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* Vrouwen voor Vrouwen per 1 oktober 2016 erkend “goed doel”
Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat de organisatie zich houdt aan de regels die gelden
voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede
doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en
begrijpelijk over, aldus het CBF. We zijn blij met en trots op deze erkenning!

* Een nieuw najaarskamp
Een aantal jaren hebben we met Karuna foundation samengewerkt in
het district Sunsari, in het Zuidoosten van Nepal. Nu heeft Karuna ons
gevraagd ook met hen mee te werken in district Ilam aan de oostgrens
met India. De regio waar beroemde thee vandaan komt. Karuna werkt
´aan de basis´ van de moeder- en kindzorg (www.karunafoundation.nl)
en wil na de eerdere, goede ervaringen de samenwerking met VvV
intensiveren. In november gaan Trudeke Biermasz, Molly Verdegaal en
Dorien Janssen de POP training in Ilam geven. De eerste dagen wordt
voorlichting gegeven aan de ANM´s (Auxiliary Nurse Midwife) en aan
de Nepalese vrouwelijke vrijwilligers zodat zij in hun regio vrouwen
kunnen voorlichten en vrouwen met prolapsklachten uitnodigen om
naar de health post te komen en/of naar ons gynocamp. De training
bestaat uit een theoretisch gedeelte waarbij anatomie, klachten,
risicofactoren en diagnose stellen aan bod komen. De dagen erna vinden in de dorpen waar deze vrouwen werken
gynocamps plaats. Tijdens die dagen wordt praktijkonderwijs gegeven en worden de ANM’s begeleid bij het onderzoeken
en behandelen van vrouwen met een verzakking. Er worden voldoende ringen achtergelaten zodat de ANM´s zelfstandig
het werk kunnen voortzetten. Karuna is hier nauw bij betrokken, evenals de lokale overheid. VvV wordt bij dit Ilam project
ondersteund door Wilde Ganzen.
Natuurlijk gaat ook het novemberkamp in Parbat volgens onze 3 jaren planning gewoon door.

* Operaties in november
Aardbevingen en grensblokkades belemmerden vorig jaar in forse mate onze operatieve activiteiten in Scheer Memorial en
in Man Mohan Hospital. Inmiddels zijn voor November 2016 opnieuw afspraken gemaakt om in beide ziekenhuizen weer
gynaecologen (al dan niet in opleiding) te ondersteunen bij de operatieve behandeling van vrouwen met een ernstige
verzakking. Speciale aandacht zal er zijn voor de vrouwen die opnieuw een verzakking gekregen hebben na eerdere
behandeling. Niet alleen in de westerse wereld, maar ook in Nepal wordt dit probleem gezien. Mogelijk wordt er nu voor
het eerst ook in Manipal Hospital (Pokhara) geopereerd door een VvV team. De voorbereidingen zijn in volle gang.

* Onderwijs vernieuwd en verjongd
“Jong” Vrouwen voor Vrouwen denkt en werkt mee in de verschillende aandachtsgebieden van Vrouwen voor Vrouwen.
Zo heeft de onderwijsgroep Irene Beune uitgenodigd om mee te denken. Met haar hulp is de systematiek van de onderwijsen informatieklapper grondig aangepakt. We hebben geprobeerd om een universeel onderwijsprotocol voor POP
behandeling op te stellen, waardoor we meer inhoudelijk op één lijn gaan werken in het veld. Het novemberteam zal als
eerste gebruik maken van deze vernieuwde onderwijsklapper.

* Bijzondere donatie
Allerlei artikelen die op zolder onder het stof liggen of al jaren ongebruikt in de kast, worden door Rosemarie Smits en haar
vriendenkring gebruikt om cadeaus en kerstartikelen te maken. Ook maken ze o.a. prachtige kaarten, jam, chutneys,
beschilderde zeepjes, kaarsen, onderzetters. Alles voor de verkoop op markten, braderieën en via internet. Zie ook de
website: www.rosemariesmits.nl. De opbrengst van het afgelopen jaar is op 23 september aan Vrouwen voor Vrouwen
overhandigd: 4500 euro! Nu met de steun van Wilde Ganzen (50% erbij) een prachtige start van ons project in Ilam.

* Vrijwilligersdag 8 januari 2017
Op verzoek van velen opnieuw een vrijwilligersdag. We vinden het een prettige manier om met elkaar te praten over de
projecten in Nepal, de resultaten, onderzoeken en samenwerking. Maar ook willen we wat breder kijken naar ons werk.
Wat betekenen weldoen en medemenselijkheid in de 21e eeuw?
Met trots kondigen we het programma na de pauze aan: een optreden van theatermaker en journalist Anoek Nuyens, met
als onderwerp “Hulp”. Deze voorstelling is het afgelopen jaar met enthousiasme ontvangen. Geweldige recensies.
Vrijwilligers en donateurs worden hiervoor van harte uitgenodigd! Wel een mailtje naar info@vrouwenvoorvrouwen.nl
Zondag 8 januari om 13.30 uur Plaats: Fort Vreeswijk in Nieuwegein

