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Voorjaar in Nepal
In de maand april is inmiddels traditiegetrouw weer een VvV gynocamp gehouden en zijn er plannen
besproken en gemaakt voor Pelvic Organ Prolapse (POP)-gerelateerde activiteiten in het najaar. In
Lalitpur, Ghorka en Dhading zijn opnieuw de nodige partussetjes aan de birthing centers ter
beschikking gesteld.
Veldwerk in Lalitpur
In de afgelopen jaren heeft het bestuur van het district Lalitpur bij monde van de District Health Officer
(DHO) gevraagd aan VvV om in het rurale deel van het district POPgynocamps te houden. De hoofdstad
Lalitpur Metropolitan City ligt vlak aan de zuidgrens van Kathmandu en de Bagmati rivier. Deze 3e stad
van Nepal is tamelijk welvarend en bekend door vele historische gebouwen en tempels (Patan). Het
bijbehorende rurale gebied laat echter weinig tekenen van welvaart zien. En ook de aardbeving van 25
april 2015 heeft nog eens enorme sporen achtergelaten in het hele district.
Na een gedegen voorbereiding door onze Nepalese vertegenwoordiger Bishwa waaronder community
trainingen in 5 verschillende voormalige VDC’s heeft een VvVveldteam nu in april meerdere
gynocamps verzorgd samen met een 2tal Nepalese artsen, verpleegkundigen en een inmiddels zeer
ervaren counselor die opgeleid is door VvV.
Aan alle aanwezige healthworkers in de verschillende plaatsen is uitgebreid POPonderwijs gegeven
gevolgd door een praktische training. Per gynocamp zijn 50-80 vrouwen gezien door deze health
workers onder begeleiding van het VvVteam. In totaal zijn 410 vrouwen gezien waarvan 270 (65%) een
POP (vooral stadium 1 en 2) bleken te hebben. Van hen zijn in totaal 64 vrouwen behandeld met een
pessarium.
Er is nog een aparte onderwijsmiddag verzorgd in het districtsziekenhuis van Lalitpur waaraan artsen
en ook nog andere health workers uit de regio aan hebben deelgenomen. De DHO van het district is de
hele week meegereisd en heeft een actieve bijdrage geleverd aan de werkzaamheden.
In een van de VDC’s heeft het VvVteam een hele bijzondere ‘patiënt’ gezien: een jongetje van 8 jaar
kwam met zijn moeder mee naar het gynocamp. Hij kon nauwelijks praten. De verpleegkundige van
VvV ontdekte dat zijn tongriem te kort was. Dat kon ter plekke door een van de huisartsen opgelost
worden door het tongriempje door te knippen. Nu kan hij leren praten en dus naar school …….

Veldwerk in Rasuwa
In oktober 2017 is voor de eerste keer door een VvVteam een gynocamp gehouden in vier plaatsen in
het district Rasuwa. Een followup gynocamp is voorbereid met alle betrokkenen maar dan komt er 1
dag voor vertrek naar Rasuwa bericht dat de wegen naar Parchyang en Dandagaun door de hevige
regenval van de laatste week hebben geleid tot landslides en wegblokkades. Het is onmogelijk om de
rivier te passeren. Men is bezig de weg te repareren, maar dat gaat nog dagen/weken duren. Het
Rasuwa gynocamp is derhalve op het laatste moment geannuleerd. Zeer tot teleurstelling van het
aanwezige VvVteam….
Een stap verder in de samenwerking
Al vanaf 2006 worden door VvVgynaecologen POPoperaties uitgevoerd in Scheer Memorial. De laatste
jaren worden al deze operaties uitgevoerd door Nepalese gynaecologen (al dan niet in opleiding) met
ondersteuning van VvVgynaecologen. Niet alleen VvV is actief in Scheer Memorial: ook Centaura GHI
uit de VS, Open Heart International uit Australië en Adra Nepal leveren zorg op het gebied van
operatieve behandeling van POP. Op 6 en 7 april jl zijn er meerdere besprekingen geweest van deze 4
organisaties met het management van Scheer Memorial over de mogelijkheden tot samenwerking en
ondersteuning van Scheer Memorial in Women’s Reproductive Health. Alle partijen zijn bereid tot
samenwerking en tot een financiële bijdrage voor de coördinatie van veldkampen op het gebied van
Women’s Health. Niet alleen voor het verlenen van basiszorg aan de vele vrouwen in de rurale
gebieden rondom Scheer Memorial, maar ook voor het onderwijs en de opleiding van Nepalese
zorgverleners is dit een heel goed vervolg op de activiteiten van VvV in Scheer Memorial. Een
daadwerkelijke start van dit gezamenlijke traject is voorzien voor het najaar van 2018.
Fietsen in Nepal
Simonette Wiesman fietste bijna een maand in Nepal, voor Vrouwen voor Vrouwen. Eerst een
ontmoeting met Bishwa en een interview met de Kantipur Post en dan op weg naar Pokhara via
Bandipur. Daar bezocht ze Manipal Hospital en ook Chitre (Parbat) waar VvV gynocamps heeft
gehouden. Vele bijzondere ontmoetingen onderweg volgden waaronder een Nepalese hotelhouder die
een overnachting aanbiedt als dank voor het goede werk van VvV. Van Pokhara naar Chitwan en via de
BP Highway weer naar KTM. Met verzuurde benen vechtend de zoveelste helling op. En dan
uiteindelijk 1000 km op de teller. Met een mooie opbrengst voor Vrouwen voor Vrouwen. Lees het
inspirerende verhaal van Simonette op Polarsteps
15 jaar Vrouwen voor Vrouwen op 29 september
Voor allen die de Stichting Vrouwen voor Vrouwen / Women for Women Foundation een goed hart
toedragen: kom 29 september naar onze vrijwilligersdag en vier ons 15 jarig bestaan mee. En
discussieer mee over onze rol de komende jaren in Nepal! Nadere informatie over de locatie (centraal
in Nederland) en het programma volgt binnenkort.
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