Najaar 2018

5 jaar stichting Vrouwen voor Vrouwen
Op 29 september hebben we met meer dan 50 enthousiaste vrijwilligers, donateurs en
belangstellenden ons 15 jarig jubileum gevIerd. Het was een stralende dag op een prachtige locatie: de
Dorpskamer in Enspijk in de aanwezigheid van Bishwa Poudyal, onze vertegenwoordiger in Nepal. Hij is
samen met zijn vrouw 2 weken in Nederland om het jubileum mee te vieren. We hebben deze middag
stil gestaan bij de (eeuwenlange) geschiedenis van Pelvic Organ Prolapse (POP) in de westerse wereld.
De huidige stand van zaken met betrekking tot kennis van en over POP en van door Vrouwen voor
Vrouwen uitgevoerd onderzoek is vanaf 1 oktober 2018 te vinden op het Engelstalige deel van onze
website: https://www.vrouwenvoorvrouwen.nl/home-en. We verwachten via deze website uw
commentaar, ideeën, bijdrage etc te ontvangen alsmede ook die van onze Nepalese collegae
zorgverleners.
Lizet Sleutelberg (fotograaf en in 2017 met ons team meegewerkt naar Rasuwa) heeft ons deze middag
vele prachtige foto's laten zien. Een deel hiervan zal de komende tijd ook op onze website te zien zijn.
Bishwa heeft ons vervolgens deelgenoot gemaakt van zijn ideeën over de ontwikkeling in Nepal vooral
met betrekking tot het VVVprogramma in de diverse districten. De politieke ontwikkelingen in Nepal
zijn zeker ook uitdagend met mogelijkheden tot nauwe samenwerking met de bestuurders van de
Gaun Palika's.
Het leven van vrouwen/meisjes in Malawi heeft veel overeenkomsten met de situatie voor vrouwen in
Nepal. In haar documentairefilm "Mercy's blessing" laat May Taherzadeh ons op boeiende wijze zien
wat het betekent voor meisjes om op te groeien in een maatschappij waar onderwijs er voor jongens
is. Een levendige discussie kon niet uitblijven!

Het najaarsprogramma in Nepal
De voorbereidingen voor de gynocamps in Nepal verlopen voorspoedig. We gaan met twee teams naar
drie verschillende districten te weten Sunsari, Dhading en Gorkha.
Samen met stichting Veldwerk zullen we in Dhading gaan werken in een gebied waar we 3-5 jaar
geleden meerdere keren zijn geweest. Inmiddels zijn er meerdere nieuwe health workers actief in dit
district en is ons gevraagd weer onderwijs en training op het gebied van POP te komen geven.

Naast Dhading ligt het district Gorkha: een door de aardbeving van 2015 zwaar getroffen gebied. De
health posts zijn nog vrijwel allemaal gelokaliseerd in noodgebouwtjes. De voorzieningen zijn er zeer
beperkt en kennis/behandeling van POP is daar vrijwel afwezig. We gaan samen met een lokale
Nepalese NGO daar 10 dagen veldwerk verrichten.
In 2010 en 2011 hebben we in Sunsari (Oost-Nepal) een aantal gynocamps gehouden. Het bleek dat in
dit district veel vrouwen met een (ernstige) POP leven. We hopen vrouwen terug te zien die indertijd
behandeld zijn en zullen volgens de verwachting van Karuna, de Nepalese NGO met wie we hier naar
toe gaan, vele vrouwen in deze 4 daagse gynocamps zien. Dit veldkamp kan plaatsvinden dankzij
ondersteuning door Wilde Ganzen.
Ook wordt er weer met Nepalese gynaecologen (al dan niet in opleiding) geopereerd: In Scheer
Memorial in Banepa zullen we bij 30-40 operaties ondersteuning verlenen en waarschijnlijk een zelfde
aantal in Man Mohan Hospital in Kathmandu. Er zijn meerdere onderwijsprogramma's in voorbereiding
samen met Scheer Memorial en Colorado team uit Denver (VS).

Lustrum VNVA op 6 oktober
Op 6 oktober is het 85-jarig jubileum van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA).
Het thema van het Lustrumcongres was Solidariteit over onze landsgrens en binnen onze samenleving.
Ook VvV mocht een bijdrage leveren met een voordracht over ons werk in Nepal. Veel congresgangers
hebben hun waardering laten blijken voor ons werk: zowel mondeling tijdens het congres als ook door
deel te nemen aan de door de VNVA georganiseerde veiling. Aan het eind van de dag is ons het
prachtige bedrag van 2825 euro overhandigd! Wat een fantastische bijdrage aan ons werk!

Voor het 15 jarig bestaan van de stichting Vrouwen voor Vrouwen heeft oudvoorzitter Molly Verdegaal een prachtig olieverfschilderij gemaakt. Zie ook
https://www.ateliermollyv.nl
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