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DDC 2019 

JAARVERSLAG 
 

 

 

1. ALGEMEEN 

 
Voor DDC was 2019 een stabiel jaar waarin dankzij de inzet van vele vrijwilligers actief kon 
worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen. 

Het belangrijkste doel: het leveren van curatieve, preventieve tandheelkundige hulp in Kenia, 

werd zonder probleem gerealiseerd tijdens de uitzending van drie teams in het voorjaar en 

twee teams in de zomer naar het gebruikelijke gebied: Kwale Provincie, ten zuiden van  

Mombasa. 

Naast het preventieve poetsprogramma van DDC op alle scholen, kreeg preventie in een  

vroeger stadium aandacht op een van de scholen via een voorbereidende pilot klassikaal 

poetsen- en handen wassen door de Healthy Teeth Foundation. 
 

Het onderwijs aspect kreeg aandacht door de deelname aan de teams van een aantal 

Keniaanse COHO’s, tandheelkundige medewerkers. 

 

De beide klinieken in Ukunda en Lunga Lunga functioneerden min of meer op hetzelfde niveau 

als het jaar ervoor. Dat wil zeggen dat de patiënten aantallen niet toenamen en dus ook de  

inkomsten niet stegen. De geplande overdracht van Lunga Lunga aan de Keniaanse overheid 

en de daarbij voorziene overname in overheidsdienst van Winston waren ver gevorderd, maar 

werden nog niet gerealiseerd. 
 

Ook de financiën boden een stabiel beeld. Het driejarige sponsorcontract van DDC met FAMED 

werd door INFOMEDICS overgenomen. De kennismaking van het bestuur met de nieuwe CEO 

lijkt goede perspectieven te bieden voor de toekomstige samenwerking. 

Daarnaast waren er veel royale donaties die het mogelijk maakten nieuwe apparatuur aan te 
schaffen. 

Aangezien financiering toch altijd een onzekere factor is, werd besloten tot een proef met een 

professionele fondsenwerver. De resultaten hiervan worden eerst volgend jaar verwacht. 
 

Wat de organisatie betreft, vonden in De Raad van Advies en in de Ondersteuning enige 

wijzigingen plaats. 

 



 

2. ACTIVITEITEN 

 
Teams 

 

Elk jaar weer blijkt er groot animo voor deelname aan de groepen. Zo vertrokken ook dit jaar 
weer vijf enthousiaste teams in het voorjaar en in de zomer naar het zuiden van Kenia. 

De teams werden zoals gebruikelijk bekwaam geleid door onze bestuursleden 

Marjon Santema en Rob Snoep. 

Hoewel het altijd weer de vraag is of er niet onverwachts vakanties of examens zijn, liep het 

allemaal goed en konden in totaal ruim vijfduizend kinderen worden gezien en behandeld. Ook 

ruim vijftienhonderd dorpsbewoners profiteerden van de aanwezigheid van de Nederlandse 

teams om hun gebit te laten nakijken. 
 

Een pluspunt was, dat de nieuwe apparatuur het allemaal goed deed. Er werd een grotere 
generator aangeschaft, waardoor er ongestoord doorgewerkt kon worden. 

 

Dit jaar werd door de teams zoals gebruikelijk veel aandacht besteed aan preventie. De  

samenwerking met Alice Grasveld en haar team van de Healthy Teeth Foundation is in dat 

opzicht veelbelovend. Ter voorbereiding op de komst van het DDC team was op de Mamba 
Primary School in samenwerking met ouders, docenten en leerlingen, alvast een klassikaal 

poets- en handen wassen project opgezet. Het preventieprogramma van DDC sloot hier  

naadloos op aan. 

Het belang van het betrekken van de ouders bij preventie bleek ook tijdens het contact met de 

kinderen van de Mentally Challenged School, die werd bezocht op verzoek van het Verkaart 

Development Team. 
Meer nadruk op preventie, en zo mogelijk verdere samenwerking met de Healthy Teeth Foun- 
dation, staat ook voor 2020 duidelijk op het programma. 

 

Ook kennisoverdracht kreeg veel aandacht doordat een zestal COHO’s mee draaiden in de 

teams. Met de enthousiaste COHO Cosmas Kephenye werd een bezoek gebracht aan het nieuw 

in te richten Kinango hospitaal. Op verzoek van het Ministry of Health van Kwale County zal 
DDC daar de basisinrichting voor een Dental Department verzorgen waar deze COHO komt te 

werken. 
 

Voor de deelnemers aan de teams is tandheelkundige hulpverlening onder deze vaak moeilijke 

omstandigheden een heel nieuwe en leerzame ervaring. 

Een extra stimulans dus voor jonge tandartsen om mee te gaan.. 

 

PR en SOCIAL MEDIA 

 
Dutch Dental Care probeert via Social Media steeds meer bekendheid te krijgen. Tijdens de 

uitzendingen werden er dagelijks verslagen gepost. De inhoud van de berichten bestonden uit 

ervaringen die door de deelnemers zelf zijn geschreven. De berichten werden vaak ge- lezen en 

gedeeld, waardoor DDC ook in 2019 weer meer volgers kreeg op Facebook. 

 
Door de goede uitstraling van de website wisten veel bedrijven ons te vinden. Dit resulteerde 

in een paar mooie donaties. 

 
Facebook: 1418 volgers 

Instagram: 332 volgers, 60 berichten 

PIF: 12 projecten 



 

 

 
TEAM 1 KWALE PRIMARY- UPENDO PRIMARY 

SCHOOL-KWALE MENTAL HEALTH 
19-2-2019 – 26-2-2019 

Aantal kinderen totaal gezien 1134  

Goed 496  

Extracties 197  

Vullingen 130  

Tandsteen verwijdering 147  

Community 287 Volwassenen met pijnklachten 

  

TEAM 2 TSEREZANI PRIMARY SCHOOL BURANI 
PRIMARY SCHOOL - SABRINA PRIMARY 
SCHOOL 

27-2-2019 – 5-3-2019 

Aantal kinderen totaal gezien 1098  

Goed 496  

Extracties 439  

Vullingen 260  

Tandsteen verwijdering 293  

Community 193 Volwassenen met pijnklachten 

   

TEAM 3 DENYENYE PRIMARY SCHOOL 6-3-2019 – 13-3-2019 

Aantal kinderen totaal gezien 1135  

Goed 337  

Extracties 218  

Vullingen 297  

Tandsteen verwijdering 181  

Community 221 Volwassenen met pijnklachten 

 

TEAM 4 MAMBA PRIMARY SCHOOL -FRANS JO- 
SEPH SECUNDAIRY - OASIS 

9-7-2019 – 17-7-2019 

Aantal kinderen totaal gezien 944  

Goed 409  

Extracties 174  

Vullingen 415  

Tandsteen verwijdering 216  

 

TEAM 5 VINGUJINI PRIMARY SCHOOL 18-7-2019 – 25-7-2019 

Aantal kinderen totaal gezien 1003  

Goed 519  

Extracties 136  

Vullingen 116  

Tandsteen verwijdering 249  

Community 331 Volwassenen met pijnklachten 



 

 

3. DE KLINIEKEN 

 
De beide klinieken, Ukunda en Lunga Lunga, vroegen ook dit jaar weer de nodige zorg en 

aandacht voor de financiën. 

Hoewel in juli de tarieven werden verhoogd, bleven de inkomsten achter. Ook de aantallen 

patiënten namen niet noemenswaardig toe, ondanks aansporingen aan de staf om hier pro-

actiever mee aan de slag te gaan. De motivatie van de dames is niet optimaal. 

Rond de plot spelen van tijd tot tijd wat discussies met de bewoners/eigenaars, zoals de 

kosten van water, afval en beveiliging. Het wordt wel weer opgelost, maar al met al geen 

bevredigende situatie. Ook de lasten voor de kliniek zijn eigenlijk te hoog. Er zal dan ook een 

plan voor afbouw op termijn van onze betrokkenheid met de kliniek worden ontwikkeld. 

 
Ondanks vele toezeggingen, gesprekken, mails en zelfs een keurig, maar nog niet getekend 

MOU, werd de wens om Lunga Lunga nog in 2019 over te dragen aan de Keniaanse 

autoriteiten niet gerealiseerd. 

Daardoor vond ook de overname van Winston in overheidsdienst nog 

niet plaats. Naar verwachting zal dit in 2020 gebeuren… 

 
In beide klinieken werd de nodige apparatuur gerepareerd of vervangen en werden materialen 

geleverd. 



 

 

 

4. ORGANISATIE 

 
 
 

DDC 

 
Bestuur 

 

Voorzitter: Margriet Bot 

Secretaris: Heidi Peeters 

Penningmeester: Peter Brouwer 

Lid: Rob Snoep 

Lid: Marjon Santema 

 
Het bestuur kwam in 2019 negenmaal bijeen, waarvan tweemaal met de RvA en tweemaal 

met de Ondersteuning. 

 
De RvA is na vertrek van Prof.Dr. M.A. Eijkman en jhr. mr. J.E.W. van Panhuys als volgt 

samengesteld: 

 

 
De Raad van Advies 

 

Voorzitter: Annelies Kraaijenhagen 

Lid: Bas Donk 

Lid: Margo Houwing 

 
KasCie.: Frenk Nitzsche 

 

 
Ondersteuning 

 

Reizen en financiële administratie: Anja Wiersma 

Social Media:  Elly van Heeren 

Public Relations/fondsenwerving: Pamela Beekman 

 
In 2019 nam Pamela tot onze spijt afscheid van DDC. In haar plaats is op voorlopige basis een 

professionele fondsenwerver aangesteld: Annik Wierenga. 



 

 

5. FINANCIEEL 

 
Ook in financieel opzicht was 2019 een rustig jaar. Als gevolg van sterk toegenomen donaties 
(€ 72.600) en een gelijkblijvend kostenniveau is het jaar met een positief resultaat afgesloten. 

De donaties bestaan voor een groot deel uit de sponsoring door Famed. Ook donaties van een 

aantal stichtingen hebben sterk bijgedragen aan het positieve resultaat. 

Bij de kosten valt met name op de éénmalige kosten voor onze bijdrage in het container ver- 

voer van een bevriende stichting: deze kosten (€ 6.600) vielen door douane- en invoer 
perikelen hoger uit dan verwacht. 

Het netto resultaat van de klinieken (€ 27.693 kostenpost) blijft hoog en een bron van zorg. 

Zoals elders aangegeven, ondernemen we acties om hier verandering in te brengen. 
De verhouding tussen kosten die we uitgeven aan onze doelstelling (95%) en overige kosten 
(5%) blijft goed. 

Ons eigen vermogen ter grootte van € 59.328 blijft dit jaar stabiel. Dit vermogen bestaat vrij- 

wel alleen uit liquide middelen op ABN AMRO (spaar)rekeningen. Op 31 december zitten hier 

ook al een groot deel vooruit ontvangen bijdragen van deelnemers in. 

Ons beleid ten aanzien van het beleggen van deze liquide middelen blijft conservatief. Het geld 
staat dus op een spaarrekening waar het rendement weliswaar laag is, het risico hierop is ook 

laag. 
 

De Jaarrekening 2019, opgesteld overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties, is in een apart document op onze 

website beschikbaar. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

6. VERWACHTINGEN EN PLANNING 2020 VERSUS RISICO EN ONZEKERHEDEN 

 
Inmiddels halverwege 2020 en midden in de Coronacrisis, hebben we de plannen drastisch 
moeten aanpassen en wijzigen. 

Vijf teams waren gepland en alleen het eerste team heeft de periode kunnen volmaken. 

Het tweede team is in alle haast halverwege het project naar Nederland teruggekeerd. 

De overige teams van voorjaar en zomer, werden gecanceld en voorlopig verschoven naar 
2021. 

Ook de klinieken moesten het werk op een gegeven moment stopzetten en het is niet duidelijk 
hoe lang de lockdown in Kenia van kracht zal zijn. 

 

De voor oktober geplande charity wordt ook naar 2021 verschoven. 
 

Naast de bijzondere onzekerheid vanwege corona, blijven er altijd weer de gebruikelijke 

onzekerheden over visa- wel of niet een werkvergunning vereist; toestemming van de lokale 

onderwijs- en gezondheidsautoriteiten; toestemming en medewerking van de scholen en de 

docenten. 
Daarnaast spelen de ongetwijfeld stijgende ticketkosten en de afschaffing door KLM van het 

meenemen van een tweede koffer. 



 

6. BEGROTING 

 
De officiële begroting voor 2020, waarin nog uitgegaan werd van 5 groepen in 2020, staat 
hieronder. Gedurende het jaar zullen we een aangepaste begroting maken waar de gevolgen 

van de Coronacrisis meegenomen zijn. 

 

 
 

 

 
Inkomsten donaties 66.650 
Overige Inkomsten   5.150 

Totaal: 71.800 

Uitgaven aan doelstelling: 59.175 

Uitgaven werving: 6.000 
Uitgaven organisatie 3.700 

Totaal: 68.875 

Saldo 2.925 

 


