
 

Activiteiten Stichting Dentalcare Everywhere periode 2013 – 2018 

Jaar Project / initiatief 
2018 Project Lesbos: Tandzorg aan vluchtelingkinderen op Lesbos 
2017 Tandzorg aan jonge asielzoekers AZC Weert 
2016 Tandzorg kwetsbare jongeren in eigen land 
2015 Voorbereidingen 2016 
2014 Project Dental care Suriname 
2013 Project Child Dentalcare Maroc 

 

2018: Project Lesbos 

Mondzorg aan 600 vluchtelingenkinderen in vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos 
Griekenland. 

In vluchtelingenkamp Kara Tepe in Lesbos Griekenland leven ca. 600 vluchtelingenkinderen 
onder zware omstandigheden. Door de zware omstandigheden zijn de gebitten van veel van 
deze kinderen verwaarloosd. Dentalcare Everywhere heeft deze kinderen voorzien van 
mondzorg en poetsinstructies en ook extra voorlichting gegeven hoe het gebit goed te 
verzorgen. Dit in samenwerking met  stichting Movement on the Ground van Johnny de Mol 
en Najib Foundation van Najib Amhali. 

De eerste twee weken van juli 2018 waren wij in dit vluchtelingenkamp met ons 10-tallig 
team, waaronder tandartsen en mondhygiënisten  om aan de slag te gaan met deze 
kinderen. De tandartstruck is een week vooraf afgereisd naar het eiland. De vlucht en reis 
van ons team is mede mogelijk gemaakt door Corendon. 

Alle 600 kinderen in het vluchtelingenkamp hebben wij in twee weken geholpen Wij werkten 
met een triage; Poetsles, voorlichting en controle van de gebitten. En die kinderen die een 
acuut probleem met hun gebit hadden zijn vervolgens behandeld door onze professionele 
tandartsen. De bedoeling is om na deze eerste pilot, begin 2019 een tweede bezoek aan het 
vluchtelingenkamp te brengen. 

  



2017: Tandzorg voor jonge asielzoekers in AZC Weert 

In de gemeente Weert worden in de Van Horne Kazerne maximaal tijdelijk 1000 asielzoekers 
gehuisvest in AZC. Deze voormalige Koninklijke Militaire School is beschikbaar gesteld als 
asielzoekerscentrum voor een periode van maximaal 5 jaar.  

Dentalcare Everywhere heeft in AZC Weert in samenwerking met de Najib Foundation de 
kinderen en jong volwassenen mondzorg verleend. Kleine behandelingen konden direct 
worden verricht, kinderen waarbij een grotere behandeling noodzakelijk was, zijn verwezen 
naar lokale tandartsen. De begeleiders van de AZC dragen zorg dat deze bezoeken aan lokale 
tandartsen worden uitgevoerd. 

2016: Tandzorg kwetsbare jongeren in eigen land 

Een groot (buitenlands) project zat er helaas niet in dit jaar door onvoldoende middelen. Om 
ons toch nuttig te maken hebben we een goed en zinvol initiatief dicht bij huis gezocht 
(lagere reiskosten) en gevonden. Namelijk tandzorg bij de kwetsbare jongeren in ons eigen 
land. Dit in samenwerking met de Najib Foundation.  

Wij zijn er ons van bewust dat niet alle kinderen in Nederland opgroeien met een 
tandenborstel in de hand. Onderzoeken geven helaas aan aan dat er ruim 40.000 kinderen in 
Nederland zijn met een zwaar verwaarloosd gebit. Meer dan 20% van deze kinderen hebben 
op 6-jarige leeftijd al 1 of meerdere gaatjes.  

In samenwerking met panna koning Soufiane Touzani (Rotterdam Zuid) en het oudste 
buurtcentrum van Nederland de Mussen in de Haagse Schilderswijk hebben we in de 
Dentaltruck vele kinderen tandzorg kunnen verlenen en poets instructies gegeven aan 
verzorgers en kinderen.  

2015: Voorbereiding  

Door gebrek aan tijd en middelen helaas geen project in 2015. Goed jaar om aandacht te 
besteden aan de voorbereidende activiteiten voor 2016 en de nodige middelen te vergaren 
om deze activiteiten in 2016 mogelijk te maken. 

2014: Project Child Dentalcare Suriname 

Op 4 oktober 2014 is een klein team van Dentalcare Everywhere naar Suriname vertrokken 
om gedurende twee weken minder bedeelde kinderen tandheelkundige hulp te bieden. De 
benodigde tandheelkundige materialen en instrumenten zijn zoveel mogelijk verscheept, en 
de Dental truck blijft dit keer helaas thuis gezien de hoge kosten voor het verschepen van de 
truck. Het team bestaat voor deze trip uit Wouter, Clemence, Suzanne, Inge en Gert-Jan. En 
Roel, die een tandartspraktijk in Paramaribo heeft en een groot deel van het programma 
heeft georganiseerd.  

  



2013: Project Child Dentalcare Maroc 

In september is Dentalcare Everywhere met de truck naar het noorden van Marokko 
afgereisd. Dit keer hebben wij in samenwerking met de Najib Foundation gedegen 
tandheelkundige zorg kunnen geven aan kansarme kinderen in Marokko. De Najib 
Foundation heeft zich met name gericht op de organisatie van dit project en Dentalcare 
uiteraard op het geven van tandzorg. Het tandheelkundigteam bestond uit tandartsen en 
preventiemedewerkers met daarnaast een groot ondersteuningsteam. In 3 weken tijd 
hebben we plm. 700 kindergebitjes behandeld. We hebben scholen bezocht in Nador, Al 
Hoceima en Tanger om kinderen te informeren over het belang van een goed en gezond 
gebit, en instructies gegeven om goed te leren poetsen.  

Dankzij Omroep Flevoland kunnen we een goede indruk kunnen geven van deze fantastische 
reis, waar we veel kinderen hebben kunnen helpen en blij hebben kunnen maken. 


