
 

JAARVERSLAG 2020 
 

JAARVERSLAG 

 
 
 

 



 

DDC 2021 

JAARVERSLAG 
 

JAARVERSLAG 2021 
 
 

Vanwege het Corona virus is 2021 wel een heel apart jaar geworden. 
 
 



 

Na de nodige omzwervingen arriveerde de inhoud van de container van de Port 
Reitz School alsnog in Mombasa. Dit dankzij de enorme inzet van Wendy Baard- 
man en Asave Morrison. DDC had in de container ruimte gekregen om een volle- 
dige tandartsuitrusting en de nodige andere tandheelkundige artikelen mee te stu- 
ren. In de korte tijd dat DDC in Kenia was, kon alles gelukkig uitgepakt en geïn- 
stalleerd worden. 

 
De voortdurende onzekerheid over hoe het virus zich verder zou ontwikkelen heeft 
de verdere planning bemoeilijkt. Aanvankelijk was er hoop dat het uitzenden van 
de groepen later in het jaar alsnog zou kunnen doorgaan, maar al snel bleek dat 
de situatie zowel in Kenia als in Nederland zodanig slecht was, dat uitzending on- 
verantwoord zou zijn geweest. Derhalve werd gekozen voor veiligheid en werden 
ook de geplande zomergroepen gecanceld. 

 
 

Ook de uitbreiding van de samenwerking op het gebied van preventie met het 
team van de Healthy Teeth Foundation kon vanwege Covid op dat moment geen 
doorgang meer vinden. 

 
Even teleurstelling dus, voor DDC, voor alle deelnemers aan de groepen, en na- 
tuurlijk ook voor de scholen en schoolkinderen in Kenia, die op het jaarlijkse be- 
zoek van DDC hadden gerekend. 



 

De verdere planning en afwikkeling van alle niet doorgegane reizen vergden-en 
vergen nog- de nodige hoofdbrekens maar de flexibele opstelling van de deelne- 
mers en van het reisbureau AV Tours, waarmee DDC al jarenlang een goede sa- 
menwerking heeft, zorgt ervoor dat ook dit probleem uit de wereld wordt gehol- 
pen. 

 
Vanwege het heersende COVID-19 virus werd de belangrijkste doelstelling van 
DDC, het geven van preventieve en curatieve tandheelkundige hulp in Kenia, in 
mindere mate dan beoogd gehaald. 

 
 
 
 
 

TEAM 1 Mwangulu 3-3-2020 – 10-3-2020 

Aantal kinderen 
totaal gezien 

1696  

Goed 1043  

Extracties 265  

Vullingen 152  

Tandsteen verwij- 
dering 

325  

Community 165 Volwassenen met pijn- 
klachten 

 
 
 
 



 

Klinieken 
 

1. Ukunda 
De kosten van de kliniek en het personeel leggen een (te) grote claim op de voor 
DDC beschikbare middelen. Al geruime tijd wordt gezocht naar mogelijkheden de 
kliniek meer rendabel te maken en worden de beide dames aangespoord hierin 
actief mee te denken. 
Financiering is nu eenmaal niet oneindig. 
Het patiënten aantal bleef echter min of meer gelijk aan het voorgaande jaar, een 
afspraak met de National Health Insurance om patiënten door te sturen naar de 
Ukunda kliniek, werd niet gerealiseerd. Al met al verliep de samenwerking soms 
wat stroef. 
Aan dr. Halima Idris is gevraagd om meer toezicht te houden op het reilen en zei- 
len van de kliniek, zeker in deze periode waarin DDC zelf niet aanwezig kon zijn. 
 
 

 
2. Lunga Lunga 
De kliniek draait onder het bewind van Coho Winston ook in 2021 goed en krijgt 
de nodige complimenten van de verschillende gezondheids- autoriteiten. De 
overname van Winston in overheidsdienst is echter nog niet gerealiseerd. DDC 
blijft, zoals afgesproken, voorlopig betrokken bij de kliniek. Ondanks 
mondelinge toezeggingen gedurende 2021, gedaan door the Ministery of Health, 

Heeft Winston nog geen aanstelling gekregen als COMMUNITY ORAL HEALTH 
OFFICER. 

In november bezocht een bestuursdelegatie van DDC Kenia en werd geprobeerd 
een persoonlijk gesprek te organiseren met de staatssecretaris van gezondheid, 
mevrouw Mbete. Tevergeefs helaas! 

      
 
 

3. Kinango 
Een positieve ontwikkeling zien we in het Kinango hospitaal waar dankzij gulle do- 
naties DDC een tandarts praktijkruimte heeft ingericht. Deze praktijk wordt geleid 
door de enthousiaste Coho Cosmas. Hij is  bezig is met cursussen om zijn 
vaardig- heden uit te breiden. De samenwerking met deze CoHo zal voorlopig nog 
wel worden voortgezet. 
Dankzij inzet en technisch vernuft van Rob Snoep en Jan de Kock van Leeuwen 
konden de units uit de container vlak voor vertrek uit Kenia, alsnog in Kinango 
worden geïnstalleerd en in gebruik genomen. 

 
 



 

 

 
 
 
 

PR / Social Media 
Dutch Dental Care krijgt via Social Media steeds meer bekendheid. Er zijn in 2020 welis- 
waar minder berichten geplaatst, maar het bereik was veel groter dan het jaar ervoor. De 
berichten op Facebook bereikten soms meer dan 2000 mensen. Veel volgers openen en 
bekijken de berichten. 
Doordat de uitzendingen in 2020 zijn gecanceld, lopen er minder projecten via PIF. 

 
Facebook: 1426 volgers 
Instagram: 389 volgers, 64 berichten 

 
Donaties 
Het was voor DDC moeilijk om sponsoren te werven in 2020. Er liepen geen ac- 
tieve projecten en de uitzendingen waren gecanceld. Bijzonder dankbaar zijn wij 
voor de steun van vaste sponsoren zoals Infomedics. Hierdoor was het mogelijk 
om de lopende projecten af te maken of door te laten lopen. 



 

 
 

 
 

Bestuur:2021 
Voorzitter: Margriet Bot  
Secretaris: Heidi Peeters 
Penningmeester: Peter Brouwer 
Lid: Rob Snoep 
Lid: Marjon Santema 

 
Raad van Advies 
Voorzitter: Annelies Kraaijenhagen 
Lid: Bas Donk 
Lid: Margo Houwing 
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Ondersteuning 
Reizen/Financiële administratie: Anja Wiersma 
Fondsenwerving/PR: 
Annik Wierenga (voorlopig ‘on hold’) 

 

Begroting: 
 

Inkomsten donaties 
Overige Inkomsten 
Totaal 

 
Uitgave aan doelstelling 
Uitgaven werving 
Uitgaven organisatie 
Totaal: 


