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EEN KORTE HISTORIE VAN 10 JAAR MEDORA

 

Sinds de oprichting in november 2007 heeft de stichting op verschillende 

terreinen nieuwe activiteiten ontplooid. Daarmee maakte de stichting een 

groeiproces door, waarbij ook de inhoudelijke doelstelling (op natuurlijke 

wijze) verder werd ontwikkeld.

OPENING NIEUW GEZONDHEIDSCENTRUM

Op 12 april 2010 werd het nieuwe gezondheidscentrum in Bachhauli, Chitwan, 

geopend. Daarmee is concreet vorm gegeven aan de visie van de stichting 

op tandheelkundig ontwikkelingswerk. Vanuit het centrum werden niet alleen 

vele nieuwe activiteiten ondernomen, er werden ook vele nieuwe contacten 

gelegd en geïntensiveerd. Vele nieuwe scholen werden stapsgewijs in het 

programma opgenomen. 
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BELGIË:

In 2014 zette de stichting belangrijke stappen in de samenwerking met de 

Belgische collega’ s. Zij zijn sindsdien vertegenwoordigd in het bestuur en 

er werd een officiële Medora BE stichting opgericht. In deze samenwerking 

is de draagkracht van onze activiteiten bijna verdubbeld en nam ook aantal 

sponsoren aanzienlijk toe. 

FINANCIËN:

De stichting heeft in de afgelopen 10 jaar zo’ n € 380.000,- ingezameld. Daarvan 

zijn € 287.000,-besteed aan de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum en 

aan  activiteiten ten behoeve Nepalese kinderen gedurende de afgelopen 10 

jaar. Aan Public Relations is slechts € 12.000,- uitgegeven, gemiddeld 3,36% 

per jaar, zodat de stichting momenteel over voldoende financiële middelen 

beschikt om de continuïteit voor de komende drie jaar te garanderen.  



FOCUS:

De focus heeft vanaf het begin gelegen bij preventie waarvan het Brush At 

School programma als het belangrijkste stokpaardje mag worden gezien. 

Inmiddels zijn 17 scholen opgenomen in het programma. Dat betekent dat 

maar liefst 5000 Nepalese kinderen dagelijks hun handen wassen en tanden 

poetsen voordat zij de klas in gaan.

WERKBEZOEKEN:

De stichting heeft sinds de oprichting zo’ n 27 werkbezoeken gerealiseerd 

vanuit Nederland of België. 

HET TEAM VAN HET CHC:

Onder leiding van Deependra Kharel heeft het team de nodige wisselingen 

meegemaakt, maar de bezetting van het gezondheidscentrum 

is momenteel stabiel te noemen. Ook  is het team met de jaren 

meegegroeid met de ontwikkelingen die Medora zelf heeft 

doorgemaakt. Het team ondersteunt of verzorgt zelfstandig de 
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door Medora ontwikkelde en geïnitieerde programma’ s zoals:  

◊  De controle en bijsturen van het Brush At School programma op scholen 

◊  De controle van gebitten van 3000 schoolkinderen in Chitwan en de 

behandeling op het CHC 

◊  De medische en tandheelkundige behandeling van volwassen patiënten 

op het CHC

◊  Het opzetten van nieuwe ‘ Brush At School’  programma’ s 

◊  Het ondersteunen van Dental Camps vanuit Nederland en België 

◊  Het organiseren van algemeen medische camps door lokale specialisten 

◊  De ondersteuning en de follow up van KNO camps door de stichting ‘ 

Kind en Oor’



BIJZONDERE PROJECTEN

De stichting heeft gedurende de afgelopen tien jaar ook een aantal 

eenmalige en bijzondere projecten uitgevoerd.  Daaronder vallen o.m. de 

bouw van een Womenshouse inclusief een sanitair blok en - het meest tot de 

verbeeldingsprekende project – de bouw van twee schoollokalen ten behoeve 

van drie verschillende scholen. Tot deze bijzondere projecten behoorde 

tenslotte ook de actie om na de aardbeving in 2015 onder de bevolking warme 

kleding uit te delen. 

TWEEDE VESTIGING MAKAISING: 

In Makaising hebben we in 2016 in de lokale Primary Health Post een 

tweede vestiging ingericht. Daar zijn nu twee permanente ruimtes met basis-

equipement ter beschikking, terwijl voor dental camps twee extra tijdelijke 

ruimten beschikbaar zijn. Eind 2016 en begin 2017 organiseerde de stichting 
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in Makaising voor het eerst met verschillende teams dental camps, waarbij 

schoolkinderen en volwassenen werden behandeld.

JUBILEUMJAAR 2017

In 2017 bestond de Stichting Medora 10 jaar. Ter gelegenheid van dit 

jubileum organiseerde de stichting in  (waar? ) (wanneer? ) een speciale 

benefietmiddag. Daarbij werd een overzicht gepresenteerd van de activiteiten 

van Medora en werd de documentaire “KIDS OF NEPAL” gepresenteerd. Het 

was een feestelijke en succesvolle middag waarbij met name de sponsoren 

kennis konden maken met de sfeer en de omstandigheden van het land 

waarin wij werken. 



WERKBEZOEK AAN HET CHC: 

Bij het recente werkbezoek in april 2017 heeft de voorzitter van Medora met 

de manager van het CHC diverse projecten geëvalueerd, teambesprekingen 

gevoerd en een oriënterend bezoek afgelegd aan het afgelegen laaggebergte 

van Chitwan. Daar zagen zij dat de arme Chepang bevolking grote behoefte 

heeft aan medische en tandheelkundige hulp, die momenteel amper 

voorhanden is. Het werkbezoek werd afgesloten met een evaluatie van de 

recente activiteiten waarbij ook de manager van het CHC en de bestuursleden 

van de toezichthoudendestichting CHCN betrokken werden. 

KORTE TERMIJN BELEID:

Op basis van het werkbezoek in 2017 heeft de stichting besloten om de 

focus te leggen op de hoofddoelstelling van de stichting: de preventieve zorg. 

Wij willen dat gaan doen in het laaggebergte van Chitwan bij de plaatsen 

Shaktikhur en Yauralitar, waar de Chepang bevolking leeft met zeer gebrekkige 

voorzieningen.
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Deze gebieden kunnen we bedienen vanuit het CHC zodat slechts beperkte 

reistijd nodig is en de geïnitieerde programma’ s goed gecontroleerd kunnen 

worden.  De manager van het CHC zal de benodigde informatie vergaren om 

een “Brush At School programma”, een “Safe At School programma en, in 

later stadium, een “Oral Health Programma” op te starten. Daarnaast zal 

de stichting de in het Gorkha district geïnitieerde BAS programma’ s blijven 

ondersteunen.  

NEPALESE COLLEGA’S:

Op initiatief van mijn Belgische collega en medebestuurslid vond er een 

overleg plaats met Nepalese tandartsen en tandartsen uit Nederland en 

België. Het was een vruchtbaar overleg waarbij de Nepalese tandartsen 

positief bleken te staan tegenover de projecten en programma’ s van Medora. 

Alle deelnemers spraken de intentie uit om samen te werken in het belang 

van de arme kinderen van Chitwan. 



TOT SLOT: 

Veel dank is de stichting verschuldigd aan de vele vrienden van de stichting, 

sponsoren en vrijwilligers. Ook het team van het Community Health Centre, 

de vele vrijwilligers in Nepal en het bestuur van het CHCN is de stichting dank 

verschuldigd voor hun enthousiaste bijdrage aan de door Medora geïnitieerde 

programma’ s. Rien Koopmans, voorzitter van de stichting Medora.
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