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Najaar in Nepal
Bij aankomst van het 1e team vrijwilligers eind oktober staat het land in het teken van
verkiezingen en wederopbouw. De verkiezingen (in 2 fasen) voor de provincies zijn over het
algemeen rustig verlopen, ook in het zuiden van Nepal. De opbouw van de nieuwe
bestuursstructuur in Nepal is inmiddels in volle gang: VDC's zijn opgegaan in een grotere eenheid
(Gaun Palika). Ook de 75 districten gaan verdwijnen ten gunste van een 7-tal provincies. De
wederopbouwactiviteiten na de aardbevingen in 2015 in Kathmandu valley zijn indrukwekkend - in
de rurale gebieden echter aanzienlijk minder. Daar wordt het landschap nog steeds bepaald door
aluminium golfplaten en tenten.

Veldwerk
Op weg naar Rasuwa (R in onderstaand kaartje), een district tussen Kathmandu en de Chinese
grens, is de rijstoogst in volle gang. Naast talloze vrouwen zien we ook veel mannen op het veld
met de oogst bezig. Sinds de earthquake van april 2015 resteert in Dunche, de hoofdstad van
Rasuwa, nog slechts het fundament van het lokale ziekenhuis. In tenten geven we daar onderwijs
aan health workers en Female Community Health Volunteers. Dit keer samen met artsen van het
Man Mohan Hospital uit Kathmandu. Pelvic Organ Prolapse (POP) is het hoofdonderwerp van
training en teaching, maar ook andere gynaecologische problematiek is aan de orde geweest. De
samenwerking van de artsen van Man Mohan met de lokale health workers in Rasuwa zal ook
zonder aanwezigheid van VvV voortgezet worden. In totaal zijn 10 health workers getraind en zij
hebben samen met ons 349 vrouwen gezien waarvan 97 met een POP 2 of meer.

De District Health Officer van Parbat (P) heeft VvV gevraagd om ook in november 2017 in de
dorpen waar nog geen POPonderwijs en –training is gegeven, mee te helpen. Vrijwel alle FCHVs
zijn gekomen voor het onderwijs en ook de Auxilliairy Nurse Midwives (ANM) van de health posts.
Het aantal vrouwen wat de gynocampen heeft bezocht is nogal wisselend: van 50 tot 150 per dag.
De DHO heeft dit gynocamp ook gebruikt om cervixscreening in ditgebied op te zetten. In Parbat
zijn in meerdere health posts de in Nederland samengestelde delivery sets afgeleverd.
Een lange autorit door het zuiden van Nepal
heeft het veldteam vervolgens in Ilam (zie I)
gebracht. Een jaar geleden is daar het eerste
VvVgynocamp gehouden in samenwerking met
KARUNA foundation. De vorig jaar getrainde
ANMs zijn opnieuw gekomen voor een
refresher-training.
Helaas bleken zij het afgelopen jaar
onvoldoende beschikking te hebben gehad over
pessaria. Een groep ANMs uit een ander deel van Ilam heeft nu eerst een dag uitgebreid
theoretisch onderwijs gehad, gevolgd door de praktische training in het gynocamp. De deelnemers
waren aan het eind lovend over de training en het bleek heel goed dat hierop de praktische
training direct aansloot. In Ilam zijn ook nu weer veel vrouwen gezien met gynaecologische vragen
en problemen maar vrij weinig vrouwen met een POP.
Ziekenhuis
Als gevolg van de steeds strikter wordende wetgeving in Nepal is de operatieperiode in Scheer
Memorial in Banepa beperkt moeten blijven tot 6 dagen. Wel zijn er 2 operatiekamers beschikbaar
voor de POPchirurgie waardoor toch 37 vrouwen geopereerd zijn door onze Nepalese collegae
met onze ondersteuning. Er is een gynaecoloog in opleiding vanuit het Maternity ziekenhuis en
een gynaecoloog die net de opleiding heeft beëindigd. Beiden hebben maximaal gebruik gemaakt
van de mogelijkheden om onder begeleiding POPchirurgie uit te voeren. Alle geopereerde
vrouwen zijn uit veraf gelegen rurale gebieden (Sindhuli en Doti) afkomstig.
In het grote opleidingsziekenhuis Maternity Paropakar in Kathmandu zijn een aantal vrouwen met
een recidief prolaps geopereerd. Een in Nepal goed toepasbare techniek voor het oplossen van
deze problematiek hebben 2 gynaecologen van het Maternity nu in ruime mate kunnen uitvoeren
met onze hulp.
Ook in het Man Mohan Hospital is weer een operatieprogramma uitgevoerd. Er zijn een aantal
nieuwe gynaecologen in dit ziekenhuis werkzaam en zij hebben met veel inzet en onze begeleiding
18 vrouwen kunnen opereren.
Alle uitgevoerde operaties in de 3 ziekenhuizen zijn zonder grote problemen verlopen en bij ons
vertrek uit Nepal zijn alle vrouwen weer naar hun eigen huis terug.
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Dank!
Het bestuur van Vrouwen voor Vrouwen wil graag haar grote dank uitspreken voor de tomeloze
inzet van onze vrijwilligers (Angela, Annelies, Hester, Annemarie, Lizet, Loes, Thierry, Elly, Frans,
Agnes, Emilie, Karin, Hetty) die al werk in het najaar van 2017 mogelijk hebben gemaakt. Het was
geweldig!

Dank!
Wilde Ganzen heeft onze deelname aan de Gouden Gans verkiezing eerder dit jaar beloond met
een fotoshoot van ons werk in Nepal. Lizet Sleutelberg, fotograaf, is mee geweest naar Rasuwa en
heeft prachtige foto's gemaakt.

Dank!
Ook in 2017 hebben we weer veel mensen een financiële bijdrage geleverd aan ons werk in Nepal.
Vaste donateurs, incidentele gevers en soms bijzondere acties (het Groot Dictee van de Rotary
Brielle, de Kerstmarkt van Rosemarie Smits, Winetasting Lions Voorne-Putten, st Oud Rande
Fundatie, Johanna Donk stichting) hebben naast de financiële bijdragen van onze vrijwilligers
gezorgd voor een productief 2017 en hele goede mogelijkheden om ons werk in 2018 voort te
zetten.
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