JAARVERSLAG STICHTING DENTAMIGOS 2017
Beste sponsoren, donateurs en vrienden van Dentamigos. Ook dit jaar ontvangt u van ons een
digitaal verslag van het werkjaar 2017.
WIJZIGINGEN BINNEN BESTUUR DENTAMIGOS HOLANDA
Eind juli kondigde Melanie van Vugt aan om per 1 januari 2018
af te willen treden als bestuurslid van Dentamigos. Tijdens de
laatste vergadering van het jaar hebben we onder veel
dankzegging afscheid van haar genomen. Vanaf 2007 was ze
betrokken bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal voor
gebruik op de scholen, gaf poetsles in de klassen en verzorgde
het contact met scholen, ouders en desgewenst de diverse
autoriteiten. Met haar kennis van de Spaanse taal vormde ze
een nuttige schakel in de communicatie.
BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur van Dentamigos Holanda (DH) is in 2017 drie maal plenair bijeengekomen:
op 23 januari, 31 juli en 20 november 2017 en heeft daarnaast een drukke correspondentie per email gevoerd, zowel onderling als met de partners in Cusco, Peru.
ACTIVITEITEN
Zoals andere jaren bestond onze kerntaak ook in 2017 uit het ondersteunen en begeleiden van onze
Peruaanse collega’s van de groep Dentamigos Peru (DP) en de groep Cusco Sonríe (CS). Het gaat
hierbij m.n. om goedkeuring van de programmatische en financiële jaarplanning van DP en CS; het
stimuleren en motiveren van geplande activiteiten; advies geven bij vragen van technische en
medische aard; advies over specifieke behandelmethoden bij kinderen.
PROJECTEN DENTAMIGOS PERU (DP) EN CUSCO SONRIE (CS)
De campagnes van beide groepen hadden in 2017 te
kampen met veel tegenslag. Allereerst vanwege de
onderbezetting van beide groepen tandartsen.
Zwangerschap, verhuizing, nieuwe studies, ziekte in de
familie maakten het de teams onmogelijk op volle
sterkte aan het werk te gaan. Helaas kregen studenten
geen toestemming meer van hun universiteit om mee te
werken bij de campagnes.
Een probleem dat misschien nog wel ernstiger bleek te zijn , waren de langdurige stakingen van de
leerkrachten en het noodweer in de gebieden waar DP en CS werken. Door aanhoudende regenval
en modder moesten scholen lange tijd gesloten blijven, wat een grote achterstand op het
leerprogramma betekende. Ook de stakingen zorgden ervoor dat DP en CS hun oorspronkelijke
programma moesten aanpassen. Voor tandheelkundige campagnes was daardoor op de scholen

geen of nauwelijks belangstelling of tijd. Toch hebben beide groepen er het beste van proberen te
maken met een aantal aangepaste campagnes.
Half mei bezocht Ineke van Lent, werkzaam bij DHIN, beide groepen tijdens een van hun
campagnedagen (Cusco Sonríe in Pumamarca; Dentamigos Peru in Yanamanchi.) Namens DH had ze
voor de groep CS aanvullend materiaal meegenomen: een bravo, vulmateriaal en een
uithardingslamp. Van haar ervaringen met beide groepen heeft Ineke ons uitgebreid verslag gedaan.
In de eerste plaats heeft Ineke veel bewondering voor wat er onder leiding van DH en door de twee
groepen in de regio Cusco is opgezet. De omstandigheden waaronder de groepen moesten werken
waren niet eenvoudig. Er moest veel geïmproviseerd worden. Ineke miste continuïteit in de
behandelingen. Een behandelplan ontbrak, ondanks de kaarten die ze wel hadden. Beide groepen
waren wel super gemotiveerd.
De campagnedag van CS in Pumamarca.
De werkwijze van CS is volgens Ineke niet erg praktisch georganiseerd, de hygiëne is niet optimaal,
een snelkookpan ontbreekt om goed te kunnen steriliseren. Het team was te klein, het ontbrak m.n.
aan voldoende assistentie. Elida had wel vooraf overlegd met dr. Necochea van het
Gezondheidscentrum (GC) en voorlichting aan ouders gegeven. De voorlichting aan de kinderen en
de poetsinstructie werd gegeven door een tandarts van het GC en een assistent. Het poetshoekje
was goed ingericht en de kinderen wasten hun handen. Helaas moest met de behandelingen al na
korte tijd gestopt worden vanwege lekkage in de behandelruimte.
Campagne van DP in Yanamanchi.
Ineke vond DP beter georganiseerd. Ze werkten met vier tandartsen, maar hadden te weinig
assistenten. Alle papieren en materialen lagen klaar.
Toch bleken enkele apparaten, die kennelijk niet
vooraf gecontroleerd waren, onbruikbaar. DP
leverde goed tandheelkundig werk af en ging
vriendelijk en geduldig met de kinderen om. DP
meldde wel dat het moeilijk werken is met een hele
nieuwe ploeg autoriteiten op het ministerie van
Onderwijs die gedetailleerd willen weten wat DP
precies doet.
Tot zover de ervaringen van Ineke van Lent.
OVERIGE ACTIVITEITEN VAN DP EN CS
Voor de groep CS en hun school in Pumamarca was het een erg moeilijk jaar. Maar ondanks de
achterstand in het onderwijsprogramma vanwege de maandenlange stakingen van juni t/m augustus
ging de laatste campagne in november/december toch nog door in aangepaste vorm.
Eind oktober is DP met Agnes Schepens op haar uitnodiging op campagne gegaan naar Sasi Cancha.
Een armzalig dorpje op drie uur rijden van
Cusco. Helaas ligt deze school te ver weg om
op te nemen in het programma van DP, ook al
omdat scholen al rond 13.00 uur sluiten.

Eind november en in december, voordat de lange zomervakantie begon, hield DP zijn laatste
campagne in Yanamanchi. Het schooljaar werd door DP afgesloten met een kerstfeest voor de
kinderen.
ONDERSTEUNING BIJ DE PLANNING, UITVOERING EN EVALUATIE VAN EEN CAMPAGNE
Tijdens onze vergadering in juli waarin Ineke van Lent verslag deed van haar bezoek aan CS en DP
was ook Karina Quiroga aanwezig, een Peruaanse tandarts werkzaam in Nederland. We hadden in
januari 2017 al kennis met haar gemaakt i.v. m een bezoek dat ze van plan was in maart te brengen
aan beide groepen in Cusco. Helaas kon dit bezoek vanwege ziekte niet door gaan. Toen al hoopten
we Karina ook in de toekomst te kunnen betrekken bij ons werk voor Dentamigos.
Na het verslag van Ineke zette Karin ons op het spoor om een stappenplan te maken voor
campagnes, protocollen waarin de diverse stappen voor een goed georganiseerde campagne vanaf
de eerste voorbereidingen tot de laatste evaluatie beschreven stonden. Daaraan gekoppeld zouden
afvinklijsten moeten worden gemaakt ter controle van de
genomen stappen. Dit plan werd ook door de groepen in
Cusco met enthousiasme ontvangen. Margriet en Karin
namen deze taak op zich. We beschikken nu over een
uitvoerig stappenplan waarmee de groepen hun
campagnes veel makkelijker en efficiënter kunnen
organiseren. Door de afvinklijsten aan ons door te sturen
kunnen wij in één oogopslag zien hoe een campagne
verloopt en waar eventueel bijgestuurd moet worden. Volgens Karina zijn Peruanen slechte
organisatoren en zal deze vorm van ondersteuning het werk voor beide groepen vergemakkelijken.
Om de communicatie met Cusco te bevorderen heeft André in november twee WhatsApp groepen
aangemaakt. Binnen een dag werden deze door beide groepen met instemming ontvangen.
Inmiddels is er al heel wat korte informatie uitgewisseld via dit handige medium.
ANDER NIEUWS
DHIN is bezig met het ontwerpen van posters met poetsinstructies voor scholen waar geen
tandartsen komen: “Brush & Smile”. De posters worden gemaakt in samenwerking met
mondhygiënisten en een tekenaar. Melanie heeft de teksten in het Spaans vertaald en nog wat eigen
instructiemateriaal van DH opgestuurd naar DHIN. Colgate (Elmex in Nederland) steunt wereldwijd
een soortgelijk project “BRIHGT SMILES, BRIGHT FUTURES” met gratis tandpasta. Groepen (zoals CS
en DP) kunnen lokale agenten van Colgate om ondersteuning vragen, bijv. In de vorm van tandpasta
en/of tandenborstels. We hebben de partners in Cusco hiervan direct op de hoogte gesteld via de
WhatsApp. Eerdere contacten Van Elida (CS) met Colgate over levering van tandpasta liepen indertijd
op niets uit.
Bij DH en ook bij DHIN komen regelmatig verzoeken binnen voor stages in het buitenland. In de
praktijk is een stagebegeleider vanuit de universiteit noodzakelijk om de stage de juiste status te
geven. Frans zal proberen om via ACTA tot een vorm van samenwerking te komen met een of
meerdere universiteiten in Cusco om stages te begeleiden van Nederlandse studenten.

Tenslotte: het is jammer dat de meeste buitenlandse projecten die gestart zijn, stoppen na het
vertrek van de Nederlanders. Het is dan ook heel fijn en bijzonder dat er in Cusco nog steeds twee
groepen zelfstandig werken en dat nog wel op vrijwillige basis!!! Wel probeert Dentamigos Holanda
ze op afstand zo goed mogelijk aan te sturen, langzaam aan op weg naar uiteindelijke
onafhankelijkheid. We zitten nog steeds op dit in onze ogen goede spoor. Jammer dat de overheid zo
weinig aandacht en steun geeft aan dit soort projecten, en aan tandheelkunde in het algemeen.
COMMUNICATIE MET DONATEURS EN BELANGSTELLENDEN IN NEDERLAND
Voor wie meer wil weten over het werk van Dentamigos Holanda en beide Peruaanse groepen
verwijzen we naar onze website: www.dentamigos.com
De site is toegankelijk voor mobiel, tablet en laptop. U kunt ook een abonnement nemen.
Graag willen we donateurs en sponsoren bedanken voor hun bijdragen, en hen laten weten dat wij
voorlopig nog steeds over voldoende tegoed beschikken om de projecten financieel te steunen.

