
Medora werkt uitsluitend met 

vrijwilligers. Al het geld gaat integraal 

naar het project, zonder 

werkingskosten. 

Met uw gift steunt u een lokaal 

project en draagt u bij aan de 

continuïteit van tandheelkundige- en 

algemene zorg in Nepal. 

Bezoek onze website voor meer 

informatie 

www.medora.be 
M E D O R A   

H E A LT H  F O U N D A T I O N  N E P A L  
VZW Medora Belgium 

Dr. Vanderhoeydonckstraat 2, 3560 Lummen 
E-mail: medorabelgium@hotmail.com 

KBC: IBAN BE 65 7360 2240 0596  
BIC KREDBEBB 

Met uw steun draagt u bij aan een betere 
gezondheid van kinderen in één van de 

armste landen ter wereld.
U kunt ons financieel steunen door het 

schenken van een eenmalige gift of 
maandelijkse opdracht op rekening van de 

Koning Boudewijn Stichting 
IBAN BE 65 7360 2240 0596 

BIC KREDBEBB 
met vermelding: 128/2845/00018.

U ontvangt een fiscaal attest vanaf € 40,-

Meer informatie? 
Neem contact op met ons.

S T E U N  H U N  
T O E KO M S T

Helpt u ons dit 
initiatief 

te steunen?

MEDORA  
NEPAL

Medora Belgium
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De Medora Health Foundation Nepal is 
opgericht in 2007 in Nederland door Rien 
Koopmans en kent nu een Nederlandse en 
een Belgische tak van de organisatie. Het doel 
is het bevorderen van de tandheelkundige- en 
de algemene gezondheidszorg in Nepal.

Om haar doel te bereiken is in Chitwan een 
gezondheidscentrum opgericht. Een team van 
Nepalese medewerkers zorgt voor de 
continuïteit in de tandheelkundige- en 
medische zorg. Daarnaast speelt het een 
belangrijke rol in het geven van voorlichting 
over ziektepreventie. In 2016 zijn initiatieven 
gestart een dependance op te richten in het 
door de aardbeving getroffen gebied in de 
regio Gorkha.

Helping people for healthy life!

C O M M U N I T Y  H E A LT H  C E N T E R  N E PA L

Het Community Health Center Nepal is een volledig gesponsorde organisatie. Medora Health 
Foundation Nepal werkt intensief samen met deze organisatie. Medora is de hoofdsponsor en heeft in 

2010 het Community Health Center gerealiseerd. Dit centrum is de basis voor alle activiteiten. 
Medora werkt in Nepal met lokale contactpersonen en partners.

BRUSH AT SCHOOL -  BAS  

Samen handen wassen, tanden poetsen en zorgen voor een 
nette schoolomgeving, dagelijks op school. Medora heeft dit 
internationaal gezondheidsprogramma geïntroduceerd op 
overheidsscholen in de regio’s Chitwan en Gorkha. Het BAS 
programma wordt zo mogelijk opgevolgd door het SHP 

SCHOOL HEALTH PROGRAM - SHP  

Tandheelkundige screening op scholen en behandeling in het 
CHC. Eén tot twee maal per jaar reist een team van tandartsen, 
mondhygiënisten en vrijwilligers uit Nederland en Belgie naar 
Nepal. Zij geven tandheelkundige zorg aan schoolkinderen en 
inwoners van diverse dorpen.

PREVENTIEVE VOORLICHTING 

Vanuit het CHC wordt tandheelkundige- en medische 
voorlichting gegeven aan volwassenen over onder andere: 
mondzorg, voedingsgewoontes, diabetes, oogheelkunde, 
mondkanker, hart en vaatziekten, een gezonde leefomgeving.

INCIDENTELE PROJECTEN 

Aanleggen sanitaire voorzieningen en watervoorzieningen, 
begeleiden vrouwengroepen, verstrekken warme 
kinderkleding, steun aan slachtoffers van de aardbeving in 
2015 en herbouw van scholen.

In 2010 is het Community 
Health Center Nepal 
gebouwd. Na de 
aardbeving is in 
Makaishing (regio Gorkha) 
een tweede 
tandheelkundig kabinet 
opgericht.

Mondgezondheid en 
hygiëne van Nepalese 
kinderen: een uitdaging 
voor tandartsen en 
vrijwilligers.

Nepal is één van de armste 
landen ter wereld met een 
rijke cultuur, traditie, religie 
en een prachtige natuur!


