg en geeft voorlichting over mondhygiëne aan 
o.a. inwoners van bergdorpen in Nepal en in achterstandswijken in steden in Mongolië. In het 
bijzonder richt de stichting zich op kinderen in scholen, weeshuizen, kloosters en opvanghuizen. 
Deelnemers aan de projectbezoeken betalen mee aan hun eigen reis- en verblijfkosten. 

Uw bijdrage maakt het mogelijk het aantal kisten met instrumenten en medicamenten uit te breiden en 
achter te laten op de plaats van bestemming voor vervolgbezoeken in samenwerking met lokale 
helpers. In Mongolië en Nepal staan reeds enkele kisten met tandartsbenodigdheden wat herhaald 
bezoek op dezelfde locaties mogelijk maakt en op den duur geschonken kan worden als er een 
permanente tandartspost is ingericht op plekken waar we werken, zoals in Tukuche. Ook schaft de 
stichting medicamenten en tandartsmateriaal aan voor de lokale bevolking en werkt ze nauw samen 
met andere kleinschalige organisaties die op afgelegen plaatsen werken en o.a. scholen en 
weeshuizen bouwen en ondersteunen. Uitvoeriger nieuws en verslaggeving is te lezen op onze 
website www.stichtingdhampus.nl. Hier is ook ons beleidsplan en financiële verantwoording te lezen. 
	  
Mocht u nog ideeën hebben om het werk van onze stichting onder de aandacht te brengen van 
vrienden en instellingen dan wel vragen over deze nieuwsbrief, de site of werkwijze van de stichting, 
wij zien uw reactie graag tegemoet! 

 
 

 
 
Stichting Dhampus  
Prins Hendrikstraat 3  
6521 AV NIJMEGEN  
KvK Nijmegen nr. 09182584  
Triodos Bankrekening NL78TRIO0786716843 

Stichting Dhampus heeft een ANBI status. 

U weet zelf wanneer u uw laatste bijdrage* heeft gedaan voor de stichting. Wij sturen geen 
acceptgiro’s, maar indien u niet recentelijk een donatie gedaan heeft, hopen wij langs deze weg u te 
bewegen een bijdrage voor dit jaar op onze bankrekening te storten. Hartelijk dank!  

*Wij laten het aan u over voor welk bedrag u ons wllt steunen. Als richtbedrag voor donateurs 
hanteren wij 60 euro per jaar en voor ‘Vrienden van stichting Dhampus’ vanaf 250 euro per jaar.  
Een periodieke gift voor 5 jaar levert u mogelijk een extra belasting-aftrekpost op. Zie 
www.stichtingdhampus.nl. 
 


