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Bestuursvergaderingen
We kwamen dit jaar slechts 2x bij elkaar, op 31 maart
en op 12 december. Dit bleek genoeg te zijn, zie de
reden hiervoor onder de verslagen van de beide
projecten. We vroegen ons af of onze Peruaanse
vrienden wel gebruik hadden gemaakt van ons
aanbod eind 2018 om met hun gezinnen uit eten te
gaan op onze kosten, omdat we zo tevreden waren
over hun inspanningen. We hebben er enkele keren
naar gevraagd, maar geen antwoord op gehad.

Erg tevreden zijn we over onze
communicatie met CS en DP via Whatsapp
en hun verslaglegging van hun activiteiten
op school in het protocol dat we in 2018
introduceerden. Ook de foto’s via
Whatsapp zijn gemakkelijk te verwerken.
Kortom: het loopt (bijna) op rolletjes!

Wat doen wij wel en wat niet
Onze kerntaak is het ondersteunen en
begeleiden van onze Peruaanse collega’s van
Dentamigos Perú (DP) en Cusco Sonríe (CS).
Dat klinkt alsof we elk jaar afreizen naar Perú.
Maar dát doen we nu juist niet, omdat we het
beter vinden om, bij wijze van spreken, ze te
leren vissen in plaats van ze telkens een vis te
geven.
Wat kunnen we wél doen op deze grote
afstand van elkaar?

We keuren hun programmatische en financiële
jaarplanning; we stimuleren en motiveren hun
geplande activiteiten; we geven advies bij vragen
van technische en medische aard, met name advies
over specifieke behandelmethoden bij kinderen.
En na goedkeuring van hun planning maken wij
het benodigde geld voor hun campagnes over op
hun rekening.
CS en DP sturen na elke campagne foto’s en vullen
het protocol als verslag in. Loopt prima!

Hoe verging het Cusco Sonríe in 2019?
In april stuurde Elida een
planning op voor het hele jaar, die
zag er goed uit. Wel meldde ze dat
de school in Quillahuata was
opgeheven en dat de kinderen nu
naar school gaan in Pumamarca.
CS wil ook een schooltje opnemen
in Punacancha, een heel arm
dorpje op 3850 meter hoogte. De
kinderen daar hebben ook
dringend warme kleding nodig.
Wij keuren dit goed en vragen
naar de begroting. En dan horen
we een hele poos niks …
Eind mei informeren we er nog
eens naar en sturen tevens
informatie over tandarts Silke
Raffel uit Duiven, die in de zomer
naar Cusco gaat en graag mee wil
werken daar. Eind juni vragen we
CS nog eens naar de begroting,
maar we krijgen geen antwoord.

Vlak voor onze vergadering in
december vragen we de beide
groepen om aandachtspunten die
wij zouden kunnen bespreken. En
dan ontvangen we ineens foto’s en
een verslag van Leonor, die een
onderwijs-opleiding blijkt te doen
en in het kader daarvan met
medestudenten poetsinstructie
heeft gegeven in Pumamarca, in
september. En meteen krijgen we
ook een brief van Elida, waarin ze
schrijft dat ze helemaal geen tijd
heeft gehad omdat ze haar man
heeft geholpen met de bouw van
een appartementencomplex, om
zelf te gaan wonen en te verhuren.
Duidelijk! CS heeft in december
wel poetsmateriaal uitgereikt.

CS wil graag weer onze steun
in 2020. Natuurlijk krijgen ze
die! Ze hebben alweer
geprobeerd vrijwillige
studenten te krijgen van
Universidad Andina, maar
met de Nationale Supervisie
door de Staat is dit zo goed als
onmogelijk geworden.

De activiteiten van Dentamigos Perú in 2019
In april ontvingen we zoals elk jaar de planning en
begroting van DP. Het is een klein beetje veranderd
omdat het Ministerie van Gezondheid meer controle
wil houden. DP is hierover voortdurend in gesprek
met het ministerie. Dan is er even gedoe over ons
sponsorgeld dat op een oude rekening is beland en
we schrikken omdat het lijkt alsof Yanina de groep
heeft verlaten. Snel een chat met Yanina via
Messenger, en dan blijkt dat Yanina gewoon een
nieuwe telefoon heeft !

Charles Mojonero, tandarts van DP, aan het
werk op de school in Yanamanchi
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DP is in juli, augustus, september, november en
tweemaal in december aan het werk geweest op de
school in Yanamanchi. En heel bijzonder: op de 1e
dag in juli heeft tandarts Silke Raffel meegewerkt!
Zij had ons in mei gebeld en we hebben haar met
beide groepen in contact gebracht. Mooi dat dit met
DP goed gelukt is!

Op de 1e campagnedag, in juli, hebben ze bij 33
bovenbouw kinderen het preventiepakket
uitgevoerd, 12 vullingen en 6 extracties. Er waren 15
kinderen bij (bijna de helft dus!!) die voor
doorverwijzing in aanmerking kwamen. Het werk
van DP is dus hard nodig!
Op de 2e campagnedag, in augustus, hebben ze met
5 tandartsen gewerkt, onder wie dr. Vittorino van
het Gezondheidscentrum in Lucre. Alle 78
onderbouwkinderen kregen het preventiepakket.
27 Kinderen moesten doorverwezen worden naar
het Gezondheidscentrum voor een behandeling die
op school niet uitgevoerd kan worden. Geen
extracties die dag, wel wat vullingen.
In september en november werkten ze beiden dagen
met 3 tandartsen, inclusief dr. Vittorino. Op de 1e
dag kregen 25 van de 53 onderbouwkinderen het
preventiepakket, waren er 19 vullingen, 4 extracties
en 12 doorverwijzingen. Op de 2e dag, in november,
kregen 16 van de 30 bovenbouwkinderen het
preventiepakket, waren er 18 vullingen, 7 extracties
en 7 doorverwijzingen.

In december zijn er 34 onderbouw- en 22
bovenbouwkinderen gezien. 33 Preventiepakketten,
39 vullingen, 10 extracties en 15 doorverwijzingen.
Dentamigos Perú heeft enorm veel werk verzet dit
jaar en daar zijn wij, de kinderen, de ouders en de
leerkrachten ze erg dankbaar voor. De ouders en de
leerkrachten hebben ook naar grote tevredenheid
meegewerkt. Het ziet ernaar uit dat de extracties nu
beter geaccepteerd worden, dat was in het verleden
wel anders, dan was daar nogal gedoe over.
Wij vinden het mooi dat DP veel aandacht besteedt
aan de preventie. Op alle dagen hebben ze
poetsinstructie gegeven en vertellen ze over
gezonde voeding en hygiëne. Wij zullen DP nog
vragen naar hun ervaringen m.b.t. de
doorverwijzingen. Worden de kinderen dan
werkelijk geholpen in het Centro de Salud van
Lucre, of lukt het de ouders niet om met hun kind
daarheen te gaan? Of gaan die kinderen naar de
praktijk van Dentamigos Perú in Cusco? We zijn
benieuwd!
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Overig nieuws
Dental Health International Nederland (DHIN) heeft een project
opgestart genaamd Brush-Wash-Smile. Op hun website met deze
zelfde naam is voorlichtingsmateriaal bijeengebracht dat door
belangstellenden gedownload kan worden voor gebruik in
tandheelkundige projecten. Gratis en in verschillende talen,
waaronder Spaans! Zie www.brushwashsmile-dhin.com, of
www.dhin.nl.
Ook Wereldouders doen projecten in Zuid-Amerika. Via de
website van DHIN kunnen belangstellenden zich hiervoor
aanmelden.

Donec
interdum

Leonor geeft poetsinstructie op de
school in Pumamarca

Financieel verslag 2019
De kosten voor ondersteuning van het project van Dentamigos Perú bedroegen dit jaar 2.697,20
euro. Aan vaste lasten bij ING hebben we dit jaar 173,59 euro uitgegeven. Daarnaast hebben we 965
euro aan donaties ontvangen. Ons vermogen is dit jaar gedaald van 17.005 euro naar 15.105 euro.
Voorlopig kunnen we beide groepen nog steeds ondersteunen.

Graag willen we donateurs en sponsoren bedanken voor hun belangstelling, en hen laten weten
dat wij voorlopig nog steeds over voldoende tegoed beschikken
om de projecten financieel te steunen.
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