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Toendra tandarts
Dhampus
NIJMEGEN - Door middel
van jaarlijks terugkerende
bezoeken wil stichting
Dhampus (een initiatief van
Joost van Vlijmen) mensen
in Nepal en Mongolië structureel helpen. De behandelingen zijn snel, professioneel en kostenloos. Omdat
het benodigde materiaal
niet in de landen zelf verkrijgbaar zijn, moet dit meegenomen worden. Het is
mogelijk om donateur of
vriend(in) van stichting
Dhampus te worden. Bij een
donatie van zestig euro krijgen donateurs gratis het
boek 'Teeth of Mongolia:
Witte tanden in het land van
de blauwe hemel', een fotoreportage van de reis naar
Mongolië. Meer informatie:
www.stichtingdhampus.nl.
Paul Ketelaar en Joost van Vlijmen aan het werk in een plattelandskliniek.
DOOR JARA DE BOO

NIJMEGEN - Tandarts Joost
van Vlijmen reist elk jaar
naar Mongolië of Nepal om
kansarmemensen met kiespijn te helpen. Paul Ketelaar reisde afgelopen jaar
met zijn tandarts mee naar
Mongolië als fotograaf. Hij
veranderde van angstpatiënt in tandartsassistent.
"Het was heel spannend, echt
een avontuur", vertelt Paul Ketelaar, Universitair docent aan

de Radboud Universiteit Nijmegen en ex-angstpatiënt van de
tandarts. "Maar als je daar eenmaal bent, heb je geen tijd om
aan je angst te denken. Het is
wel ontzettend confronterend."
Tandarts Joost van Vlijmen reist
al tien jaar voor stichting
Dhampus naar landen om arme mensen met kiespijn te behandelen. De reis- en verblijfkosten betaalt hij zelf. "We bezoeken scholen, weeshuizen,
klinieken, nomaden en vuilnisbeltbewoners", zegt Joost van
Vlijmen. "Omdat het moeilijk is
te zien wie écht in armoede leeft
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en wie niet, werken we met
kaartjes." Elke patiënt krijgt een
kaartje waarop persoonsgegevens staan en waarop staat
waarvoor hij of zij behandeld
moet worden. "Die briefjes bewaken ze echt met hun leven",
zegt Ketelaar. "Omdat ze constant pijn hebben door een verrotte kies of iets dergelijks, zijn
ze hartstikke blij dat ze behandeld worden."
Twee kisten vol, meer materiaal
heeft de tandarts niet. Spiegels,
sondes, injectienaalden, verdovingsvloeistof, tangen en een
snelkookpan. "Het is moeilijk

om de spullen over de grens te
krijgen, daarom laten we de kisten daar op een veilige plek achter. Het jaar daarop kunnen we
dan zonder problemen het land
in", vertelt Van Vlijmen. "Mensen hebben nog wel eens kritiek
op dit soort kleinschalige projecten, maar ik ben blij dat ik in
korte tijd heel veel kan doen. We
verhelpen niet alleen direct rotte tanden. Ook geven we voorlichting aan kinderen op school
hoe ze hun tanden moeten
poetsen. De tandenborstel die
ze naderhand krijgen is echt
hun trofee."
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T.W.V. h 150,-*

van 11.00 tot 17.00 uur

KOM KIJKEN NAAR DE NIEUWE COLLECTIES
van o.a. Leolux, Jori, Bert Plantagie, Machalke

Longtumoren
sneller opgespoord
NIJMEGEN - Het UMC St
Radboud is gestart met
'autofluorescentie bronchoscopie', een nieuwe
techniek om longtumoren in een zeer vroeg stadium op te sporen.
Een bronchoscopie is het kijken in de luchtwegen met behulp van een dun, flexibel
slangetje. Aan het eind van
het slangetje zit een kleine videocamera waarmee de longarts de luchtwegen inspec-
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NIJMEGEN - De 80-jarige club
SV Hatert houdt zaterdag 23
mei het grote Lastraga-jeugdtoernooi. Het wordt een enorm
evenement waaraan 14 verenigingen meedoen met ruim 60
teams. De wedstrijden in de mini-F- en F-groepen beginnen
om 9.30 uur. Rond 12.00 uur is
hier de prijsuitreiking. De E- en
D-groepen beginnen hun toernooi om 12.45 uur en zijn rond
de klok van 16.30 uur klaar.
De deelnemende verenigingen
zijn: SC Bemmel, Beuningse
Boys, DIO '30, DVE-Trajanus,
Juliana '31, SV Nijmegen, Oranje Blauw, Orion, OSC, Quick
1888, Spero, Union, WAVV en
SV Hatert. Al eerder deze
maand hield SV Hatert het toer-

VANAF

h 899,-

nooi om de Briljant-Cup. Dit
toernooi kreeg op woensdag 13
mei zijn ontknoping. Bij de Dgroep bleek Brakkenstein D1 de
beste en bij de E-groep legde
Blauw Wit E1 beslag op de wisselbeker, beschikbaar gesteld
door Schoonmaakbedrijf Briljant. Hatert-voorzitter Rein Verdijk reikte na afloop van het
toernooi in de Hatertkantine de
prijzen uit en bedankte alle
deelnemende
verenigingen
voor het meedoen aan dit zeer
geslaagde toernooi, dat ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van SV Hatert een herkansing heeft gekregen. Volgend
jaar gaat de vereniging haar uiterste best doen nog meer clubs
ervoor te interesseren.
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teert. Het Radboud nu naast
het 'gewone videocameraatje'
een bronchoscoop met een
extra camera waarmee fluorescerende opnamen worden
gemaakt. Ongezonde gebieden, die kunnen uitmonden
in longkanker, zijn door de
nieuwe techniek veel eerder
zichtbaar. De methode gaat
deel uitmaken van de sneldiagnostiek, waarbij patiënten
met verdenking op longkanker binnen twee dagen een
diagnose en behandelplan
krijgen.

SV Hatert houdt weer
het Lastraga toernooi
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Snel meubels nodig? Kijk op:

www.triowoonplaza.nl

