Nieuwsbrief december 2008
BHSn gaat verder
In de Nieuwsbrief van december 2007 werd aangekondigd dat in januari Henk Kinders en John van Hal vanuit
hun disciplines opnieuw bijdragen zouden leveren aan het welzijn van vele arme Bangladeshi.
Maar het liep zo anders....
Henk werd in de nieuwjaarsnacht met spoed opgenomen en overleed op 6 juli
2008.
In de laatste maanden van zijn leven heeft Henk zijn omgeving voorbereid op
het naderende afscheid. Zo kwam het BHSn-bestuur bijeen en zijn de taken
verdeeld.
( op de foto links) Tandarts Olaf de Jong -werkte in september op Lifebuoyis de nieuwe voorzitter en de BHSn gaat verder, helaas zonder Henk.
Doelstelling 2008

Ruim vijfduizend tandheelkundige
patiënten zijn in 2008 –dankzij de
inzet van een vijftal Nederlandse
tandartsen- gratis behandeld.

De berichten van de met succes
uitgevoerde oogoperaties volgen
elkaar op en zo naderen we de
beoogde 2000 oogoperaties. (De
kosten, die door BHSn worden
gedragen zijn 20 euro per ingreep).

De Zevenaarse cardioloog John
van Hal organiseert op Lifebuoy
aanstaande februari een cardiocamp.
(op de foto links) De tandartsen
Puck van der Wouden en Wibien
Heetman werkten in oktober op
het hospitaalschip

Ook zijn in 2008 weer een aantal schizis (hazenlip) operaties door BHSn bekostigd (250 euro per ingreep).

Financiën
De inkomsten van de BHSn bestaan uit donaties. Elke gift wordt ‘1 op 1’ in daden omgezet want allen die door
BHSn worden uitgezonden werken gratis en betalen hun eigen reis en verblijf.
De projecten waar BHSn ook in 2009 voor gaat zijn:
- Hoofddoel is om aan de allerarmsten van Bangladesh gratis tandheelkundige hulp te verlenen en het
opleiden van locale hulpkrachten.
- Het bekostigen en organiseren van schisis (hazenlip)-operaties zodat voor de patiënt een plaats in de
samenleving mogelijk is. Want geopereerd, worden ze niet langer als duiveltjes beschouwd.
- Het bekostigen en organiseren van grijze staaroperaties om mensen die volledig blind zijn, zicht te bieden
door hen aan één oog te opereren.
- Voor het nieuwe schip , de "Emirates", moet de dental room compleet worden ingericht. Er is al een stoel
met unit maar de rest van de apparatuur moet nog komen.

Dankzij Henk bood de bevriende Haagse oogarts
Marjolijn ten Doesschate, die met pensioen is gegaan,
haar complete oogunit aan.

Henks dochter Heidi, broer Chris en BHSnbestuurslid John van Hal begeleiden (begin
februari 2009) de oogunit naar Bangladesh en
zorgen voor de montage. Voorlopig liggen de
goederen opgeslagen in Doetinchem bij Nedcon.
Over bedelen gesproken
Henk heeft nooit lang bij particulieren, bedrijven
of organisaties hoeven aankloppen.
Ook u droeg BHSn al meerdere keren een warm
hart toe met een mooie gift.
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Mogen wij ook in het komende jaar weer op u
rekenen, want BHSn moet verder.

