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Het vorige verslag ging o.a. over onderwijs voor dove kinderen, wat wij hebben kunnen
starten. We zijn weer terug in ons dorp en hebben onderweg nog een initiatief bezocht van een
klas met dove kinderen. Hiervoor betaalt de overheid (nog) niet. De ouders zijn enthousiast de
leerkracht (die geen leerkracht is) ook. Maar daarmee houd het op. We zullen zo snel mogelijk
proberen iemand te sturen die de leerkracht kan helpen met lesgeven. Dat is wel het eerste wat
moet gebeuren, verder is er nog alles nodig.

De school voor dove kinderen.

Maar dit verslag gaat over gezondheidszorg. Even een succesje: De gezondheidspost
in Achram draait op volle toeren. Er is een speciaal programma voor mensen met staar
gestart. Een maal per drie maanden worden de mensen opgehaald voor een operatie in een
oogkliniekje. Onze post doet het eerste onderzoek, wat veel werk en vooral kosten bespaart.
De patiënten zijn nu nog overwegend (allemaal) mannen, maar na een fris gesprek komen er
nu ook vrouwen met staar te voorschijn.
In de regio Fouta van Mali en Senegal was een grootscheeps inentingsactie voor Meningitis,
nekkramp. Als kinderen de ziekte al overleven is vaak doofheid het vervolg, soms ook
blindheid. Mauritanië heeft nu ook een inentingsprogramma, dankzij onze koelboxen op
zonne-energie doen ook onze dorpengroepen mee.

Ambulante zorg inentingprogramma meningitis

Een fantastisch succes, wat vooral te danken is aan de arts, waar wij al heel lang mee
samenwerken, dokter Sarr, die tevens leidinggevende is voor de regio. Door de goede
uitrusting (Silent Work) heeft deze post een redelijke apotheek voorziening, en goede
controle voor moeder en kind er is een aparte verloskamer, zodat de bevallingen niet meer
in de donkere lemen huisjes hoeft plaats te vinden en er opgeleide vroedvrouwen zijn om de
bevalling te begeleiden.

Gezondheidszorg visuele voorlichting voor vrouwen
Deze post is nu uitgebreid met een tandartsuitrusting. Het wachten is nu op een tandarts, die
door de overheid is toegezegd. Er is behalve stoel en gereedschap ook een ruime hoeveelheid
start materiaal aanwezig. Zijn plan (dokter Sarr), is alle kinderen op te roepen voor een
bezoek en in kaart te zetten wat er gedaan moet worden. Een eenvoudige tekening van hun
gebit komt in het gezondheid schriftje en wordt door de tandarts bijgehouden. Een andere
vooruitgang is de echografie voor controle van de zwangere vrouwen. Dokter Sarr gaat voor
een training naar Dakar in Senegal. Hij is enorm enthousiast om hiermee te gaan werken.
Evenals de tandartsuitrusting, is het bedoeld voor de hele regio. De medische microscoop die
wij hem op zijn verzoek hebben bezorgd helpt hem enorm bij het opsporen en behandelen
van tuberculose.

Blij met de microscoop

Dit komt in deze regio vaak voor, door invloed van de zandstormen, stof en zand blijven
dagenlang hangen, ook astma is hier een groot probleem. Hiervoor zijn wel injecties en pillen
maar een luchtpompje is niet te koop. Hiervoor zijn we waarschijnlijk ook aangewezen op
Senegal, wat het extra kostbaar en lastig verkrijgbaar maakt.
Een klein maar niet minder belangrijk is wel het succes van de genezing van een jongetje uit
deze regio. In 2010 schreef ik over een ongeluk met een klein personenbusje, met veel doden
en ernstig gewonden. Een daarvan was een jongen die hielp op de bus met het innen van
de kleine bijdrage voor de ritten. Wij hebben hem toen naar het ziekenhuis in de hoofdstad
gebracht. Zijn vader werkt in Kaolak in Senegal, zijn moeder woont in deze omgeving 680
km. van de hoofdstad. Beiden hadden geen geld om het kind te bezoeken. Toch is hij in
al die maanden dat hij in coma lag nooit alleen geweest. Wij zorgden voor een matrasje,
lakens en medicijnen. De mannen uit deze regio maar die in Nouakchott (de hoofdstad)
werken, zorgden bij toerbeurt voor het kind. Wij bezochten hem zoveel mogelijk zodra we in

Nouakchott waren. Vulden de medicijnen aan. Ik zag met ontroering hoe groot de zorg voor
dit voor hen vaak onbekende kind was. Probeerde hen uit te leggen dat het belangrijk was
dat ze tegen het kind praten, hem vertellen over zijn dorp de vriendjes zijn moeder en broers
en zusjes. Deze mannen legden geld bij elkaar om de vader te laten overkomen en stuurde
geld naar de moeder zodat er voor het gezin gezorgd kon blijven in deze zware maanden.
Eergisteren bezochten wij de familie, en na een hernieuwde kennismaking zagen we een blije
moeder, broers en zusjes en vooral een gezonde jongen die nu gewoon naar school gaat en een
hinder meer lijkt te hebben van zijn langdurige ziekenhuisopname.

Na 7 maanden coma na maanden een gezonde jongen

