December 2016

* Ontmoetingsdag 8 januari 2017
Vrijwilligers, donateurs en geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze jaarlijkse
ontmoetingsdag Vrouwen voor Vrouwen op zondag 8 januari van 13.30- 17.30 uur Plaats: Fort Vreeswijk in Nieuwegein
Programma
1. De kracht van Nepal: de FCHV
2. Najaar in Nepal
3. Jong VvV
4. Pauze
5. HULP: een theatervoorstelling van en met Anoek Nuyens
en aansluitend een discussie over ontwikkelingshulp
Aanmelden voor 1 januari 2017 via:
info@vrouwenvoorvrouwen.nl

Met een grote groep vrijwilligers is Vrouwen voor Vrouwen in november heel actief geweest in Nepal op meerdere
terreinen. Een korte samenvatting:
•

Er is een 10daags veldkamp in Parbat gehouden in een gebied waar we in april 2015 voor het eerst zijn geweest. Veel
van de vrouwen die in 2015 behandeld zijn met een pessarium voor hun prolaps blijken zich prima te redden zo is
gebleken uit het werk van onze vrijwilligers. Ook de Female Community Health Volunteers en de healthworkers blijken
goed op de hoogte van klachten en mogelijke behandeling van de prolaps. De aanvullende trainingen en praktisch
onderwijs door ons VvV team zijn zeer intensief geweest. Het hele gynocamp is uitgevoerd onder aanvoering van de
District Health Officer met VvV in een ondersteunende rol. Het is van alle kanten heel positief ontvangen.

•

Voor de eerste keer hebben we met een kleine groep in Ilam gewerkt. Een district in het Oosten van Nepal gelegen en
bekend door de Ilam-thee. De theeplantages zorgen voor een iets hogere levensstandaard vergeleken met andere
districten. Ook is er meer geletterdheid. De organisatie was in handen van Karuna, een Nepalese NGO waarmee we
eerder in het district Sunsari hebben samen gewerkt. Na een hele dag onderwijs aan de healthworkers van
verschillende gezondheidsposten hebben we 3 dorpen bezocht. De opkomst was goed; veel vrouwen (40%) hadden een
geringe mate verzakking (POP); 8% een ernstiger POP; counseling werd aan iedereen gegeven. Door ons onderwijs
konden we een goede aanzet geven in voorlichting en begrip voor POP. Dit project wordt ondersteund door Wilde
Ganzen.

•

Er is in 3 ziekenhuizen (Scheer Memorial Hospital, Man Mohan Teaching Hospital en Paropakar Maternity Hospital) een
operatieprogramma samen met Nepalese gynaecologen uitgevoerd. Zowel in Scheer als in Man Mohan zijn de
plaatselijke gynaecologen na afloop van deze periode nu in staat om “gewone” behandelingen van een prolaps
zelfstandig uit te voeren. Het programma in het Maternity Hospital is van een beperkte omvang geweest, mede tgv het
feit dat het ziekenhuis vorig jaar door de aardbeving voor de helft is ingestort. Er is dus simpelweg geen ruimte meer
voor niet-spoedoperaties.

•

Op verzoek van de gynaecologen van het Maternity ziekenhuis is door VvV een aparte training gegeven in het
urodynamisch onderzoek bij vrouwen met incontinentieproblemen. Dit is ook in Nepal een veel voorkomend probleem.
Een urogynaecologisch verpleegkundige heeft in 2 weken tijd meerdere Nepalese collegae vertrouwd gemaakt met dit
onderzoek.

•

De vraag om onderwijs en bijscholing van de Nepalese collegae is ook dit keer weer duidelijk geweest. Zowel in het
Maternity Hospital als in het Man Mohan Teaching Hospital is een dagdeel theoretisch onderwijs verzorgd door de VVV
vrijwilligers samen met de Nepalese gynaecologen.

•

Follow-up onderzoek wordt al jaren door Vrouwen voor Vrouwen uitgevoerd: we willen weten wat onze inspanningen
opleveren. Daartoe worden van alle vrouwen die gezien worden een aantal gegevens vastgelegd in een door VvV
ontworpen registratieprogramma. In november is een begin gemaakt met de overdracht van dit registratieprogramma
en het beheer ervan naar een medewerker van KARUNA Nepal. De eerste resultaten heeft zij ons al doen toekomen en
het ziet ernaar uit dat volgend jaar de hele registratie door Vrouwen voor Vrouwen overgedragen kan worden.
Al onze enthousiaste vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat we als Vrouwen voor Vrouwen heel tevreden kunnen
terugzien op ons recente verblijf in Nepal. Op onze website vindt u meer verhalen van onze vrijwilligers.

