Een oproep van Hilde Vlaminckx, zendeling-verpleegster in
Mandritsara:
DRINGEND GEZOCHT: VERSTERKING VAN DE TROEPEN

Nee, het project Hopitaly Vaovao Mahafaly is geen leger maar een medisch
project, zoals de naam doet vermoeden. Toch bevechten we een vijand: de
ARMOEDE.
Madagaskar is het vijfde armste land ter wereld (gemeten naar het gemiddelde
salaris van de bevolking) en het staat als eerste op de lijst van armste landen die
niet in een conflict verwikkeld zijn.
43 % van de 26 miljoen inwoners leeft onder de armoededrempel. 65 % van de
bevolking heeft niet genoeg te eten. Verwachte levensduur voor mannen is 65
jaar en voor vrouwen 69. Een op drie kinderen gaat niet naar school. De armoede
zou te wijten zijn aan natuurlijke catastrofes zoals cyclonen en overstromingen,
maar ook aan weerkerende politieke crises. (Bron: Wikipedia)

Voor de lezers die niet met het project bekend zijn een korte schets. Het idee
ontstond in 1993 bij een Amerikaanse zendeling die een medisch project wilde
opstarten in een streek waar nog niets of weinig aan medische hulp voorhanden
was. In samenwerking met het Verbond van Baptistenkerken in Madagaskar werd
het project werkelijkheid in 1995.
Ondertussen zijn we 23 jaar verder en breidde het project uit met een school
(kleuterklas, lager onderwijs en lager middelbaar), een school voor opleiding van
verpleegkundigen en vroedvrouwen en een radiostation.
De school telt 350 leerlingen. De verpleegschool heeft ondertussen bijna 31
gediplomeerde verpleegkundigen afgeleverd en 7 vroedvrouwen.
Het hospitaal heeft per jaar +/- 20.000 consultaties, 5000 opnames en 1500
operaties. Er zijn 22 heelkundige bedden en 22 geneeskundige.
De kraamkliniek heeft 12 bedden en zorgt voor veel normale bevallingen en
keizersneden.
Er is ook een afdeling oogziekten en een dienst volksgezondheid.
Het project “bedient” ongeveer 250.000 inwoners van de regio, maar er komen
ook patiënten van andere regio’s, voornamelijk voor oogoperaties (staar).
Niet alleen werken we in een arm land, maar daarbij ook nog in een arme,
afgelegen streek. Het merendeel van de bewoners zijn boeren en veetelers.
Dikwijls is hun rijstopbrengst juist genoeg om hun eigen gezin te onderhouden.
Gezondheid en scholing komen voor de meesten op de laatste plaats. We
proberen dan ook om de prijzen voor de zorgen in het ziekenhuis zo laag mogelijk
te houden, zodat de mensen aangemoedigd worden om naar het hospitaal te
komen in geval van ziekte.
Een project kan echter niet overleven zonder geld en ook niet zonder getraind
personeel.
Toen ik hoorde van het diensthoofd verpleegkunde dat ze alle vormingen uit het
budget 2018 had moeten schrappen, ben ik naar de directie gestapt. Daar
hoorde ik dat alle afdelingen het luik vorming hadden moeten schrappen omwille
van geldtekort. Ik heb toen gezegd dat ik Tearfund zou contacteren. Tearfund
heeft onmiddellijk toegezegd, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.

Om geld te besparen proberen we zoveel mogelijk ons eigen personeel op
verantwoordelijke posten te zetten. Daarvoor hebben ze echter opleiding nodig.
Alweer uit economische overwegingen zouden we deze opleiding ter plaatse willen
geven met docenten uit eigen midden. Daar waar nodig, trekken we docenten aan
van buitenaf. De directie heeft gevraagd of het project Vorming ook kon
opengetrokken worden naar de andere afdelingen. Ook daarop heeft Tearfund
positief gereageerd. Enkele van de cursussen zijn ivm leadership, management,
informatica.
Het zal niet alleen de patiënten en hun familie, de leerlingen en radioluisteraars
ten goede komen, maar ook het personeel zelf. Het zal hun eigenwaarde doen
stijgen en daardoor ook hun activiteiten efficiënter maken.
Het is niet omdat we in een afgelegen, arme streek werken, dat we geen
kwaliteit moeten leveren, integendeel, het is ook voor de naam van het project
onontbeerlijk. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze vorming noodzakelijk is
om het voortbestaan van het project te garanderen.
We hopen op uw steun te kunnen rekenen via persoonlijke sponsoracties en steun
op rekening van Tearfund,
met de vermelding: “Code 70zon, Madagaskar”
Alvast veel dank.
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