Jaarverslag 2019
The Healthy Teeth Foundation

1. Inleiding:
The Healthy Teeth Foundation (THTF) is opgericht in november 2018 door Alice Grasveld.
Waarom is deze stichting opgericht? Omdat haar droom is dat ieder kind in de wereld naar
school kan, maar helaas is het zo dat 80% van de kinderen in sloppenwijken in Afrika last
heeft van tandbederf en kiespijn één van de voornaamste redenen is van schoolverzuim,
naast diarree. Doordat kansarme kinderen kiespijn of diarree hebben, gaan ze niet naar
school en dat is funest voor hun toekomst. Want scholing is de enige manier om uit de
‘poverty trap’ te komen!
Want zoals Nelson Mandela terecht zei:
‘Education is the most powerful weapon which you can use to change the world’
2. Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel
1) Tandbederf bij kansarme, schoolgaande kinderen in binnen- en buitenland, in
achterstandswijken respectievelijk sloppenwijken aan te pakken met simpele middelen en op
een manier die binnen de lokale context past.
2) Het verbeteren van de mondgezondheid van deze kwetsbare kinderen.
3) Kiespijn te voorkomen en verhelpen bij deze kwetsbare kinderen en daarmee
schoolverzuim terug te dringen.
4) Het verbeteren van de algehele gezondheid, kwaliteit van leven, scholing,
zelfvertrouwen en de toekomst van deze kwetsbare kinderen.
De stichting tracht o.a. haar doel te bereiken door
1) Het doen van (participatief actie) onderzoek naar mondhygiëne bij kansarme,
schoolgaande kinderen in binnen- en buitenland, in achterstandswijken respectievelijk
sloppenwijken.
2) Waar mogelijk een actieplan op te stellen met de lokale gemeenschap om de
mondgezondheid van kinderen te verbeteren.
3) Inzicht te krijgen in de stakeholders die van invloed zijn op de mondgezondheid van
kinderen.
4) De stakeholders een actieve rol te laten spelen in de oplossing(en) van het probleem.
5) Advies te geven over mondhygiëne aan kansarme, schoolgaande kinderen en hun
ouders in binnen- en buitenland, in achterstandswijken respectievelijk sloppenwijken.
6) Het opzetten van preventieve poetsprojecten en handenwasprojecten op scholen.
7) Voorlichting te geven over voeding aan kinderen, hun ouders en docenten.
8) Waar mogelijk of wenselijk preventieve behandelingen bij kinderen uit te voeren.
9) Samenwerken met andere tandheelkundige professionals of universiteiten.
10) Samenwerken met lokale CBO’s en/of NGO’s om de projecten uit te rollen, duurzaam
te maken en te continueren.
11) Het inzamelen van geld en middelen in de breedste zin van het woord.
12) De publiciteit en social media op te zoeken.
13) Het tegen betaling uitvoeren van (actie) onderzoek naar publieke mondgezondheid, het
geven van advies en/of het schrijven van specifiek beleid voor andere organisaties of
instanties.
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3. Afgelopen jaar (2019):
In 2019 heeft er een tandheelkundig project plaatsgevonden in het Zuiden van Kenia, in
samenwerking met Dutch Dental Care Foundation (DDC). Dit was een win-win situatie, want
op deze manier kon er actieonderzoek naar mondgezondheid bij kinderen plaatsvinden, is er
een preventief actieplan uitgerold in samenwerking met de gemeenschap (o.a. een
handwas- en tandenpoetsprogramma op een grote basisschool) en is het hele dorp gratis
tandheelkundig behandeld in de kliniek van DDC. Met dit project heeft Alice op 12 december
2019 de Viva400 award gewonnen in de categorie “Wereldverbeteraars”. De jury was onder
de indruk van de inzet van de stichting en concrete acties. Ze leveren een meer dan
belangrijke bijdrage aan het realiseren van een betere toekomst voor kansarme kinderen.

4. Dit jaar en komend jaar (2020/2021):
Door de Coronacrisis vindt er dit jaar (2020) geen tandheelkundig project plaats in het
buitenland. THTF wilde toch iets doen, is vervolgens een inzamelingsactie gestart en is met
dat geld een samenwerking aangegaan met drie lokale organisaties (CBO’s genaamd: Yoga
Heart Kenya, Rafiki Organization en Big 5 centre) in verschillende sloppenwijken van
Nairobi. Gezamenlijk zijn er tientallen handenwasstations neergezet om de verspreiding van
Covid19 tegen te gaan. Social distancing is daar onmogelijk, dus moet de hygiëne verbeterd
worden. Ook zijn er maskers uitgedeeld, zijn er watertanks aangeschaft, hebben ze een
aantal drinkwatertrucks laten komen en worden er door de lokale organisaties workshops
zeep maken gegeven aan alleenstaande moeders. Voor komend jaar (2021) staat er een
follow-up van het tandheelkundig project in Kenia op de planning. Ook zijn er fondsen
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aangevraagd bij diverse wetenschappelijke en universitaire verenigingen voor een
actieonderzoek in de Schilderswijk in Den Haag.

5. ANBI:
De stichting heeft van de belastingdienst de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) toegekend gekregen onder RSIN nummer 859433614. Deze status betekent dat
uw donaties onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van uw inkomen. Periodieke
schenkingen zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als ze zijn vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Hiervoor gebruiken we het
standaardformulier van de Belastingdienst, Mocht u meer willen weten, neemt u dan gerust
contact met ons op. Conform ANBI vereisten vermelden de statuten dat de stichting geen
uitkeringen mag doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de
uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. NB: De stichting heeft
het maken van winst uitdrukkelijk NIET ten doel.
6. Bestuur
Het bestuur van THTF bestond in 2019 uit:
Voorzitter: Maarten Grasveld
Secretaris: Alice Grasveld
Penningmeester: Robert Bolleurs
Lid: Annelies Kraaijenhagen-Oostinga
Lid: Britte Teunissen-Korving
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7. Financieel jaarverslag
Vanwege de corona crisis worden de geplande projecten doorgeschoven naar 2021. Wel is
er in 2020 ingehaakt op de nood in de wereld m.b.t. corona door het bouwen van tientallen
handenwasstations in verschillende sloppenwijken in Nairobi, Kenia. Daarvoor is geoormerkt
sponsorgeld opgehaald. Dat geld wordt dit jaar besteed aan de realisering, het bijvullen en
het onderhoud van die handenwasstations.
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