
Vaisha Dev    
Februari 2015 nr 11



CHITWAN: 
1. Chantal Borsje  TA
2. Joséphine Broer  prev ass
3. Cees Engels  TA
4. Joke Engels  ass
5. Lynka Fokkens  TA
6. Colette Heerlijn  prev.ass
7. Angela Hoekstra  prev.ass
8. Margit Jansen  MH
9. Steeven de Jongh TA
10. Petra van der Kaap prev ass
11. Willem de Lint  TA
12. Sofieke Stadhouders TA
13. Jeroen Willemsen tand tech
14. Theo Willemsen tand tech
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Najaar 2012:

KUMARISCHOOL
1. Dick Bakker   TA 
2. Andre van de Geijn TA
3. Wim Houtman  TA 
4. Henk Janssen  TA
5. Ineke van Lent  TA
6. Eve-Marie Nijssen TA
7. Eva van Rooy  TA
8. Floor van Rooy  ass
9. Herna Rouwendal prev ass

CHITWAN: 
1. Gerco van Beelen TA
2. Anne Crompvoets  TA  
3. Valerie van Hecke TA
4. Jacco van Hoeven  MH
5. Janneke Jobsen  TA
6. Wouter Jobsen  ass
7. Willem de Lint  TA
8. Tara Nowacki  ass
9. Jobine te Poel  TA
10. Myrna Roks   TA 
11. Sietske Vermeulen  ass

Voorjaar 2013:

KUMARISCHOOL: 
1. Pim Bink  TA
2. Nadine van Dijk  TA
3. Marloes Engelen  TA
4. Cindy Jansen  prev ass
5. Arno Kiené  MH
6. Klaas Leemhuis  TA
7. Esther Overweg  TA
8. Jeannette Simonse prev ass

Deelnemers Dental Camp
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Najaar 2013:

KUMARISCHOOL: 
1. Pim Bink  TA
2. Marloes den Biggelaar TA
3. Irene Eggink  ass
4. Hilbrand Goedhart TA
5. Wendy Roggen  MH
6. Juliette Schouten  TA
7. Hermiona Tintea TA
8. Sophie Verhorevoort TA
9. Annette Vink  ass

CHITWAN: 
1. Gerco van Beelen TA 
2. Nynke Geertsma  TA
3. Daphne Geijsman TA
4. Gerwin Huisman TA
5. Willem de Lint  TA
6. Geert Harm van der Maat ass
7. Nicky Meeuwis  TA
8. Carlijn van Mil  TA
9. Hotty de Vries  ass
10. Gea Zoetemeijer ass
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The Brush At School! (BAS!) project 
promotes daily toothbrushing with
fluoride toothpaste and handwashing 
with soap at school. 
Education and health go hand in hand.

Toothaches have a huge impact on the 
quality of  life of  children and on their 
ability to learn.

It has been proved that simple measu-
res as toothbrushing and handwashing 
yield positive results for children.

www.nohs.nl www.medora.nl www.tamsarya.nl

Oral Health Care for Nepali Children 
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Daily toothbrushing with fluride toothpaste at school

b}lgs ºn'/fO8o"Qmd~hgn] ljBfnodf bf“t df¤g ] u/f}+

Put a pea size amount of toothpaste onto a dry toothbrush 

7"nf] s]/fp hqf] clnslt bGtd~hg
;'s]]s]f bf“t df¤g ] a|zdF xfNg'

Brush all teeth, especially your molars, for two minutes 

;a} bf“tx? df¤g' , ljÈ]zul/ rkfpg]
bf“tx?nfO{ b'O{ ldg]6;Dd df�g'

Spit the thoothpaste out Do not rinse your mouth 

d'vdf /x]sf] bGtd~hg y'Sg'
d'v gkvfNg'

Rinse your brush with water 

a|znfO{ ;kmf kfgLn] kvfNg'

Daily handwashing with soap at school 

b}lgs ;fa'gn] ljBfnodf xft w'g] u/f}++

wet hands with running water 

au]sf] jf vGofPsf] ;f kfgLn] xftx? lehfpg'

Apply soap and creat lather Rub palms togther 

;fa'g bn]/ lh lgsfNg' xTs]nfx?
Ps};fy df�g'

Rinse hands with running water 

au]sf] jf vGofPsf] ;f kfgLn] xftx? w'Gg'

Dry hands in the air 

xfjfdf kfgL ´f/]/ xftx? ;'sfpg'

www.stichtingdhampus.nl

www.chcn.org.np
www.medicalchecksforchildren.org
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De 11e editie van ons magazine Vaisha Dev heeft even 
op zich laten wachten; niet vanwege tekort aan kopij maar 
omdat er op de achtergrond veel belangrijke zaken speel-
den. Daarom hebben we gemeend dit nummer pas te laten 
drukken op het moment dat we meer zekerheid zouden 
hebben over de toekomstige dental camps van de NOHS.

Nepal is snel aan het veranderen en dat merken wij ook 
met het organiseren van de camps. Veranderde wet- en 
regelgeving maken het op sommige punten erg lastig voor 
ons als bestuur om de camps zo te organiseren zoals wij 
dat graag willen met in ons achterhoofd een veilige uitzen-
ding voor onze deelnemers. Vandaar dat we het najaars-
camp van 2014 hebben geannuleerd. 
Bestuursleden Willem de Lint en Gerco van Beelen zijn 
afgelopen november dan ook samen, op eigen kosten, 
naar Nepal afgereisd om het een en ander uit te zoeken, te 
regelen en duidelijk te krijgen voor de toekomstige camps. 
In ieder geval hebben ze veel mensen gesproken en zijn we 
tot de conclusie gekomen dat we in het voorjaar van 2015 
met een klein team naar Nepal kunnen gaan in de Chitwan 
regio. Een camp vanuit de Kumarischool zit er na goed 
overleg met Trees van Rijsewijk dit voorjaar niet in van-
wege een aantal zwaarwegende redenen. We hopen wel dat 
we in de toekomst weer met de enthousiaste vrijwilligers 
van de Kumarischool camps kunnen organiseren in de af-
gelegen gebieden waar de mensen nog steeds verstoten zijn 
van tandheelkundige hulp. Er is vanuit de bevolking van 
de bergdorpen in dat gebied een grote behoefte aan een 
bezoek van ons, dat heeft Deepak ons nog recent gemeld. 

Daarnaast is het nog steeds onze wens om daar ook veel 
aan voorlichting te gaan doen maar moeten we eerst een 
goed plan maken hoe we dit op een zinvolle manier kun-
nen gaan opzetten omdat eenmalig uitdelen van tandpasta 
en tandenborstels niet zinvol is en er op dit moment geen 
geld is om dit daar zelf  te continueren.

Van de voorzitter

Vaisha Dev wordt uitgegeven door de Netherlands Oral Health Society. 
Donateurs van de NOHS ontvangen Vaisha Dev kosteloos.
Door specifieke sponsoring van druk en porto wordt het uitgeven van 
Vaisha Dev mogelijk gemaakt.
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nohsaanmelding@hotmail.com
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We hebben nog een aantal aanvragen vanuit andere 
regio’s liggen die we gaan bekijken de komende tijd, 
wellicht kan er dan in het najaar van 2015 nog een 
groep naar een andere regio.

Ook hebben we hebben met het bestuur en een aantal 
(oud)deelnemers gesproken over de opzet van de 
toekomstige camps. Daaruit kwam naar voren dat we 
als stichting ons duidelijk alleen willen richten op de 
organisatie van de camps en het BAS! project. Activitei-
ten buiten de camps om moeten mensen zelf  organi-
seren, we willen geen belangenverstrengeling tussen de 
organisatie van dental camps en vrijetijdsbestedingen 
in Nepal. Dit was een van de redenen waarom we de 
organisatie van de dental camps niet meer door Keshav 
laten doen. Ondanks dat hij altijd goede camps heeft 
georganiseerd en veel mensen met van alles heeft 
geholpen was het de wens van een grote groep mensen 
om de organisatie door anderen te laten doen. We zijn 
Keshav natuurlijk erg dankbaar voor alles wat hij voor 
de NOHS heeft gedaan en wensen hem veel succes toe 
met zijn drukke werkzaamheden van zijn eigen bedrij-
ven en de TAAN en hopen dat hij hiernaast ook nog 
tijd vrij kan maken voor zijn gezin.

Binnen ons bestuur hebben ook een aantal wijzigingen 
plaats gevonden: Willem de Lint en Gerco van Beelen 
zijn toegetreden, Sander Weustink heeft zijn penning-
meesterschap overgedragen aan Gerco. 

Graag willen we een ieder bedanken voor het vele werk 
dat ze voor de NOHS hebben gedaan de afgelopen tijd 
binnen en buiten het bestuur….. Cees Engels is nauw 
betrokken bij een aantal zaken omdat hij ieder voorjaar 
meegaat, daarnaast heeft Hilbrand Goedhart samen 
met Pim Bink het instrumentarium nagekeken en ge-
reed gemaakt voordat de groep arriveerde.

Met de andere stichtingen die in Nepal werkzaam 
zijn onderhouden we goede contacten en verstrekken 

we nog steeds gratis de BAS! folders en de 
groep gebruikers blijft groeien zodat we al 
bijna weer toe zijn aan een volgende druk 
van de folder.

Een ander leuk nieuwtje is dat we sinds dit 
jaar een nieuwe partner hebben gevonden: 
Humble Brush. Deze firma brengt bamboe 
tandenborstels op de markt die volledig 
afbreekbaar zijn. Ze hebben besloten voor 
iedere tandenborstel die verkocht wordt er 
een te doneren aan onze stichting. Ze ver-
zenden de borstels naar Nepal. In het licht 
van het Brush At School project is dit een 
mooie vorm van sponsoring waar we heel 
erg blij mee zijn, we hopen dan ook dat er 
veel verkocht gaan worden! 
Op humblebrush.nl staat alle informatie 
hierover.

Verder denk ik dat de verhalen in dit num-
mer van Vaisha Dev wel laten zien dat we 
als NOHS nog steeds heel dankbaar mogen 
zijn dat we zoveel vrijwilligers in Nepal en 
Nederland hebben die het mogelijk maken 
en blijven maken dat we dental camps orga-
niseren!

Ik wens een ieder veel leesplezier toe!

Namens het bestuur van de NOHS
Gerjen Winkeler
voorzitter
gerjenwinkeler@hotmail.com

www.nohs.nl
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Er zijn twee nieuwe ontwikkelingen. Ik ben 
bezig met een training van twee artsen in 
Chormara en de voorbereiding van de tand-
artsenkamer in het Kumari-hospital.
(Noot van de redactie: de NOHS sponsort 
een deel van de inrichting dankzij sponso-
ring; opbrengst modeshow maart 2013 zie 
verderop in dit magazine).

Na het Dental Camp in het district Nawal-
parasi was het drukker in het Kumari Health 
Centre dan gewoonlijk. 
Tijdens het camp waarin meer dan 2000 
mensen behandeld werden bleven er 5 pa-
tiënten over waarbij de wortels niet verwij-
derd konden worden. 
Eén van deze patiënten is naar het Kumari 
Health Centre gekomen waarbij alsnog de 
worteltesten verwijderd zijn. Dankzij goed 
licht en afzuiging kon de ankilotische wortel-
rest verwijderd worden.
 
Op een dag kwam er een bejaard echtpaar 
op de fiets van Chormara naar het Kumari 
Health Centre.
Totale afstand 20 km. 12 km van Chormara 
naar Kawasoti langs een soort van snelweg 
en over heuvels en dan 8 km over landweg-
getjes en door de rivierbedding naar het 
Health Centre. Allemaal voor een simpele 
extractie van een losse kies. 
En na de extractie uitgebreid bedanken. 
Dat was voor mij een reden om een training 
te geven aan de twee artsen in het zieken-
huisje van de overheid in Chormara. Er 
is in die plaats geen tandheelkundige hulp 
aanwezig. 

Voorbereiding tandartsenkamer Kumari-hospital
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Kumari-hospital met een inmiddels in gebruik genomen tandartsenkamer
en een oog-controle ruimte

 
En dat alleen omdat er per definitie meer 
vertrouwen is in buitenlandse tandartsen 
dan in Nepalese tandartsen. 
Natuurlijk speelt het ook mee dat de 
NOHS met de tandartsen al sedert 8 jaar 
bekend is in het district Nawalparasi. 
Tijdens de laatste werkdag in Parasi, de 
hoofdplaats van dat district, kwam de 
Districts Health Officer aan mij vragen 
of  het niet mogelijk was of  wij niet iedere 
week daar konden komen werken. Half  als 
grapje maar ook half  serieus. Dat zou dan 
voor het ziekenhuis aldaar meer aanzien 
geven en nog meer aanzien omdat het 
buitenlandse tandartsen zijn.
 
De andere ontwikkeling is de verplaatsing 
van de tandartsenkamer van het Kumari 
Health Centre naar het Kumari hospital.
Voor de tandartsenkamer is al een be-
gin gemaakt. Ik heb de aanleg voor de 
elektriciteit in de muur uitgefreesd en 10 
contactdozen besteld. In Narayangath 
kunnen we Siemens onderdelen kopen 
maar wel gemaakt in China. En Siemens 
is in vergelijking met het Indiase materi-
aal kwalitatief  stukken beter terwijl het 
prijsverschil gering is. En er is nu een 
aanrecht aangebracht voor apparatuur en 
instrumenten. Dit zal met marmer worden 
bedekt en tegels tegen de muur voor een 
optimale reiniging.

Pim Bink, Nepal
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Mijn Nepalervaring in één zin....

11

leuk, kletsen en muziek luisteren met de 
groepsleden of  met de zusters van de 
vroedvrouwen-opleiding. Met Herna was 
ik een team en zij had een zak snoep van 
hier tot Chitwan dus zij was mijn grootste 
vriendin.

Eenmaal en warm onthaald door het wel-
komstcomité zagen wij alle kindjes onder 
de Nepalese  zon. Ze zongen en dansten 
voor ons en ik smolt gewoon zo lief  als 
ze waren. Er waren een aantal geleerden 
aanwezig; het schoolhoofd, de hoofd-
dokter en Thijmen de regelaar. Over die 
personen kan ik alleen maar zeggen; wat 
zetten zij zich in voor de kinderen (maar 
wat zijn ze soms lang van stof.....).

Het werken zelf  vond ik geweldig. Ik 
hielp (als assistent) waar ik kon en kan ei-
genlijk niet beschrijven hoe leuk het was... 
Af  en toe stonden er vijf  haantjes (tand-
artsen) om een stoel en het was toch vaak 
André die dan de verlossende kies moest 
trekken.
‘s Avonds aten we iedere dag dal bhat 
samen met de kinderen van de Kumari-
school. 

Ik kan nog uren doorpraten maar dat is 
meer iets voor een reünie; die wij overi-
gens hebben gehad en die geweldig was.

Nepal voelde echt als een warm bad! 
Namaste!

Floor van Rooy

Stel ik moest mijn Nepalervaring in één 
zin samenvatten. Dan zou ik zeggen; ik 
heb na afloop overwogen om mijzelf  van 
advocaat om te scholen tot tandarts zodat 
ik ieder jaar kon gaan.

Mijn reis begon met een trekking door de 
bergen bij Kathmandu. Samen met zus 
Eva en moeder Eve, doorverwezen door 
de kleine, stevige Keshav, begon ik aan 
de 6 daagse wandeltocht. Dit was voor 
ons alle drie een dierbare ervaring; wij 
sliepen in hutjes, aten vers bereid voed-
sel, konden uren kletsen, kwamen tot rust 
en genoten enorm van Nepal en haar 
lieve inwoners. Hier bleek dat de oudste 
aanwezige (mama) qua conditie ons allen 
overtrof.

Na deze week voegden wij ons bij de 
groep. Nog helemaal Zen kwamen wij uit 
de bergen en zaten wij plotseling in de 
meest rumoerige en stoffigste stad waar 
ik ooit ben geweest. Overal kraampjes, 
toeters, en... Tandartsen. André kocht 
shawls voor zijn hele praktijk, ik hield 
het bij 10 cadeaus voor mijn prille relatie. 
Iedereen kon in Kathmandu doen wat 
hij of  zij wilde; uitgaan, eten, waterpijp 
roken, van alles wat in de tien dagen die 
zouden volgen niet mogelijk bleek.

Na een paar dagen sightseeing wilde ik 
wel weer terug naar de mooie natuur. In 
een busje vertrokken wij naar ons wees-
huis, teamleader Henk voorin.
Ik vond ook de tochtjes IN de bus 

Na een dental camp moeten de hevels op 
breuk en braam bekeken worden. 
Hilbrand Goedhart had aangeboden om 
dit voor het dental camp uit te voeren.
Hij kwam een paar dagen eerder al naar 
Nepal om deze klus te klaren. Ik had dit 
voorstel met beide handen aangenomen 
omdat het toch een intensieve behande-
ling is. Ik deed het als er geen patiënten 
waren.
Hilbrand had apparatuur meegenomen 
waarmee hij het werk op eenvoudige 
wijze kon doen. Een statiefje waarin het 
instrument ingeklemd kon worden waar-
door het makkelijk en secuur was om de 
hevels te slijpen.
Het was werkelijk indrukwekkend hoe 
precies en nauwkeurig hij te werk ging. 
Met ademloze interesse keken de Nepa-
lezen toe hoe deze man met glanzende 
hoofdhuid zijn werk aan het doen was. 
Het was een genot te zien hoe scherp 
en gaaf  de instrumenten na behandeling 
weer waren
Als je na een camp de hevels bekijkt, 
zie je hoe snel er weer bramen en lichte 
beschadigingen opgetreden zijn.
Jammer genoeg konden de instrumenten 
in Chitwan niet gedaan worden.

Pim Bink

Voorbereiding Dental Camp met Hilbrand

Foto: ©2013 Paul Ketelaar voor Stichting Dhampus



 
 
  Naam: Parbati Parasuli  
  Leeftijd: 25 jaar    
  Status: Gehuwd  
  Werkzaam: Kumari hospital
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Op de Kumarischool kwam ik Parbati Parasuli tegen. Ze 
werkt daar nu 5 jaar als verpleegster.

Omdat Parbati al 4 jaar met de NOHS Dental Camps 
meegaat als tolk/assistente kent ze de tangen al goed uit 
haar hoofd en weet ze ook de positie van de tanden en 
kiezen te benoemen. Zelf  zou ze ook graag naar school 
willen gaan om mondhygiëniste te worden. Ze is ook heel 
nauwkeurig met het tandenpoetsen.
Ze woonde vlakbij Pokhara voor ze op de Kumarischool 
kwam werken.
De eerste keer dat ze mee ging met NOHS vond ze alles 
erg eng en spannend en was vooral bang voor wat er ging 
komen. Weg van het vertrouwde en weg van de bergen 
en met totaal andere mensen die geen Nepalees spreken!  
Maar al gauw voelde zich op haar gemak en merkte ze 
dat Nederlanders heel vriendelijk en beleefd zijn. 
Ze heeft veel van ons geleerd en hoopt dat ze in de toe-
komst nog veel meer mag leren. 
De andere nurses die met ons mee gingen vonden het 
ook best eng om te zien wat er allemaal gebeurde. Bij 
iedere tand of  kies die er getrokken werd gaven ze een 
bijgeluid (ieh, ah). Later kwamen we er achter dat ze voor 
het eerst bloed zagen..... Vaak spreken de nurses geen 
Engels en maken gebruik van handen en voeten om iets 
duidelijk te maken. Maar meestal kwamen we er wel uit...

Parbati is een dik jaar geleden getrouwd. Ze is uitgehuwe-
lijkt; dat betekent dat de ouders en familie uitzoeken of  
de man en vrouw bij elkaar passen. 
Vroeger mocht je geen nee zeggen tegen zo’n huwelijk 
maar tegenwoordig mag je ongeveer 3 keer nee zeggen. 
Er wordt aan beiden uitgelegd hoe de persoon in elkaar 
zit en dan ontmoeten ze elkaar. Na het ontmoeten heb-
ben ze drie dagen tijd om erover na te denken. De ouders 
zoeken op het geloof, persoonlijkheid, werk en karakter. 
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Beiden hebben ja gezegd en ze hebben 
een groot trouwfeest gehouden.
Parbati heeft al haar spaargeld gegeven 
aan de familie van haar echtgenoot. Haar 
aanstaande man betaalt voor de bruids-
jurk (Sari met zijden blouse) en de gou-
den sieraden. Parbatie heeft een mooie 
ring en oorbellen gekregen. 
De binnenkant van haar handen werden 
mooi versierd met henna beschilderingen. 
Vroeger werd een huwelijk bezegeld met 
een tikka (rode stip op het voorhoofd) 
maar tegenwoordig door de reclame en 
Westerse invloeden wordt het bezegeld 
met een ring.
Parbati heeft één week vrij gekregen voor 
haar huwelijk. Haar vrije dagen moet 
ze van tevoren aanvragen en haar baas 
beslist of  het goedgekeurd wordt. Haar 
man is wiskundeleraar in Pokhara.
Met Nepalese feesten regelt ze dat ze 
naar huis, naar haar man, toe kan gaan. 
In de week dat ze vrij is heeft ze geen in-
komen; daarom gaat ze maar 3 of  4 keer 
per jaar naar huis. Deze reis kost haar 400 
rps (= ongeveer € 4,00) voor de bus en 
de bus doet daar 8 uur over.
Als je bedenkt dat haar loon 10.000 rps 
bedraagt per jaar (= ongeveer €120,00) 
dan is 800 rps voor een busreis best veel.
Ze hebben hier ook geen gezondheids-
zorgverzekering. Ziekenhuiskosten moe-
ten ze zelf  betalen.  
 
Ze heeft wel een kinderwens en daarvoor 
krijgt ze ook een soort van zwanger-
schapsverlof  en ze mag terugkomen om 
te werken. Haar schoonmoeder komt 
dan helpen. Ze komen dan dichterbij 
wonen om voor haar kind te zorgen. 

Als de schoonmoeder getrouwd is dan 
komt haar man ook mee. Behalve haar 
eigen man, die heeft werk in Pokhara en 
een huis, dus blijft daar ook werken en 
wonen.

Wij hebben in Chowsity ook een sari 
(jurk) en koerta (broek) laten maken. De 
stof  kost 1250 rps voor een koerta en 
650 rps voor een sari. Daar moet dan 
nog wel een onderrok en een topje bij 
gemaakt worden. De naaister heeft onze 
maten opgenomen om vervolgens alles te 
maken inclusief  biesjes, bandjes en haak-
jes. Voor het maken van dit alles vragen 
ze 200 rps per stuk.

Als je alles naast elkaar zet is het levens-
onderhoud in Nepal niet duur, maar je 
zult een goed betaalde baan moeten heb-
ben wil je hier goed rond kunnen komen 
en hopen dat je goed gezond blijft.

Ik wil graag iedereen bedanken voor een 
onvergetelijke tijd in NEPAL.  

Cindy Boom-Jansen 

 Interview medewerkster Kumarischool
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koud water. De afwas en het eten wat 
voorbereid werd ging ook allemaal onder 
de waterpomp buiten. Het is niet te ver-
gelijken met Kathmandu. In Kathmandu 
zou ik nooit alleen rondlopen maar in 
Madi heb ik mij geen moment onveilig 
gevoeld wat denk ik vooral komt door de 
gastvrijheid van de mensen. 
We hebben hier op 2 locaties gewerkt. De 
eerste was een schoolgebouwtje waar veel 
bewoners op af  kwamen. Hier hebben 
wij 2 dagen gewerkt. Vanuit hier zijn wij 
nog naar scholen geweest om voorlich-
ting te geven (Brush At School). 

Na deze dagen werd onze werkplaats 
voor nog 2 dagen een ‘buurtziekenhuisje’. 
Het was voor ons niet helemaal duidelijk 
wat de functie hiervan was, waarschijnlijk 
verloskunde? Noodhulp? Maar als je keek 
naar de viezigheid en het verouderde 
materiaal hoopte je dat hier niet te veel 
gebeurde.

Wat op mij de meeste indruk heeft ge-
maakt was het schooltje in Aurali Tar. Na 
een indrukwekkende jeeptocht van een 
paar uur met links berg en rechts ravijn 
reden wij steeds meer het gebergte in. 
Onze werk- en slaapplek was een school-
tje boven in de bergen. Kinderen werken 
’s ochtends vroeg op het land en om on-
geveer 10 uur gaan ze richting de school 
waarvoor ze soms uren moeten lopen. 
Een bewoner vertelde dat hij materialis-
tisch en financieel niks heeft maar daar 
tegenover heeft hij een gezond gezin en 

Vrijwilligerswerk als tandartsassistente in 
Nepal, geen flauw idee wat ik mij daarbij 
moest voorstellen. Veel verhalen gehoord 
en foto’s gezien maar als je er eenmaal 
zelf  bent en het zelf  mag ervaren dan is 
elk beeld en elke voorstelling van wat je 
voor ogen had verdwenen.
Wij verbleven de eerste dagen in Ka-
thmandu. Veel cultuur gesnoven in deze 
indrukwekkende hoofdstad, vooral mooie 
religieuze tempels. Maar de stad heeft 
ook een hele andere kant. Een kant waar 
je je geen voorstelling van kan maken 
zonder het gezien te hebben. Op straat 
ligt zoveel afval en de geur blijft dagen in 
je neus hangen en dan heb ik het nog niet 
eens over de armoede die je om je heen 
ziet. Vooral de kinderen die op straat 
leven en waarvan je weet dat er geen be-
tere toekomst voor is. De verschillen zijn 
groot; goed bedeelde mensen en mensen 
die letterlijk niets hebben.

Het was dan ook heerlijk dat we na een 
paar dagen weg konden uit de drukke, 
vieze en stoffige stad Kathmandu naar 
het schonere, groene en rustige Chitwan. 
Vandaar uit gingen wij 4 dagen naar 
Madi. Een gebied waar je als toerist denk 
ik niet snel komt. Madi ligt aan de grens 
met India. We sliepen daar in een Guest-
house waar de beheerster zeer gastvrij 
was en zich bezig hield met meer rechten 
voor de vrouw. Het was zeer primitief  
maar toch elke dag goede en heerlijke 
maaltijden. Een aantal kamers hadden 
een toilet en douche maar er was alleen 

 Chitwan voorjaar 2013 elke dag eten. Hij vertelde dit zo trots 
en zag er zo gelukkig uit dat je je bijna 
niet kan voorstellen dat je dan tevre-
den of  gelukkig bent. maar als je niks 
anders gewend bent dan ben je ook 
snel tevreden met de kleine dingen en 
het belangrijkste heeft hij.....
Het schoolgebouwtje bestond uit 
een aantal klaslokalen en een toilet-
gebouwtje. Als je de deur open deed 
kwamen de vliegen en de stank je 
al tegemoet en hoefde je spontaan 
niet meer naar het toilet. Eén van de 
klaslokalen was omgebouwd tot onze 
slaapplaats. We sliepen met de groep 
op een zeil met daarop matjes en 
dekens wat voor een deel door bewo-
ners uit de omgeving was gebracht. 
We hebben niet zo veel patiënten 
behandeld maar de mensen die ik zag 
vond ik allen bijzonder. Ondanks deze 
zeer primitieve en indrukwekkende 
ervaring vond ik dit wel het mooiste 
en gezelligste Camp.
Natuurlijk zijn wij nog op meerdere 
plaatsen geweest maar deze twee 
plaatsen hebben de meeste indruk 
gemaakt.

Al met al denk ik terug aan een gewel-
dige, mooie en leerzame ervaring. 
Ik heb erg genoten van de gezellig-
heid van onze groep en de Nepalese 
vrijwilligers. Een ervaring die ik niet 
had willen missen!

Angela Hoekstra
Tandartsassistente UMC Groningen
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We mogen weer een groot aantal deelnemers als 
donateurs verwelkomen. Daar kunnen we weer 
veel goed werk mee doen. Als donateur ontvangt 
u ons magazine. Naast individuele giften van 
onze donateurs ontplooiden zich nog een aantal 
initiatieven waarvan de opbrengst ten goede 
kwam aan de NOHS:

Sponsoring materialen:
- KBC Bank Drongen (Gent), België
- Lions club Katwijk
- Newcodent

Opmaken jaarrekening:
- Avivos

Donaties:
- Arnhem Dental
- Modeshow in Drongen, België
- Rotary Oss Maasland
- Kristien Bunnik

Overige:
- Els Spin, Univertaal, helpt met het vertalen van 

de diploma’s t.b.v. de Dental Camps
- Tolmeijer voor faciliteren verzending en cursus-

ruimte voor kennismakingsmiddagen

Iedereen die een actie wil houden voor de 
NOHS en promotiematerialen nodig heeft kan 
contact opnemen met Gerjen Winkeler: 
gerjenwinkeler@hotmail.com

Acties voor het goede doel Word Donateur en steun onze Dental Camps



Word Donateur en steun onze Dental Camps
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13 september 2013 zijn we naar Katwijk 
geweest waar we afgesproken hadden 
met de directeur van Newcodent. De 
Lions club van Gerco van Beelen had 
geld ingezameld voor een mobile unit. 
De directeur van Newcodent was zeer 
enthousiast nadat hij een filmpje van een 
Dental Camp had gezien. Toen konden 
we in plaats van 1 nieuwe unit voor 
dezelfde prijs 2 demonstratiemodellen 
krijgen die alleen op een paar beurzen 
waren geweest. 
Hij deed er ook nog gratis een ledlamp 
bij cadeau (zie foto links op achtergrond), 
ook helemaal uit elkaar te halen, dus mak-
kelijk vervoerbaar. Alles past in de koffer 
waar de unit op staat. 
Newcodent stuurt het rechtstreeks naar 
het Imperial Guesthouse in Kathmandu 
want dat bespaart 20% BTW (en ons 
sjouwen). De unit werkt prima en is 
onderhoudsvrij. Er zit een klein compres-
sortje bij, een afzuiginstallatie, meerfunc-
tiespuit, airrotor, micromotor, tandsteen-
apparaat en een curing light. 

Willem de Lint

Acties voor het goede doel:  Lions Club Katwijk



Acties voor het goede doel: Modeshow in Drongen (Gent)

Beste Severine en Angela,

Wat een leuke actie hebben jullie 
gehouden in jullie dorp en wat 
geweldig dat de Netherlands Oral 
Health Society de opbrengst van 
deze modeshow mag gebruiken 
voor haar werkzaamheden in 
Nepal. Ik denk dat we met dit 
bedrag weer veel mensen van de 
kiespijn af  kunnen helpen tijdens 
onze dental camps. In November 
gaat er weer een groep vrijwilligers 
naar Nepal. 
Jullie ontzettend bedankt voor 
het vele werk wat jullie hebben 
gedaan om deze modeshow te 
organiseren en ik vond het ook 
jammer dat er geen bestuursleden 
in de gelegenheid waren om naar 
de modeshow te komen maar op 
de foto’s was zichtbaar dat het een 
geslaagd evenement was, dus die 
glaasjes bubbels na afloop hadden 
jullie dubbel en dwars verdiend!
We zullen in ons jaarboekje zeker 
aandacht geven aan dit event en 
als het boekje klaar is zullen we er 
een paar naar België opsturen!

Hartelijke groet uit Nederland,

Gerjen Winkeler
voorzitter NOHS
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Beste Allert,

Mede namens de NOHS hartelijk dank voor 
de bijdrage. Bijgaand het rekeningnummer 
waarop door Rotary Oss Maasland het geld 
overgemaakt kan worden.

Met vriendelijke groet,
Ineke van Lent

Acties voor het goede doel: Diversen

www.nohs.nl

Hai Angela,

Ik heb geld opgehaald voor de stichting.
Dat geld zal ik morgen overmaken. Moet ik 
er nog iets speciaals bij zetten?

Groetjes Kristien Bunnik
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Benieuwd naar het ‘Brush at school’ project waar Colette 
Heerlijn en ik, Petra Emmens, twee jaar geleden geld voor 
hebben ingezameld, gaan wij in februari 2013 voor de 
tweede maal naar Nepal.
Na een lange, maar leuke reis vanuit Kathmandu komen 
we aan in het zuiden van Nepal, het mooie Chitwan.

Vanaf  Unique wildpark in Sauraha een klein reistasje inge-
pakt en meteen om 7 uur vertrokken. 
Ha ha, nee hoor, na ruim een uur wachten vertrekken we. 
Typisch Nederlands om te denken dat je op moet schieten 
in de ochtend.
Een prachtige rit volgt door het oerwoud van Madi. En 
we komen aan in een klein lokaal hotel. De ontvangst is 
bijzonder hartelijk door mooi aangeklede vrouwen uit het 
dorp met bloemen en kransen. De kamer is prima, met 
zelfs een douche en toilet. De badkamerdeur is van metaal 
en de deurpost zo laag, dat we allemaal een ‘natural tikka’ 
(een rode vlek op het voorhoofd) hebben van al die keren 
dat we er tegenaan zijn gelopen.

Na het dental camp opgebouwd te hebben, word ik vrij 
plotseling verzocht met een paar vrijwilligers naar een 
lagere school te gaan om poetsvoorlichting te geven. De rit 
is mooi en ruig en er rijden wat patiënten en oude mensen 
met ons mee. Bijzonder om te zien dat zij in- en uit de 
pick-up springen. Bejaard, maar zeker niet hulpbehoevend. 
De Nepalese vrijwilligers hebben het ‘Brush At School’ 
programma volledig overgenomen en ik heb niet veel te 
doen. Wat mij betreft is deze missie geslaagd! Fijn om te 
zien.  
‘s Middags weer aan het werk op het dental camp en na 
het avondeten een wandeling met onze vrijwilligers in het 
pikkedonker. Pas dan voel je de weidsheid om je heen, wat 
een duisternis!
Het camp is vlakbij, vroeg in de ochtend lopen we er naar 
toe. Wat is het hier toch mooi! Zo ongerept. Na een paar 

Brush At School.........hoe staat het er nu mee?
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soort momenten vraag je je ook af  wat het nut van een 
luchthoorn in werking is op een vrachtwagen midden in 
de nacht, zo druk zal het toch niet zijn? Hebben wij alleen 
maar last van de herrie?
Vanuit ons dental camp hebben wij een geweldig uitzicht 
op de enorme mensenmassa. Allemaal in prachtige kle-
ding en mooie dansen. Hele groepen mannen, vrouwen, 
scholen, het houdt niet op. Zelfs de grote Maoist komt per 
helikopter, met scherpschutters op alle daken. Toch heb-
ben wij het boven verwachting druk. Kinderen komen met 
een grote lolly in de hand en hun mooiste kleren aan een 
kies laten trekken. Als we eindelijk klaar zijn is het festival 
afgelopen. We gaan even naar de kermis die nog draait. 
Draaimolentjes op diesel, met plastic speelgoed hobbel-
paardjes en driewielers vastgemaakt met tie-ribs, we kijken 
onze ogen uit! Glazen potten met slangen op sterk water, 
de grootste kool, wortel, pompoen..... 
Wat hebben we het toch leuk hier, zo ver van de Europese 
beschaving! Mensen zijn oprecht belangstellend naar ons, 
en wij naar hun. Onderweg naar het hotel krijgen we zelfs 
een ijsje uit de fabriek waar we vannacht niet van geslapen 
hebben.

Nog één dagje hard werken met de vrouwengroep en de 
verpleegkundigen in opleiding. Ze zijn een hele goede 
hulp voor ons, en het loopt gesmeerd. We stoppen op tijd 
vanwege de afscheidsceremonie en diploma-uitreiking voor 
alle vrijwilligers. Alles weer in de truck en terug naar Sau-
raha. Een hele lange reis in het donker. Spannend, want ze 
rijden hier zonder verlichting. Waarom vraag je je af ? 
En weer met meer vragen dan antwoorden ben ik voor de 
tweede keer in Nepal.

Petra Emmens - Van der Kaap

hele lastige extracties krijgen we de lunch. De 
maaltijd bestaat uit koude frietjes, momo’s 
(gevulde deegballetjes) mandarijn en banaan 
met veel pit (ik wist niet dat het mogelijk was 
bij een banaan....).  Beetje wennen deze maal-
tijd maar toch mi-thusa! (lekker eten).
Weer even plotseling als de vorige keer naar 
een school gebracht om voorlichting te 
geven. Het is een grote school en we zijn 
lang bezig. Het dental camp is allang gestopt 
en we worden daarom apart opgehaald. Het 
reizen blijft ontzettend leuk hier, de uitzich-
ten zijn prachtig en er gaan wederom wat 
locals mee.
De weg is onvoorstelbaar slecht, en ja hoor 
ineens is het daar… het flying doctors ge-
voel!

In het dorp wordt een groot evenement op-
gebouwd. Een soort landbouwtentoonstel-
ling lijkt het. Intussen in ons hotel worden 
wij vermaakt met zang en dans, iedereen 
doet mee. Zelfs de kleinste meisjes hebben 
een superperformance. Het hele dorp loopt 
uit. 
Doel van deze actie is de aandacht te vesti-
gen op een vrouwengroep die bezig is een 
sterkere positie te verkrijgen nu hun mannen 
in Saudi Arabië werken. Ze willen graag zelf  
land kunnen huren of  kopen, of  zelfstandig 
handel kunnen drijven. Wij, uit het land van 
de Dollemina’s, vinden dat natuurlijk een 
heel goed initiatief  en steunen het van harte.
De volgende ochtend begint het festival 
al vroeg, net als wij. Er lopen olifanten, 
buffels met megafoons op hun rug en er 
komen uitpuilende bussen voorbij, iedereen 
is uitgelaten en blij. De hele nacht heeft een 
stoommachine ijsjes gemaakt en wij hebben 
geen oog dicht gedaan van de herrie. Op dat 
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De A van ….  
Agarnu, wilt u even open doen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De B van ….  
Bus, waarmee we elke dag op pad gingen,  
beschreven met de letters 'Life is short, play hard' ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De C van ….  
Cola, zuiverend en goed voor de tanden. 

De D van ....     
Ducsa? En de pijnlijke tand werd aangewezen. 
 
 

De E van ....      
Extraction, daar kwamen we uiteindelijk voor!  
 
 

De F van ....   
Feest, de laatste avond op de Kumarischool  
met lekker eten, dansen en ballonnen!  

Nepal ABC door Nadine van Dijk en Marloes Engelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De J van ....   
Jurk, sari genoemd.  
Elke dag kwamen de Nepalese vrijwilligsters mooi gekleed.  
 

De K van ...      
Kurta, ook een kledingstuk dat veel gedragen wordt.  
 

De L van ...     
Lunch, even een rustmomentje…  

De G van ....   
 'Good people work hard and talk less'  
en toch kwam er dan weer iemand op het podium voor  
een toespraak en konden we nog niet aan de slag... 
 

De H van ....    
Hulp, die we boden en van de Nepalese vrijwilligers kregen.  
 
 

De I van ....     
 Injectie, geen extractie zonder verdoving.  



 
 

De M van ....     
Momo, een smakelijk Nepalees hapje, gefrituurd of  
gestoomd met groenten, kip of vlees. 
 
 
 
 

De N van ….        
Namaste!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De O van  ....  
Ontbijt, droog wit broodje met een kopje thee.  
Sober, maar een prima start van de dag.  
 
 

De W van ….         
Wattenrol, met een beetje Calendula zalf  
en/of Tea tree olie en klaar is Kees/Cees!  
 

De X van …..          
Xenos, daar kun je alle benodigdheden voor Nepal vinden.  
 

De Y van …..         
Yakmelk, melk de witte motor voor de kindjes  
op de Kumarischool.  
 

De Z van ….        
Zingen in de bus op weg naar 'huis', 'res en firidi, res en firidi...' 

De S van ….          
Same same but different! Op de markt verkopen  
ze overal dezelfde spullen, maar dan toch net anders!  
 

De T van ….       
Toiletrol, tikka en bergen Tandsteen verwijderen. 
 

De U van ….       
 Uur en tijd, de Nepalezen nemen het niet zo nauw...  
 

De V van ….          
Verkeersregels, die zijn er niet!  

De P van ….        
Parbati, onze steun en toeverlaat.  
 
 
 

De Q van ….      
Quasi hygiënisch, we deden ons best zo goed  
mogelijk volgens de WIP te werken... 
 
 
 
 

De R van ….       
Ratten, ja we hebben hem gevangen!  
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In het najaar van 2007 heb ik voor de NOHS vrijwillligers-
werk gedaan in Nepal en ik wist het toen gelijk al: hier wil 
ik weer terugkomen! En in november 2013 ging ik terug!
Nadat ik eerst 3 weken in Zuid-India had gereisd en een 
trekking van 1 week in Nepal had gedaan ontmoette ik de 
andere vrijwilligers van het Dental Camp in Kathmandu.
Aangekondigde wegversperringen vanwege de komende 
verkiezingen in Nepal waren de reden om al meteen
de volgende dag vanuit Kathmandu te vertrekken naar 
de locaties. We hoopten op deze manier de versperringen 
zoveel mogelijk te ontlopen.
Na een voorspoedig eerste deel van de reis werd de groep 
gesplitst. Er ging 1 groep naar Chitwan en 1 groep naar de 
Kumarischool. Op dit punt maakten we meteen kennis met 
de eerste ‘banda’ (=staking )

Op de kennismakingsdag in Arnhem had ik al vernomen 
dat ik was ingedeeld in de Kumarigroep (had dat ook stil-
letjes gehoopt!) samen met Hermiona, Marloes, Sophie, 
Juliette en Wendy. Vlak voor het donker werd kwamen 
we aan bij de Kumarischool. Bijzonder hier na 6 jaar weer 
terug te zijn en het voelde heel vertrouwd aan.
Na eerst het officiële gedeelte te hebben afgerond: toespra-
ken, het omhangen van bloemenslingers en het aanbrengen 
van een tikka op ons voorhoofd, werden er door de kinde-
ren dansjes uitgevoerd. Het hele gebeuren herinnerde mij 
aan de ontvangst in 2007 maar was daardoor niet minder 
overweldigend en hartverwarmend vanwege het enorme 
enthousiasme waarmee de kinderen dit deden.

De volgende ochtend en alle ochtenden die daarna volgden 
stonden we vroeg op voor het ontbijt en gingen vervolgens 
aan het werk. De stoelen werden klaargezet, instrumen-
tarium en injectiespuiten werden klaargelegd en de intake 
kon beginnen. Vanwege eventuele onrust voor de komende 
verkiezingen was besloten niet naar verschillende locaties 
te reizen en dit betekende dat we op de Kumarischool 

Ik wil graag weer terug! verbleven en de mensen voor free dental care naar ons 
toekwamen.
Omdat wij hier de hele dag verbleven zagen wij hoe de 
kinderen van de school overdag gedisciplineerd en enthou-
siast met onderwijs bezig waren en in hun vrije tijd veel aan 
het breien waren; hen aangeleerd door Jeanine die voor ons 
hier een tijdje verbleef.
We waren alle dagen volop in de weer met extracties, 
cleanen, tandsteen verwijderen en niet te vergeten poetsin-
structie. Onvergetelijk hoe de kinderen zich in grote getale 
(soms met een paar honderd tegelijk) op het veld verzamel-
den en vol aandacht de poetsinstructies volgden.
Als we eind van de middag klaar waren en alles was opge-
ruimd was het tijd voor een cola en wat fruit.
‘s Avonds lieten we ons de Dahl Baht steeds weer prima 
smaken en daarna werd er vanaf  ons vaste ‘Wifi-plekje’ 
nog even geappt met het thuisfront.
 
De dagen waren vol indrukken, intensief  en soms best 
zwaar maar vlogen ook om en toen was het opeens de laat-
ste dag van het Dental Camp. Deze laatste dag hebben we 
nog heel wat mensen geholpen. Eind van de dag werden 
we volop in het zonnetje gezet. Er werden toespraken vol 
lovende woorden voor wat we betekend hadden gehouden 
door Deepack, door het hoofd van de school en door Pim. 
We kregen de tikka, bloemenslinger en een sjaal. Voor de 
kinderen was er die avond een feestmaal met.....kip! Nadat 
wij hadden gegeten was het volop feest en werd er in de 
buitenlucht uren gedanst.
De volgende dag na het ontbijt vertrokken we om half  9 
naar Chitwan om daar de andere groep te ontmoeten.
Alle kinderen en leerkrachten stonden bij het hek om ons 
uit te zwaaien. Het afscheid was emotioneel en we lieten 
allemaal een traantje.
 
Het was een bijzondere en waardevolle ervaring en voor 
mij geldt ook na deze keer:
Ik wil graag weer terug!
 
Annette Vink



Het Brush At School! programma wordt sinds 2010 
toegepast door de stichting Medora op de scholen in 
Bachhauli. In 2013 zijn we gestart met dit programma 
in de regio Kumroj. 
Om de betrokkenheid te vergroten hebben alle staffle-
den van de scholen een training gehad op het gezond-
heidscentrum. Ook de ouders krijgen een ‘Parents 
Motivation’ informatiebijeenkomst; op deze manier 
zijn behalve de leerlingen ook de onderwijzers op de 
scholen en de ouders geïnformeerd over het nut van 
een goede mondhygiëne en wordt een breder draagvlak 
gecreëerd. 
De poetsinstructies worden ook op het centrum nog 
eens herhaald middels een powerpoint presentatie en 
individuele instructies. 

Alle scholen waar het BAS!-programma wordt geïntro-
duceerd worden financieel ondersteund om het sanitair 
op orde te maken. De schoonmaaksters op de scholen 
krijgen voorlichting en middelen om toiletten en sani-
tair hygiënisch te houden.
Het BAS!-programma draait inmiddels op 11 scholen 
en betreft ongeveer 2000 leerlingen. In november 2014 
zullen ook de laatste twee scholen in de regio Kumroj 
betrokken worden in het BAS!programma zodat vanaf  
dan op alle scholen het BAS!-programma draait.

Rien Koopmans
voorzitter Stichting Medora

‘Brush At School’ Stichting Medora
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In oktober vorig jaar vertrok een tand-
artsenteam van stichting Dhampus naar 
Nepal voor het jaarlijkse dental camp op 
twee locaties met o.a. een grote stapel  
voorlichtingsmateriaal, zoals de BAS!-
folders, in de bagage.
Het team bestond uit de tandartsen Joost 
van Vlijmen en Eric Alkemade, met on-
dersteuning van Noor Schröder, Nanon 
Heckers, Marian Huesken, Paul Ketelaar 
en Patty Voorsmit voor preventievoor-
lichting en algemene assistentie. 

Eerst vertrok het team naar Maina Pok-
hari op ca. 2000 m hoogte. De regio, 8-10 
uur rijden ten oosten van Kathmandu, 
omvat een paar valleien waar ca. 60.000 
inwoners leven. De Nederlandse stichting 
Himalaya Care Hands heeft hier net een 
kraamkliniek gebouwd en de medische 
zorg staat in de kinderschoenen, laat 
staan de tandheelkundige zorg.  In vier 
dagen zijn daar bijna 300 patiënten be-
handeld en is er ook voorlichting gegeven 
over mondhygiëne. Alle patiënten kregen 
in de wachtruimte een poetsdemonstra-
tie en na afloop van de behandeling een 
tandenborstel en een tube tandpasta. 
Bovendien werd er voorlichting gegeven 
en voorlichtingsmateriaal uitgereikt aan 
een delegatie docenten van zes verschil-
lende scholen in de naaste omgeving.

Het tweede dental camp in de tweede 
week vond plaats in Nalang, ca. 4 uur 
rijden van Kathmandu richting Pokhara, 
op verzoek van de Stichting Waterdragers 

Dental Camp Stichting Dhampus
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te Amsterdam, in samenwerking met de 
lokale stichting KEDS. De school die 
wij bezochten is een paar jaar geleden 
opgericht door dorpelingen die beseften 
dat kwaliteit van educatie een belangrijke 
schakel is in de ontwikkeling van niet 
alleen de kinderen zelf, maar ook van de 
gemeenschap. Binnen twee dagen werden 
alle kinderen (200) gescreend, werd er 
voorlichting gegeven aan het docenten-
team, werd er klassikaal poetsinstructies 
gegeven en kregen alle kinderen een tan-
denborstel en een tube tandpasta. Boven-
dien werden zo’n 50 patiënten behandeld 
voor acute pijnbestrijding. 

In beide locaties was veel aandacht voor 
preventie, deelden wij de BAS!-folder uit 
aan alle kinderen die met aandacht het 
preventiemateriaal bekeken en met wie 
we samen gingen tandenpoetsen. 
De kennis over tandheelkunde is nihil. 
De relatie tussen voeding en het gebit is 
niet bekend en zelfs volwassenen denken 
dat door een pilletje te slikken een tand 
of  kies wel ‘beter’ kan worden…. 

Patty Voorsmit
www.stichtingdhampus.nl

Foto’s: ©2013 Paul Ketelaar en Bihsnu Regmi voor Stichting Dhampus
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Soms lijkt het leven door toevalligheden aan elkaar te 
zitten. Ik bedoel..... je denkt er toch niet direct aan dat 
als je bij de tandarts met je mond open ligt te wachten 
op de dingen die komen gaan, je uiteindelijk iets in 
Vaisha Dev gaat schrijven. Omdat mijn tandarts toeval-
lig voorzitter is van de NOHS en ik bestuurslid van 
Medical Checks for Children en een medical camp in 
Nepal mag verzorgen met geweldige mensen.

Dus zo kwamen wij in gesprek over Nepal, kinderen en 
tandzorg. En sinds 2 jaar maken wij in ons medisch car-
rousel dan ook dankbaar gebruik van de folders en het 
tandenvoorlichtingsmateriaal van de NOHS.

Maar wie zijn wij dan eigenlijk? 
Medical Checks for Children (www.medicalchecks-
forchildren.org) is een vrijwilligersorganisatie die op 
verschillende locaties in derdewereldlanden medische 
zorg biedt aan kinderen die geen toegang hebben tot de 
normale gezondheidszorg. 
De medische zorg die wij bieden bestaat uit een car-
rousel waarin kinderen verschillende stations doorlo-
pen (meten/wegen, bloedprikken, medisch onderzoek 
etc.) waarbij in korte tijd veel informatie over het kind 
verzameld wordt. Wij hebben ook een apotheek bij 
ons zodat wij de meest voorkomende aandoeningen 
(groeiachterstand, anemie, ontworming, infectieziekten) 
direct kunnen behandelen. Mocht een kind medische 
zorg in een ziekenhuis of  een operatie nodig hebben, 
proberen wij dat in overleg met onze lokale organisatie 
en met de hulp van donateurs te regelen.

Ik heb het voorrecht dat ik samen met mijn mede 
missieleider Iris van de Gevel in 2013 alweer voor de 
derde keer terug mocht naar Mude in Nepal. Mude ligt 
in het noordoosten met Phaplu als het dichtstbijzijnde 
vliegveld.

In 2011 zijn we hier begonnen en naast ons 
medisch carrousel hebben wij ondertussen 
eerste hulp lessen gegeven, zijn we begon-
nen met een moeder/kind cursus en heb-
ben wij sinds 2012 ook veel tijd ingebouwd 
voor tandheelkundige voorlichting. In eerste 
instantie als onderdeel van ons medisch 
carrousel met behulp van de BAS!-folders 
en vorig jaar door het toevoegen van Hetty 
Garrelfs, tandarts en Eugenie Gosselink, 
mondhygiëniste aan ons team.
 
In 2013 waren wij met een team van 12 per-
sonen op deze bijzondere plek en hebben wij 
in die week 1239 kinderen gezien. Als onze 
artsen bij een kind cariës met pijn coderen, 
worden deze kinderen daarna door onze 
tandarts gezien. Uiteindelijk hebben Hetty 
en Eugenie in deze week 227 kinderen in 
hun tandenkliniek gezien en bij 38 kinderen 
zijn een of  meerdere permanente tanden/
molaren geëxtraheerd. Bij 73 kinderen betrof  
dit tijdelijke tanden/molaren. Bij 30 kinderen 
werden een of  meerdere elementen gesealed.

Omdat 2013 op tandheelkundig gebied zo’n 
succes was, is het ons streven om ook in het 
komende medical camp aandacht te blijven 
geven aan de tandheelkundige zorg en wij 
hopen wederom een tandarts en een mond-
hygiëniste mee te nemen.

Nadine van Dijk
Medical Checks for Children
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Tandheelkundige voorlichting door Medical Checks for Children

Foto’s: Medisch onderzoek

Foto’s: voorlichting tanden poetsen
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De naam voor het magazine van de 
NOHS, Vaisha Dev, is afgeleid van de 
god van de kiespijn. 
Vaisha Dev is de taal van de Newari.
Deepak, van de Kumarischool, is 
Newari en vertelde ons dat je het 
uitspreekt als Wasja Do.

In de omgeving van Bangemudha 
Square, in oud Kathmandu, bevindt 
zich op de hoek van de straat een 
blok hout genaamd Bangemudha, wat 
zoiets betekent als gedraaid hout. Je 
neemt een munt, een kleine offe-
rande, en slaat die in het blok hout; 
de kiespijn moet dan verdwijnen en je 
timmert alle boze geesten vast. 
Midden in dit blok hout bevindt zich 
een kleine vergulde afbeelding van de 
‘god tegen de kiespijn; Vaisha Dev’. 
Het is niet helemaal duidelijk of  je 
door dit te doen ook moed krijgt om 
alsnog bij een tandarts aan te kloppen, 
mocht onverhoopt het inslaan van 
de munten niet helpen. In dezelfde 
omgeving bevinden zich een aantal 
tandartspraktijken en zelfs een dental 
depot.

De foto’s van de Vaisha Dev Galerij 
van de reeds verschenen nummers 
zjjn op onze site te bekijken: www.
nohs.nl

Redactie Vaisha Dev

Vaisha Dev Galerij

Hotty de Vries en Gea Zoetemeijer

Uit: Jouster Courant

Artikel geplaatst door Uultsje Talsma op 14-11-13 
15:44.

JOURE – De twee Jouster tandartsassistentes Hotty de 
Vries en  Gea Zoetemeijer verrichten op dit moment 
vrijwilligerswerk in Nepal.
Het tweetal is met de stichting de Netherlands Oral 
Health Society (NOHS) met een team van twintig vrij-
willigers afgereisd naar Nepal. Het team bestaat behalve 
uit assistentes verder uit tandartsen en mondhygiënis-
tes. Het belangrijkste doel van de reis is de plaatselijke 
bevolking te behandelen. Het NOHS-team blijft drie 
weken in Nepal.
NOHS organiseert Dental Camps in Nepal. Tijdens 
deze camps worden mensen van hun acute pijnklachten 
af  geholpen en geven de vrijwilligers tandheelkundige 
voorlichting. Daarnaast bezoeken ze scholen waar ze 
de kinderen leren dagelijks te poetsen met fluoride 
tandpasta.
Ook verzorgen ze tandheelkundige basiscursussen en 
verstrekken ze materialen, onder andere aan vroedvrou-
wen in opleiding.
Hotty de Vries is assistente bij tandarts Tonkelaar, Gea 
Zoetemeijer in tandartspraktijk Uijlenbroek en Partners. 
Zij laat via de mail weten dat het in Nepal ‘super’ is.
“Toen we aankwamen moesten we even acclimatiseren. 
Vooral pijnbestrijding is wat we hier doen, dat betekent 
veel kiezen en tanden trekken. Als we zien hoe wij 
ons werk in Nederland doen qua infectie en preventie, 
moeten we vooral wat dat betreft hier alles overboord 
gooien. Het is hier echt ‘back to basic’!”

See more at: http://www.joustercourant.nl/
nieuws/22698/jouster-tandartsassistentes-aan-het-
werk-in-nepal/#sthash.7mHRKeGm.dpuf

Jouster tandartsassistentes aan het werk in Nepal

www.nohs.nl




