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Dames en heren,  
 
Vanwege de voortdurende internationale Corona-beperkingen  liggen onze project-uitzendingen tenminste tot 
1 jan 2021 stil. Daarom via deze Nieuwsbrief weer even contact over actuele zaken.  Uw reacties helpen mee om 
de contacten toch te onderhouden.  
 
Voorzitter RDN Kees de Korver  
In februari werd ik benaderd door Victor en Bo om mee te denken over de toekomst van RDN. Mijn eerste reactie 
was zeer sceptisch over de staat van de organisatie, het gebrek aan een duidelijke lijn en de afnemende 
activiteiten. Sindsdien zijn we met een stel enthousiastelingen uit bestuur en verder aan het nadenken hoe nu 
verder. Mijn scepsis heeft in middels plaats gemaakt voor enthousiasme: het behandelen van NCD’s door RDN 
in Sub-Sahara Afrika is geen hobby maar bittere noodzaak, het opzetten van mondzorg is geen luxe, maar nodig 
om duizenden gezinnen een inkomen te garanderen, etc.   
Echter: de wijze waarop RDN dat doet moet efficiënter en moderner – vandaar het traject RDN 2.0. Terwijl we 
daaraan begonnen moesten er ook wat “noodverbanden” aangelegd worden: het bestuur bestond uit 3 
techneuten en dat was niet logisch voor een organisatie als Rotary “Doctors”; we hebben daarom Gijs en Arjun 
– project coördinatoren - bereid gevonden om samen in het bestuur overleg zitting te nemen.  
We “Zoomen” nu iedere 2 weken om de lopende zaken te behartigen. Verder was de website totaal out of date 
en ook dat is gecorrigeerd.  
Het programma RDN 2.0 bestaat uit 3 kernpunten:  
1 Focus: waar staan we voor en welke criteria hanteren we om projecten wel of niet te doen, 
2 Samenwerking: doen we alles alleen of zoeken we partners en wie dan, 
3 De Band met Rotary: Wij horen bij Rotary en Rotary hoort bij ons. 
Na het beantwoorden van deze 3 kernvragen rest nog de verpakking van ons verhaal - onze boodschap moet 
goed pakkend, modern en aansprekend worden gecommuniceerd - en de organisatie. Dit laatste gaat over het 
bestuur, de commissies en eventueel een Raad van Advies. In ieder geval zoeken we zeer dringend hulp op gebied 
van PR en communicatie; hetzij op projectbasis voor RDN 2.0, maar liever als permanente invulling in het bestuur.  
Wij zijn er allemaal van overtuigd, dat met het duidelijke verhaal en focus zowel de fondsen als de projecten en 
de artsen dan vanzelf (nou ja…) zullen volgen.  
Een ander belangrijk element, dat hoort bij het RDN 2.0 traject is de communicatie met de achterban, met jullie. 
Helaas zal de Nijkerkdag wellicht dit jaar niet door kunnen gaan (zie verder in deze nieuwsbrief) en daarom zullen 
we er voor zorgen dat jullie iedere 6 weken via een nieuwsbrief op de hoogte blijven van voortgang en andere 
wetenswaardigheden. We nodigen een ieder van harte uit, ons commentaar en suggesties te doen of te melden 
als je een rol in de wederopbouw van RDN wilt spelen.  
Kees de Korver – voorzitter a.i.  
 
Nijkerkdag 2020  
In de vorige brief gaven we aan dat deze dag in het najaar zal plaatsvinden. Inmiddels is de situatie in ons land 
weer aan het veranderen en krijgen we signalen dat mensen juist ook uit de medische wereld terughoudend zijn 
om dit soort bijeenkomsten met meerdere deelnemers bij te wonen.   
Voordat we ons gaan vastleggen op een datum en een locatie (en dus kosten) willen we graag meer zekerheid 
op deelname van uw kant. Graag ontvangen we van u als potentieel deelnemer even een reactie of u van plan 
bent de Nijkerkdag te bezoeken.  
Dat is geen aanmelding, maar slechts voor ons als indicatie wel of niet doen.  Horen we niets dan beschouwen 
we dat als geen belangstelling  
 
Interview RDN in Rotarian oktober nr  
In het komende nummer van het landelijke blad Rotarian, (dat in oktober in het teken staat van medische 
aandacht van Rotary wereldwijd) is een interview opgenomen met onze nieuwe voorzitter Kees de Korver en 
onze projectcoördinator voor tandarts activiteiten Arjun van der Dussen. In onze volgende nieuwsbrief zullen we 
de tekst opnemen voor alle vrijwilligers die dat niet gekregen of gemist hebben.  
 



Dembi Dolo, de stand van zaken tandarts project  
Na het afgelasten van de uitzending naar Dembi Dolo in het voorjaar is helaas ook de uitzending dit najaar 
noodgedwongen geannuleerd. Niet alleen vanwege Covid, ook vanwege de onrust in de regio. Contact 
onderhouden met de mensen in Dembi Dolo is heel lastig. Het internet functioneert heel matig en ook de 
telefoonverbindingen zijn vaak verstoord. Uit de spaarzame reacties valt op te maken dat de medewerkers 
gezond zijn en zo veel mogelijk doorwerken. Het is wel duidelijk dat de scholen nog steeds, nu al een half jaar, 
gesloten zijn. Het tandheelkundige preventieproject is daarmee tot stilstand gekomen. Of de beide studenten 
Dental Therapy al weer naar Addis zijn afgereisd om hun opleiding te vervolgen is niet duidelijk, maar 
vermoedelijk is dat nog niet het geval. Ook zij zijn daardoor al een half jaar niet meer naar school geweest. Dat 
dit tot studievertraging gaat leiden lijkt logisch.   
Een besluit over het doorgaan van een uitzending in het voorjaar 2021 zal op 1 december genomen worden. 
Doorgaan is afhankelijk van de Covid ontwikkelingen en de situatie ter plekke. Aangezien de voorbereidingen 
van een uitzending enige maanden vergen is latere besluitvorming niet verstandig. Arjun van der Dussen.  
  
Archief  
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over de voortgang tav het in kaart brengen van ons 25 jarig 
papieren en deels digitale archief. Dit keer vragen we ook uw hulp om eens te kijken of u nog interessant 
beeldmateriaal heeft dat de moeite van het bewaren is voor wat we als RDN allemaal hebben gedaan.   
  
Website  
De interne artsensite (Google Drive) is geconverteerd naar het nieuwe format. De website is te vinden op het 
zelfde adres als de oude, maar het uiterlijk is iets veranderd. Belangrijk informatie is nog te vinden, maar er zijn 
documenten (in PDF-format), die wij op dit moment niet kunnen laten zien.    
Is er iemand met ervaring van de nieuwe Google websites, die ons kan/wil helpen ?? Graag een contact aan de 
penningmeester, Bo Cornéer   
  
  
Namens Bestuur en vrijwilligers RDN,   
Victor Sterk  
  
  
PS: Dit bericht is aan iedereen met toegang tot de “Interne Artsensite” gestuurd.  


