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JAC GARNOES! 
Laten we U nakijken…. 

De vele vrouwen die onze veldkampen komen bezoeken wordt dit medegedeeld, 

nadat ze hun klachten aan de vrijwilligers van Vrouwen voor Vrouwen hebben voor-

gelegd. Voor ons een gewone vraag als je bij de dokter komt. De Nepalese vrouw 

ervaart dit heel anders, want krijgt weinig kans om naar de dokter te gaan. Laat 

staan een gynaecologisch onderzoek te ondergaan. Verlegenheid en schaamte doet 

vrouwen afzien van een bezoek aan ons kamp. We besteden hieraan veel aandacht, 

we stellen gerust en leggen uit. Een ongekende benadering voor Nepalesen. Niet 

alleen het medische aspect maar ook een culturele factor speelt een grote rol bij het 

uitvoeren van een gezondheidsproject. Het blijft een uitdaging om aan de slag te 

blijven met dit vrouwen project in Nepal.

lopen met materialen



Nepalese vrouwen geven bloemen Wachtende vrouwen

Diverse vrijwilligers ver-
tellen hun eigen verhaal:  
Nettie Schaafsma reisde in maart 
2014 af naar Nepal en vertelt: “We heb-
ben in Dhading heel hard kunnen werken, 
115 vrouwen gezien die dag. Mijn 1e 
patiënt was een vrouw met alleen maar 
onregelmatig bloedverlies afgelopen 
2 maanden. Ze bleek zwanger, maar wil-
de dit niet. Toch een enorme impact voor 
deze vrouw met al meerdere kinderen. Ze 
kreeg meteen goede gesprekken met de 
Health post medewerkers. Dat was goed 
om te zien. Eén vrouw had een mooi ver-
haal. Ze had haar ring schoongemaakt, te 
drogen gelegd, en vervolgens was er een 
kraai mee vandoor gegaan. Ze was er 

overigens heel tevreden over. Tijdens 
een van de kampen in Dhading had 
Dokter Wilma een mooi moment. Er kwam 
een mevrouw waarvan de buurvrouw in 
een eerder jaar bij ons in het kamp was 
geweest en een ringpessarium had 
gekregen. Wilma ontdekte dus bij haar 
mevrouw een wel heel bijzondere ring: 
ze had een baby-armbandje ingebracht. 
Goed bedacht, alleen niet zo goed voor 
de vaginale wanden. Gelukkig kreeg ze 
hier een “echt” pessarium voor. 
Uiteindelijk hebben we ruim 800 vrouwen 
kunnen behandelen en 30 lokale gezond-
heidswerkers kunnen opleiden. Ik heb 
twee weken intensief kunnen bekijken 
hoe een andere cultuur leeft en heb leuke 

contacten gehad met deze vriendelijke 
vrouwen. De dankbaarheid van hen over 
de behandeling, het werken met zo’n 
geweldig Nepalees team, waarvan ik 
merkte dat ze zelf steeds meer ervaring 
hebben gekregen en ondertussen zelf-
standig kunnen werken, dit alles heeft me 
enorm veel voldoening gegeven en was 
een geweldige ervaring, waar ik erg trots 
op ben! “

Thierry van Dessel is gynaecoloog en 
reisde als teamlid in november 2014 af 
naar Nepal, hij vertelde: “Inmiddels weer 
een weekje terug uit Nepal, dus weer 
een beetje geacclimatiseerd. Het was een 
unieke en overweldigende ervaring om 
mee te maken. Vanuit het perspectief  
van een gynaecoloog is de ernst van de 
pathologie in Nepal onvoorstelbaar. Ik 
heb hier meer gezien en gedaan dan 
in Nederland in een heel jaar. Wat het 
werken daar zo uniek maakt is de onder-
liggende organisatie die Vrouwen voor 
Vrouwen in Nepal heeft weten op te zet-
ten. Alleen die vrouwen waarbij de eerder 
gegeven voorlichting en pessariumbehan-
delingen niet toereikend zijn komen voor 
de operaties. Dat is erg belangrijk, want 
het is vaak erg lastig om goed inzicht te 
grijpen in de hoofdklacht en een eerdere 
gedegen beoordeling of de klachten ook 
daadwerkelijk door de prolaps veroor-
zaakt worden is daarom onontbeerlijk…
Na het werk heb ik nog het voorrecht 
gehad wat door Nepal te reizen. Wat 

Nepal kamp

2014 op een rijtje
•	1800 vrouwen hebben baat gehad bij activiteiten in 2014.
•	50 Nepalese gezondheidswerkers op alle niveaus hebben deelgenomen aan  

de trainingen van Vrouwen voor Vrouwen.
•	300 vrouwelijke vrijwilligers hebben deelgenomen aan trainingen.
•	Studiebeursprogramma:	10 meisjes volgen een opleiding tot verpleegkundige.
•	Samenwerking	met	drie	ziekenhuizen.
•	In	het	district	Sunsari	wordt	ons	programma	voortgezet	door	lokale	gynaecologen,	

die door ons geleverde ringen plaatsen.
•	Ringenproject:	mede	dankzij	Wilde	Ganzen	zijn	er	2800 steunringen naar  

Nepal getransporteerd en verdeeld over ziekenhuizen en gezondheidsposten.
•	20 Nederlandse vrijwilligers waren actief in Nepal in samenwerking met 

Nepalese partners.
•	3 VvV’ers werden benoemd tot erelid van de Nepalese gynaecologen vereniging.
•	Oud	voorzitter	Molly	Verdegaal	kreeg	een	koninklijke	onderscheiding	en	droeg	

deze op aan de Nepalese vrouwen.



Man er ook bijEre-lidmaatschap Team vrijwilligers

een prachtig land als je de smerigheid 
van Kathmandu achter je laat. En wat een 
fantastische mensen... Hulde, Vrouwen 
voor Vrouwen, voor jullie werk in Nepal.”

Evaluatie in 2014
Molly vertelt over de evaluatie van 
november 2014: “Vrouwen voor Vrouwen 
bezoekt sinds 2003 één, vanaf 2006 
twee maal per jaar een aantal dorpen 
in verschillende districten in Nepal. In de 
loop der jaren is de focus verschoven 
van medische hulp verlenen (voorlichting, 
bekkenbodemoefeningen, aanmeten pes-
saria, prolaps operaties) naar training van 
de lokale gezondheidswerkers en overleg 
met beleidsmakers op lokaal en regionaal 
niveau over de prolapszorg in de reguliere 
gezondheidszorg. De vraag is wat deze 
inspanningen hebben opgeleverd: Hoe 
is de zorg voor vrouwen met een prolaps 
geregeld, wordt de overgedragen kennis 
ingezet? Waaraan heeft men behoefte 
en wat kunnen wij nog bijdragen om de 
prolaps-zorg in het betreffende dorp of 
district	te	verbeteren?	Om	deze	reden	
hebben wij een onderzoek opgezet in 
dorpen die in het verleden meerdere 
malen door een team van VvV zijn 
bezocht, maar die nu niet meer in ons 
programma zijn opgenomen.
In November werd door een klein, 
gemengd Nepalees/Nederlands team 
acht dorpen bezocht, waar VvV in het 
verleden actief is geweest. Vier dorpen 
minstens vier jaar geleden en vier 

dorpen waar nog in 2013 gestructureerd 
onderwijs is gegeven. Door het evaluatie 
team onder leiding van Janny Dekker, met 
ondersteuning van Aruna, Bishwa, Uma en 
student nurses zijn gedurende acht dagen 
in totaal 106 interviews gehouden. Een 
eerste indruk leverde op dat in plaatsen 
waar we langer geleden zijn geweest 
(zoals Bhotechur en Lapsepidi) niet erg 
goed met prolaps care wordt omgegaan. 
Daarentegen was in Bhakundebesie en 
vooral in Naubise nog veel kennis en 
vond praktische uitvoering plaats. In 
Sindupalchowk	lijken	de	vaardigheden	
nog aanwezig, maar dit is een indruk. 
Uiteraard worden de interviews uitgewerkt 
en komt er een verslag. Al met al was 
het hartverwarmend deze plaatsen te 
bezoeken en werden we zeer positief 
ontvangen. De bereidwilligheid om mee te 
werken was heel groot. We hebben naar 
ons idee veel nuttige informatie gekregen.”

Een nieuwe voorzitter 
en een nieuwe Nepalese 
vertegenwoordiger 
In juni 2014 vond er zowel in Nederland 
als in Nepal een wisseling plaats. Molly 
Verdegaal trad na 11 jaar af als voorzitter. 
Deze taak werd overgenomen door 
Marijke van den Berg. Marijke: hartelijk 
welkom! En in Nepal nam Deepti Khakurel 
afscheid als Nepalese vertegenwoordiger. 
Bishwa Nath Phoudyal nam het stokje 
over.	Op	deze	plek	willen	we	ze	kort	aan	
u voorstellen. 

Marijke van den Berg is 
kinderarts en de nieuwe 
voorzitter van VvV: 
“…Mijn visie op de plaats 
van de voorzitter is dat deze 
vooral moet faciliteren en zorgen waar de 
stichting voor staat, namelijk het verlenen 
van zorg aan vrouwen met prolaps in 
Nepal verder te verbeteren. Mijn ervaring 
met het project is nog pril en ik moet 
treden in de brede paden die Molly in 
Nepal heeft achtergelaten en dat vraagt 
om nederigheid en bezinning. 
Toch iets over mijn achtergrond; ik ben 
in Groningen en Amsterdam opgeleid 
als kinderarts en heb me gespecialiseerd 
in de hemato-oncologie. Vele jaren heb 
ik gewerkt in het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht en me steeds verder 
gespecialiseerd in de bloedstolling en 
met name de hemofilie, in dit gebied 
ben ik ook internationaal nog steeds 
erg actief. Dit heeft me ook al eerder 
in contact gebracht met projecten in 
ontwikkelingslanden.
Wat mij erg aanspreekt in het werk van 
Vrouwen voor Vrouwen is dat ze zich inzet 
voor de gezondheidszorg van vrouwen 
en dat dit in samenwerking gaat met een 
lokale	organisatie.	Ook	de	beperking	tot	
verzakkingen wat In Nepal een groot 
medisch en sociaal probleem vormt, is 
heel goed opgezet met de nadruk op 
onderwijs en preventie.
Ik was diep geraakt tijdens mijn eerste 
kamp dit jaar dat het mogelijk is elke dag 



Het team aan het avondmaal
STICHTING VROUWEN 
VOOR VROUWEN
Vrouwen voor Vrouwen richt zich zowel op 
daadwerkelijke medische hulp in het veld als op 
het (meehelpen) opbouwen van de gezondheids-
zorg	 ter	plaatse.	De	Stichting	werkt	met	artsen,	
verpleegkundigen en vrijwilligers die hun kennis 
en tijd belangeloos ter beschikking stellen.

Voor dit werk is veel geld nodig!
Steun	 daarom	 de	 vrouwen	 in	Nepal	 en	wordt	
donateur of stort Uw gift op rekeningnummer 
NL	52	RABO	0328049239	t.n.v.	Stichting	Vrouwen 
voor Vrouwen.
 
Donateursformulieren kunt U downloaden van 
onze website www.vrouwenvoorvrouwen.nl of 
aanvragen bij de secretaris. 

BESTUUR
Voorzitter
Marijke van den Berg, kinderarts
 T  035 - 542 55 42 M	06	-	12	74	79	66

Secretaris
Tineke v.d. Laarse, verpleegkundige
Amer 70, 3232 HA Brielle
 T  0181 - 84 15 48 M	06	-	43	53	98	19
@  info@vrouwenvoorvrouwen.nl

Penningmeester
Henny van Hulzen-Berbé, accountant
 T  0252 - 53 08 30 M	06	-	11	51	29	85

Leden 
Loes Harmsen, gynaecoloog
M  06 - 22 45 03 08

Dorien Janssen, huisarts
T		058	-	213	62	69 M	06	-	29	57	18	83

Annemarie Swart, huisarts
 T  0251 - 31 35 72 M 06 - 41 86 74 11

Molly Verdegaal, huisarts
 T  0345 - 58 23 23 M 06 - 22 52 47 60

Vertegenwoordiger Nepal
Bishwa Nath Poudyal, program officer
 T		00977	98	48	02	42	45
@  bishwanpoudyal@gmail.com

ADVISEURS
•	 Mr.	E.P.	Huddleston	Slater,	Oud-Notaris,
 (fundraising en notarieel)
• Dhr A.J.M. Verdegaal, oud ambassadeur 
 (ontwikkelingssamenwerking)
• Prof. Dr. M.E. Vierhout hoogleraar  
 gynaecologie, (bekkenbodemproblematiek)

COMITÉ VAN AANBEVELING
•  Nelleke van de Krogt, televisiepresentator
•  Prof. Dr. Toine Lagro-Janssen, hoogleraar 
	 	 Vrouwen	Studies	
•  Prof Dr. M.E. Vierhout, hoogleraar gynaecologie

ALGEMEEN
info@vrouwenvoorvrouwen.nl
www.vrouwenvoorvrouwen.nl

Rabobank	Geldermalsen	
Rek	nr.	NL52	RABO	0328328.049.239
t.n.v.	St.	Vrouwen	voor	Vrouwen
K.v.K.	Tiel	11057489

De	Belastingdienst	heeft	de	Stichting	aangemerkt
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Uw giften zijn dus aftrekbaar.

wel 100 vrouwen te zien en dat deze 
vrouwen vaak uren hadden gelopen 
voordat ze bij ons konden komen. Het 
is goed dat er in het project ook veel 
aandacht is voor opleiding van de lokale 
gezondheidsmedewerkers. De grote 
uitdaging van ontwikkelingsprojecten is 
om het zo op te zetten dat je erop gericht 
bent dat het door gaat als je er niet bent. 
De samenwerking met de Nepalese 
organisatie is fantastisch en de jonge 
vrouwen die we een opleiding bieden 
en daarna als verpleegkundige aan het 
werk gaan is prachtig….”

Deepti Khakurel nam afscheid als 
vertegenwoordiger in Nepal en  
spreekt vol lof over haar tijd bij VvV:
“It was definitely not easy to bid 
farewell	as	the	Nepal	Representative	
of Women For Women Foundation but 
had to make a choice for some better 
learning opportunities. In fact, my role 
in the organization, which started as the 
volunteer and then a representative, has 
now been broader- a committed friend. 
We grew together with lots of hopes 
and challenges to help Nepali women to 
prevent and cure morbidity such as pelvic 
organ prolapse. There is still a long way 
to go to achieve the vision of the Women 
and Women Foundation and I am sure our 
path will again cross soon. I wish Women 
For Women Foundation a great success 
and would like to sincerely thank for their 
remarkable work in Nepal. “

Bishwa Nath Phoudyal, onze 
nieuwe vertegenwoordiger 
in Nepal vertelt wat over 
zichzelf: 
“As a college student in the 
late 80s, my focus was on 
access to health care for underserved 
population, and I became especially 
interested in health disparities here in the 

Nepal. The more I learned the clearer 
it became on fragile primary health 
care. My first job in a community as 
development officer was a daylong drive 
and walk from Kathmandu, my hometown. 
I had never been outside the city and 
had no idea that there was such extreme 
situation of poor hygiene practice, lack 
of education of females, ... but I love 
my work because I love to interact with 
people to bring change and succeeded a 
bit to mobilize community and believed it 
has shaped my personality. 
I persuaded a degree thinking that it 
would allow me to follow my passion 
and	joined	Sandoz	a	Swiss	company	as	
a country representative where I learned 
what “Logistics” means. 
I	joined	USAID/JSI	in	action	at	field	in	
the area of Health Logistics Management 
in 2000, later promoted to Field 
Manager. I had supported the design 
and implementation of country/ regional 
and district level technical activities 
and took responsibility for specific 
tasks. I contributed to develop program 
implementation plan and management.
In last June I have moved to Women 
for Women Foundation as a country 
representative for Nepal to explore 
opportunities that would expose me 
further in maternal health and allow me 
to contribute to meaningful work in the 
field	especially	in	the	area	of	POP	care	
service. This because of reproductive 
health care is minimal in remote areas 
of Nepal. To solve this problem we are 
implementing the participatory problem 
solving approach by involving the man as 
a partner in discussions about barriers to 
seeking	maternal	health	focusing	to	POP	
services… A decade long staying outside 
my home and family I now feel through 
WfWF, I have found a community and 
a context that makes me feel as if I am 
home again. “ 

Stichting Vrouwen voor Vrouwen 
(Women for Women Foundation) heeft als doel het verbeteren van de 
gezondheid van vrouwen in Nepal, vanuit de gedachte dat een goede 
gezondheid	het	gezin	en	de	economie	ten	goede	komt.	Onze	focus	ligt	op	
verzakking van de bekkenbodemorganen (prolaps).
Deze aandoening maakt het dagelijks functioneren erg moeilijk Het komt in 
Nepal (ook al op jonge leeftijd) bijzonder veel voor, maar is meestal goed 
te behandelen.


