SISU, op verkenning in Ethiopië
Sisu is een Fins begrip dat zoiets betekent als 'doorzettingsvermogen,
volharding, een ijzeren wil om een bepaalde, vaak langdurige taak te
voltooien', vooral als alles lijkt tegen te gaan.
Er zijn zo van die missies waarvan ik bij het plannen weet dat het belangrijk zal
worden. Er zijn missies waarbij ik twijfel voel en tot het einde een uitvlucht zoek
om niet te gaan. De reis naar Ethiopië is er één van de eerste soort maar met
een onbehaaglijk gevoel van de tweede soort.
De kaarten liggen nochtans goed want ik ga met drie andere bevriende
organisaties samen zitten om de zorg voor kinderen met hydrocefalie in Ethiopië
te verbeteren. Dan Poeraru van BethanyKids en Charles Howard van CURE
Hydrocephalus brachten ons in contact met ‘Reach Another Foundation’ (RAF)
van de tweelingbroers Dick en Jan Koning.
Wanneer het gaat om de zorg voor kinderen met spina bifida en hydrocefalie
werkt Child-Help samen met iedereen die positief wil bijdragen. Dat is zo
belangrijk, noch IF noch Child-Help hadden nooit zoveel kunnen bereiken zonder
de samenwerking met andere organisaties zoals CURE of BethanyKids .
De broeders Koning zijn
beiden gepensioneerde
chirurgen en focussen zich
op hydrocefalie en autisme
in Ethiopië. Een rare
combinatie van handicaps.
Maar die keuze is te
begrijpen, doordat zij zelf
met deze handicaps
geconfronteerd zijn in hun
kinderen. De link met
Ethiopië is toevallig, Dick
Reach Another Foundation, dr. Dick Koning is 3e van links.
wou van jongs af ‘flying
doctor’ worden, maar geraakte daar niet binnen. Na zijn pensioen deed hij een
aanvraag voor Nigeria en kreeg Ethiopië. Zo simpel gaat het leven soms. Dat ze
naast chirurg ook zelf betrokken ouders zijn zoals ik is een motivatie van
binnenuit die bergen kan verzetten. De wijze tweelingbroers hebben iets
ontwapenend sympathieks. Jan woont in Nederland en heeft een hippe
modieuze blauwe bril, Dick heeft de Amerikaanse nonchalance van een
veldwerker. De oceaan scheidt hen en RAF bracht hen weer samen. Ze zijn
chirurgen en hun insteek is dan ook chirurgie. RAF is hier al enkele jaren actief
en ze betalen de chirurgen een top-up van 120 € per spina bifida of hydrocefalus
operatie omdat die op zaterdagen plaatsvinden. Dan zijn de operatiezalen vrij.
Jan maakt eenvoudige optelsommetjes. 13 kinderen opereren per week, 53
weken in een jaar, maakt 659 kinderen per jaar. In 2009 hadden we maar één

neurochirurg. In 2020 zullen dat er 25 zijn. Als die allemaal 100 shunts per jaar
doen helpen we 2500 kinderen per jaar. Jan Koning vertelt hoe hij in Nederland
ook reeksen van dezelfde operatie per dag organiseerde. Hij noemde het straten
waarbij de reeks bijdraagt tot de kwaliteit van zorg. De chirurg staat in een
eenzame positie, legt Jan uit. Lukt de operatie dan is iedereen blij, lukt ze niet
dan is het zijn fout.
De Reach Another Foundation heeft een reis georganiseerd met dertig vrijwilligers vanuit Amerika en Nederland. Dat doen ze elk jaar en zo bouwen ze een
achterban op. Ze proberen hen in te schakelen in het programma. Als observator
of om vanuit hun achtergrond mee te werken. Linda die mee in het RAF bestuur
zit, heeft een grote donatie gekregen van de Rotary om aan preventie te doen.
Ze gaat vroedvrouwen informeren over spina bifida en foliumzuur. Een kinesist
probeert advies te geven aan ouders, chirurgen participeren in operaties. Verder
organiseren ze voor hun groep geapprecieerde huisbezoeken en een toeristisch
programma.
Child-Help heeft nog niet veel gedaan in Ethiopië. In 2009 meerde ik hier voor
het eerst aan om in een molenaarscongres voor FFI te pleiten voor
voedselverrijking. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om ook naar de zorg te
kijken. Men presenteerde me toen een met foto’s gedocumenteerde wachtlijst
van drie tot vierhonderd kinderen voor shunting. Waarschijnlijk waren veel van
die kinderen al dood of was de hydrocefalie gestabiliseerd en was een operatie
niet meer aangewezen. Ik ontmoette ouders waarvan hun kinderen die
onwaarschijnlijke situatie overleefden en moedigde hen aan een zelfhulpgroep te
beginnen. Maar dat kwam er tot nog toe niet van.
Dan Poenaru van BethanyKids probeert al twee
jaar het verschil te maken in Addis. Hij woont
terug in Canada maar komt enkele keren per
jaar naar Ethiopië. Ik sprak Dan nog twee weken
geleden op de opening van het nieuwe hospitaal
van BethanyKids in Kenia. Child-Help financierde op zijn vraag de opleiding van twee
verpleegsters van het MCM, het Koreaans
ziekenhuis waar hij werkt.
Pierre Mertens en dr. Dan Poenaru

Zo leerden zij van het continentie management
programma dat we in Kijabe uitbouwden. Ik ben nieuwsgierig wat dat heeft
opgebracht. Toen ik aan Dan vroeg wat er van die opleiding gekomen is, keek hij
naar de lucht. Die verpleegsters zouden er al lang niet meer werken, maar eentje
zou toch anderen opgeleid hebben. Dan Poenaru waarschuwde me dat wat ik in
Ethiopië zou te zien krijgen heel anders is dan de Keniaanse setting. De situatie
voor onze kinderen zou daar verschrikkelijk zijn. Dan bezocht ons ‘huis van de
hoop’ in Kenia en gelooft dat ook in Addis deze formule verschil kan maken in
Ethiopië. Hij had begrepen dat Child-Help als enige missie had ‘Houses of Hope’

te bouwen. Ik legde uit dat Child-Help alles doet wat ook IF doet in
ontwikkelingslanden, maar meer middelen kan inzetten en ook kan werken in
andere landen dan waarvoor IF geld gevonden heeft via Scandinavië. Child-Help
financiert nu ook het hele out-reach team in Kijabe. De huizen van de hoop zijn
maar een kleine schakel in een groter geheel. Geen simpele oplossing voor een
complex probleem. Lieven Bauwens van IF komt pas maandag en ik wil intussen
de spelers ontmoeten waarop ik kan bouwen of mee samenwerken.
Als eerste spreek ik af met Dan in het MCM. De halve groep van Reach Another
Foundation wil met me mee, 20 man. Maar Dan ziet het niet zitten met zo’n grote
groep rond te lopen in het ziekenhuis. Hij regelt voor hen een bezoek in de
namiddag.
In de centrale hal van het MCM staat de geschiedenis van het hospitaal
uitgestald met foto’s van bekende en minder bekende mensen. Ban Ki-moon, de
voormalige president van Zuid-Korea, kerkleiders, politici, … Het ziekenhuis
heeft in de stad de naam duur te zijn, uiteraard duurder dan de gratis
hulpverlening in overheidsziekenhuizen maar daar zijn de wachtlijsten niet te
overzien. Wat heb je aan een gastheer die zegt ‘neem maar uit de ijskast wat je
wil’, als die helemaal leeg is. Dan legt uit dat in 1950 Ethiopische soldaten met
de Verenigde Naties mee hebben gevochten om Zuid-Korea te bevrijden en dat
het ziekenhuis een Zuid-Koreaans teken is van dankbaarheid. We lopen door
het ziekenhuis en Dan stelt me voor aan de directie en de chirurgen die voor
onze kinderen werken. Melat, een jonge vrouw die deel is van een klein team
van drie man die zowat undercover in de verschillende ziekenhuizen werken voor
CURE-Hydrocephalus en dit wordt mede gefinancierd door BethanyKids. Dan en
Charles hopen dat we met de vier betrokken organisaties iets kunnen opzetten
dat zo de zorg in Addis verbetert. Ik voeg daarbij, zoals altijd,
de onmisbare rol van een plaatselijke oudergroep. Het gaat
toch om hen.
Ik sms Beza, een jonge moeder met een kind met spina
bifida, die me meteen terugbelt. We spreken af in een kleine
bar vlakbij het hotel. Haar zoontje is acht maanden oud.
Beza is een jonge, westers aandoende moeder die twee jaar
in Gent heeft gestudeerd. Laat in de zwanger-schap is haar
voorgesteld de zwangerschap af te breken omdat het kindje
spina bifida had. Ze zouden dan wel zorgen dat het kindje
niet lang meer leeft. Ze stelde zich meteen de vraag of God
dat goed zou keuren. Als het kindje toch niet levensvatbaar
Beza, mama van Lazarus is, waarom de zwanger-schap niet uitdragen en dan
aanvaarden wat er gebeurt? Meteen na de geboorte hebben
ze haar zoontje Lazarus ‘opzij gelegd’ en haar gezegd dat hij stervende was.
Drie dagen later kreeg ze het fatale bericht van de dood van haar zoon. Haar
man leek eerst opgelucht. Ze wilde niet langer in het ziekenhuis blijven en belde
een taxi om thuis te rouwen. Ze zaten al in de taxi toen ze een telefoon kreeg en

gevraagd werd terug te komen. Haar kindje was aan het wenen. Ze was
helemaal verward en kwam terug.
De baby kreeg sondevoeding, maar zij probeerde de borst, wat eerst niet mocht
van de verpleging. Ze bleef proberen en haar Lazarus begon normaal te eten.
Omdat ze iemand kende in het ziekenhuis kreeg Lazarus voorrang op de
wachtlijst en werd hij geopereerd. Nu is ook haar man erg blij met hun zoon.
Ik vertel haar hoe gelijklopend mijn verhaal met Liesje is en beloof haar mijn
boek te geven. Beza wil het graag lezen. Drie
maanden heeft ze, vanwege complicaties,
gekampeerd in het ziekenhuis. ‘Ik moest
liggen in de gang op een koude vloer. Ik heb
er rugklachten aan overgehouden. De
situatie is er echt onmenselijk.’ Toen heeft ze
rond haar een groepje van moeders gevormd
die elkaar steunden. Ze sloten dan de deur
voor de verpleegsters en wisselden
ervaringen uit. Ze leerde al veel van hen en
wil nu kost wat kost andere moeders
informeren. Beza heeft nog niet van CIC
gehoord en ook voor haar kind is er nog
geen preventieve behandeling voor de blaas
en nieren gestart. Ze vertelt dat de urine van
haar zoon wit ziet. Ik leg haar uit dat hij moet
gekatheteriseerd worden en bezorg haar het
nodige materiaal.
Ze heeft in een piepklein boekje opgelijst wat
er moet veranderen, wat zij wil bereiken. Het
lijstje is lang en bijzonder volledig. Alleen kan
een kleine beginnende oudergroep niet alle
problemen van het land oplossen. Ik stel 3
prioriteiten voor: 1. versterken van de eigen
Het overbevolkte Zewditu hospitaal
vereniging (registratie, fundraising, open
boekhouding, transparantie); 2. een stem geven aan deze kinderen naar de
zorgsector en naar de overheid toe;
3. eentje om zelf in te vullen. Ouders en hun verenigingen zien alles als prioritair
en lopen dikwijls te pletter op onrealistische doelen en te hoge verwachtingen.
Het werd een boeiend gesprek met veel herkenning en verbondenheid.
Beza is een bijzondere vrouw. Ze is open, kritisch, denkt onafhankelijk en heeft
humor. Ze is een vechter en heeft veel plannen. Ze is biologe en wil aan de
overheid land vragen om met straatmoeders Moringa bomen te planten en ze zo
een inkomen te geven. Ik ken het Moringa programma vanuit Sudan. Ik heb de
Moringa boom als metafoor gebruikt in een kunstproject in België. Met allochtone
vrouwen heb ik onderzocht wat voor kennis en zorg er nodig was om deze
tropische boom in ons klimaat te laten overleven.
Ik vertel Beza hoe ik nu 38 jaar geleden in België een oudergroep aan onze

keukentafel begon, wat ik fout deed en wat er werkte. Wat van belang is wanneer
je met vrijwilligers werkt en zo voort. Ze noteert alles in haar notaboekje.
Beza heeft ervaring om samen te werken met vrijwilligers. Als studente heeft ze
een vereniging opgericht voor medestudenten die HIV hadden en tijdens de
licenties was ze voorzitter van een vereniging die studenten bijstond wanneer ze
in moeilijkheden kwamen.
De cijfers van de wachtlijst voor
chirurgie die lopen van 200 over
400 tot 1000 naargelang wie ze
hanteert. Twee keer per week
wordt in het overheidsziekenhuis
een hydrocefaliekliniek gehouden.
Een honderdtal ouders lijnen dan
op voor een drie minuten durende
consultatie waarbij zij die een
operatie nodig hebben met een
briefje naar een ‘liaison-bediende’
gestuurd worden voor een
opname. Daar krijgen ze te horen
dat er geen bed vrij is. Hun
telefoonnummer wordt genoteerd
en de mensen moeten terug naar
huis, wachtende op een plaats in
de ziekenzaal. En dan? Meestal
horen ze niets meer. Veel van
deze kinderen sterven op de
wachtlijst.
De RAF mensen proberen de
wachtlijst weg te werken met
De tweelingbroers Koning kijken over de schouders mee. wekelijks 13 operaties te
subsidiëren. Ik besliste niet naar
het ziekenhuis te gaan omdat ik denk te weten wat ik daar te zien zal krijgen. Ik
wil ook wat afstand van die veel te grote groep RAF vrijwilligers die ik toch wat
als voyeurs ervaar.
Maar Dick Koning belt me vanuit het ziekenhuis omdat Charles Howard (CURE
International) wil dat ik zelf zie hoe zij de kliniek organiseren. Met de helft van de
RAF groep rij ik naar het Zewditu overheidsziekenhuis waar twaalf spina bifida
kinderen wachten op een operaties.
De gebroeders Koning kijken over de schouders van de chirurgen mee en
persen de groep kijkers in een klein ‘pre-op-lokaaltje’. Daar ligt het volgende kind
te wachten op chirurgie. Ik verwonder me hoe iedereen zomaar in en uit het
operatiekwartier loopt. De meeste operaties gebeuren door chirurgen in
opleiding. Zo draagt het RAF programma bij aan de opleiding van neurochirurgen
in dit land.

Tussen de onderzoekstafel en de muur staan drie RAF mensen in verpleegkledij
op een rijtje geklemd. De moeder zit ergens achterin. Ik vraag de moeder te
spreken en naar voor te komen. Ik vermoed dat het een grootmoeder is vanwege
haar leeftijd. Het zou een eerste kind zijn. Het kindje ziet er goed uit. Geen
overdruk en een klein letsel onderdaan de rug dat niet lekt. Ik vraag me af of dit
kind niet beter niet geopereerd word, want het sluiten van de rug kan verdere
uitval bij de benen veroorzaken en de nood aan een shunt veroorzaken. 30% van
de geshunte kinderen sterven hier.
Ik stel deze vraag aan
Jan Koning, maar
Dick komt wat
geïrriteerd tussen, “nu
kunnen we dit niet
terugschroeven”, en
het kindje verdwijnt
naar de operatiezaal.
Dat begrijp ik, maar
waarschijnlijk was het
kindje beter af zonder
operatie. Het is
moeilijk om getuige te
zijn van iets waarvan
je denkt dat het
anders of beter moet.
Ik heb hier het mandaat noch enige invloed om deze machine stil te leggen. Het
sluiten van de rug verstoort dikwijls een bestaande evenwicht tussen de
productie en absorptie van hersenvocht. Zo is na de sluiting dikwijls snel een
shunt nodig. Zolang chirurgie niet optimaal is, zou ik dus zo weinig mogelijk
ruggen sluiten en hopen dat er geen hydrocefalie ontwikkelt.
Moeder en kind, teveel kinderen sterven op de wachtlijsten

Een volgend kind wordt binnen gedragen en op de tafel gelegd. Dick, nog steeds
wat geïrriteerd, stuurt me met de groep kijkers naar de ziekenzaal waar een
chirurg van een ander ziekenhuis ons rondleidt. Hij kent die kinderen niet en kan
dus ook niet veel over hen zeggen. Bij de meeste kinderen is de hoofdomtrek
gemeten maar het is niet op een schema gezet om de evolutie beter te zien is.
Dat gebeurt wel in het dossier, verzekert de chirurg.
Bij een kind is de fontanel helemaal ingezakt en de schedelomtrek is met 2 cm
verminderd. Ik vraag of hier een punctie is gebeurd, maar de chirurg zegt van
niet. “Dit kind zou ik niet opereren”, zeg ik de chirurg. Hij beaamt dat hij ook hier
zou wachten. Er is duidelijk nood aan een betere selectie vooraf aan de
chirurgie. Indien er een wachtlijst is van honderden kinderen zouden hier alleen
de urgenties moeten gebeuren. Geen van deze kinderen lijken mij een urgentie.
Een neuropediater zoals onze expert dr. Carla Verpoorten zou hier echt nuttig
zijn.

Briefing van de Reach Another Foundation groep

Jan Koning stelt me voor aan Ephrem die public health gestudeerd heeft en
samen met Mesekerem en Melat voor CURE en BethanyKids werkt. Mesekerem
is verpleegster en maatschappelijk werkster. Ze zegt dat het moeilijk werken is.
Je moet ouders inlichten over alles wat mis is zonder oplossingen te kunnen
aanbieden. Over CIC is er hier geen kennis of materiaal.
Die avond ben ik uitgenodigd op een briefing van de RAF groep. Ze krijgen elk
twee zinnen om hun ervaring te delen. Een anesthesist en een chirurg zijn
verontwaardigd over wat ze gezien hebben. Ze hadden echt verschil kunnen
maken maar waren
getuige van - naar hun
zeggen - slechte
geneeskunde. Ze willen
niet blijven en verlaten
twee dagen later de
groep naar Zanzibar
voor vakantie. Ze
maakten wel contacten
met het Koreaans
ziekenhuis om daar
jaarlijks een aantal
chirurgieën te komen
uitvoeren. De meeste
anderen zijn positief
Lunchoverleg met betrokken organisaties om de situatie te keren
onder de indruk van het
programma. Vooral de
huisbezoeken maken grote emoties los. Een kinesist toont aan Jan Koning een
foto van een kind. Het is het meisje met het grote gestabiliseerde hoofd. Ze
hebben bij haar een ETV gedaan en na chirurgie gezegd dat het kind weinig of
geen overlevingskansen heeft. De selectie van wie er welke behandeling kan en
moet beter.
Zondag is er overleg met de 4 organisaties. Vooraf spreken Dan, Charles en ik af
en we overleggen hoe we het gesprek met RAF gaan aanpakken. We willen wel
doorspreken en vooral vragen of ze een grotere invloed op de preselectie

kunnen hebben. Charles zegt dat de meeste chirurgen na hun opleiding geen
plaats vinden die de omkadering biedt voor neurochirurgie. Ik vind de
chirurgische omstandigheden hier onaanvaardbaar slecht en wil hier liever geen
deel van zijn. Ik zoek naar wegen om iets te doen voor de kinderen op de
wachtlijst en zij die chirurgie overleven. Ik ben er van overtuigd dat we veel
kunnen doen zonder chirurgie in afwachting dat RAF de situatie voor chirurgie
hier verbetert.
Op de vergadering noemt Dan paard en kar. De broeders Koning zijn open en
zien de problemen, maar het is de vraag of zij van een trein kunnen stappen die
nu aan volle snelheid bolt. Charles heeft neurochirurg Tony Magana van Mekelle
uit het Noorden van Ethiopië uitgenodigd om te vertellen hoe het daar loopt.
Hij doet een promopraatje en komt erg pedant over. Hij vraag niet wie we zijn of
wat we doen. Tot hij hoort dat ChildHelp zijn shunts levert, dan geeft hij
mij dankbaar een hand. Het lijkt toch
wat orakelen in de wind. Zijn cijfers
zijn onwaarschijnlijk. 60 spina
bifida’s in 1000, of zegde hij 16 of
was het 60 in 10000? Bijna geen
infecties, etc… Maar als 20% van
wat hij zegt waar is, is de
behandeling in zijn ziekenhuis 10
keer beter dan wat er nu in Addis
gebeurt. Ze hebben een CT scan,
MRI, bedden en operatieplaats
voldoende, amper wachtlijsten en
alle urgenties worden tijdig
behandeld. Bijna geen infectie en de
lokale overheid betaalt bijna alle
onkosten.
Na zijn vertrek, hoor ik vooral
ongeloof en verontwaardiging bij de
Kinderen op de wachtlijst, moeders doen wat ze kunnen anderen.
Ik wil zien wat hij doet en beslis woensdag over en weer naar Mekelle te vliegen
en zelf te gaan kijken wat waar is en wat niet.
Maandagochtend komt Lieven op tijd aan om mee de site van
Moeder Theresa te bezoeken. Dan Poenaru heeft met hen contact omdat de
zusters hem om hulp vroegen voor het behandelen van kinderen in het Koreaans
ziekenhuis.
We wachten op zuster Marialala.
Een andere zuster deelt geld uit aan zieken die met minibusjes naar de

respectievelijke ziekenhuizen gaan. Het is een echte dispatching. Dan Poenaru
lacht: hier vragen ze nooit geld, hier delen ze het uit.
Ze hebben hier 700 bedden, enkel voor zij die niet kunnen betalen. Foto’s nemen
mag niet en aan fundraising doen ze niet. Psychiatrische zieken, daklozen,
zwangere meisjes, straatkinderen, HIV patiënten, stervenden, ze zijn allemaal
welkom. Het is er kraakproper.
Wie gezond genoeg is moet ‘s morgens buiten en is ‘s avonds weer welkom.
Zieken en stervenden
mogen blijven. Hier is
nabijheid voor iedereen
die er om vraagt. 700
mensen leven hier vredig
naast elkaar. Er is de
nodige medische zorg,
medicatie kost handen
vol geld maar over geld
wordt hier niet
gesproken.
Elke nacht raapt de
politie de zieken en
stervenden van de
straat en leggen ze
'Liefde is wat overblijft wanneer alles verloren is" (Bart Peeters)
aan de poort van het
gigantische complex. Daar rapen de zusters hen op en brengen ze naar binnen.
De doden worden waardig geborgen, de stervenden krijgen verzorging en
revalidatie als dat nog mogelijk is. Indien niet worden ze bijgestaan in die laatste
uren, dagen, nachten en weken. ‘Liefde is wat overblijft wanneer alles verloren is’
zingt Bart Peeters. De motor is hier liefde. Dit bedrijf doet niet aan fundraising,
het geld komt gewoon. Dat begrijp ik, ik zou hier ook geld naar toe willen
brengen. Dood en nieuw leven bestaan hier naast elkaar. De zusters hebben aan
de poort een plaatsje gereserveerd voor iedereen die even wil douchen, kleren
wil wassen en iets eten. Dan verdwijnen ze weer in deze miljoenenstad.

De Poolse zuster Marielala is een grote gezette vrouw gekleed in het typische
moeder Theresa wit-blauw gewaad. Ze ziet er gelukkig uit. Ze haalt nog wat
spullen op in een aanpalende wooneenheid voor de communiteit van 18 zusters.
Zij worden niet betaald,
maar al het personeel wel.
Het is fascinerend hoe dit
bedrijf al jaren gesmeerd
draait op dit klein groepje
sterke vrouwen. Zij staken
niet zoals de cipiers in
Wallonië of de bagageafhandelaars van
Zaventem. Zij genieten van
hun werk. Arbeidsvreugde
is hun salaris.
Zuster Marielala kruipt met
een andere zuster bij ons in
de bus en heeft pakken
De hele Moeder Theresa- site is kraakproper
spullen bij. Vervoer wordt
hier ten volle benut. De tweede Moeder Theresa-site ligt buiten de stad en is een
mooi gebouwencomplex met een afdeling voor kinderen, een gastenverblijf, een
weeshuis voor HIV - besmette kinderen en ontmoetings- en trainingsplaatsen. De
weeshuizen waren voorzien tot maximum 13 jaar maar door de verbeterde
medicatie zijn er al verschillende wezen volwassen geworden. Ook de medische
verzorging is daardoor minder intensief dan gepland. Daarom hebben ze voor
ons plaats. Ik sta woordeloos te kijken naar wat hier gerealiseerd wordt. De
kinderafdeling wordt versperd door een zwakzinnige vrouw in een rolstoel die
wenend iets onverstaanbaars roept en met haar armen in de lucht zwaait.
Iedereen verdraagt haar geroep en spreekt haar vriendelijk aan, maar ze blijft
wenend roepen.
Het complex voor kinderen is in bonte kleuren opgefrist. Er is een arts, en er zijn
verpleegsters met een hart voor kinderen. Het is onderbezet omdat nu de
kinderen met HIV door medicatie beter overleven en minder zorg behoeven.
Wanneer we de zwakzinnige vrouw terugzien heeft ze, met de hulp van een
verpleegster een kind in haar armen en is ze helemaal tot rust gekomen en lacht
ze gelukzalig. Ik begrijp dat het haar kind is, maar zeker ben ik niet. In dezelfde
zaal ligt een tienjarig meisje met een onbehandelde hydrocefalie. Ze heeft een
heel groot hoofd en haar ogen liggen diep. De zuster vertelt dat het meisje goed
communiceert, de lokale taal spreekt en bijna altijd content is. Ik zie een
onbehandeld erg zwaar gehandicapt meisje dat in elkaar gedoken ligt en
misvormd is. Maar hier heeft dit meisje een naam.

Na een korte rondleiding gaan we naar een vergaderzaal die in tegenstelling met
de rest van het complex wat onder het stof ligt. Hier wordt gewerkt, geleefd en
weinig vergaderd. De zusters en
de arts zien alles zitten en
vragen geen geld, geen plan,
‘kom maar we doen het’.
Hier kan misschien wat ik zoek.
Een thuis voor onze kinderen
waar alles kan wanneer
chirurgie afwezig is. Voor spina
bifida kan de rug worden
verzorgd zodat er huid over de
wonde groeit. En dan maar
hopen dat de hydrocefalie
uitblijft en met continentieWe halen ouders op voor een bezoek bij Beza
management zorgen dat de
nieren beschermd blijven. Zeven jaar terug was ik in New Delhi. Daar was een
wachtlijst van 2 jaar voor het sluiten van de rug en de meeste kinderen die
overleefden waren er verrassend goed aan toe. Ik weet natuurlijk niet hoeveel
kinderen gestorven zijn maar met een wachtlijst van 1000 kinderen lijkt mij een
niet-chirurgische aanpak aangewezen.
Hier is een arts, er zijn verpleegster, er is ruimte en een passie voor iedereen,
ook voor onze kinderen. De zuster ziet het helemaal zitten, alleen wachten ze
nog op een hernieuwing van hun vergunning als gezondheidscentrum. Anders
mogen ze geen medicatie geven en wordt het moeilijk.
In de namiddag heeft Beza me uitgenodigd op de koffie om bij haar thuis met
enkele andere moeders bij te spreken. Lieven gaat met RAF naar een
vergadering over preventie met de lokale Rotary club.
Beza en ik halen ouders op met de taxi. De eerste moeder heeft een zoontje met
spina bifida van 1 jaar. Ik meet de hoofdomtrek en die is niet veranderd, maar op
het hoofd is een grote uitstulping die van net boven het voorhoofd over de
fontanel naar achter loopt.
Zij zegt dat drukken op de shunt helpt, maar wanneer we dat proberen voelt de
shunt erg hard aan. Ik denk dat de katheter naar de buik ergens geblokkeerd zit.
Maar heeft het zin haar terug zenden naar de kliniek? Ze komt hoogstens
achteraan op de wachtlijst van 1000 kinderen. Vooraleer het aan haar is, is het
kind dood of het probleem gestabiliseerd.

Beza kijkt of drukken op de shunt helpt, maar het buisje staat erg gespannen.

De tweede moeder heeft een jongetje van tweeënhalf. Hij kan stappen en ziet er
helemaal normaal uit. Hij had een klein letsel onderaan de rug en er is geen
hydrocefalie. Haar man heeft haar verlaten toen hij zijn zoon zag. Haar grootste
probleem is dat hij slecht slaapt en ze denkt dat dat door de handicap komt. Ik
vraag of hij goed eet. Hij krijgt enkel borstvoeding. Misschien heeft hij ‘s nacht
honger. Ik leg uit dat kinderen met spina bifida ook gewoon kinderen zijn en dat
niet alle problemen met de handicap te maken hebben. Ik stel voor te horen bij
andere moeders of zij ideeën hebben om haar zoontje beter te doen slapen.
Thuis roostert Beza bonen, maalt ze en serveert Ethiopische koffie. Heerlijk.
De vlucht naar Mekelle is om 7 uur ’s morgens en ik beklaag me beslist te
hebben om daar naar toe te gaan. Opstaan om kwart voor vijf, laat weer terug…
Ik hoop een beetje dat de vlucht gecanceld wordt. Ik voel zoveel weerstand,
misschien wordt dit wel een belangrijke missie. Collins, een Oegandese
medewerker van Charles gaat met ons mee.
Lieven en ik werken nu al 11 jaar intensief samen. Ik ben blij dat we nog eens
samen op missie zijn om bij te praten en ook om de uitbreiding van Child-Help
internationaal verder door te spreken. Lieven reist veel voor IF en heeft om zijn
zinnen te verzetten een grond gekocht waarop hij ecologisch en duurzaam wil
tuinieren. Hij bijt zich daar, zoals in alles, met passie in vast. Zo is hij een expert
geworden in voedselverrijking en preventie. Maar nu wil hij aan ecologische

bosbouw doen. Hij gelooft dat de over-consumerende wereld op instorten staat
en dat we zullen moeten overleven met onze onmiddellijke omgeving en vooral
met minder. Hij legt mij uit wat ‘sisu’ betekent. Het staat voor een mentaliteit van
creatief doorzettingsvermogen op het moment dat alles misloopt. Het is een Fins
begrip. Dit zet hem vanuit zijn doemdenken aan tot ecologisch tuinieren en het
planten van voedselbossen. Dat zijn overlevingsbossen en hij legt me
enthousiast uit hoe zelfs in de slechtste weeromstandigheden een bos kan
groeien. Het is zelfs mogelijk in de woestijn, want ook daar is water. Op een
bierviltje tekent hij hoe de ondergrond in kanaaltjes met turf moet verrijkt worden
en hoe beplanting de rest doet. Bomen doen groeien in de woestijn, het lijkt me
als overleven met spina bifida in Addis. Hier hebben de ouders een behoorlijke
dosis ‘sisu’ nodig.
In Mekelle worden we opgehaald door een chauffeur van het ziekenhuis. De
directeur van het faculteit van geneeskunde wacht ons op. Hij leidt ons naar een
grote leeglopende de aula waar we een presentatie krijgen van een geplande
incidentiestudie over spina bifida die ze willen opzetten. De hele studie zou 8500
USD kosten, maar echt om sponsoring vragen ze niet. Lieven vindt de studie
zinvol maar wil advies van enkele van zijn contacten.
Dr. Tony Magana belt me dat hij vandaag een moeilijke hersentumor moet
opereren. Het kan wel 4 uur duren maar hij heeft zijn collega’s ingeschakeld om
ons te onderhouden. We bezoeken de
pediatrische afdeling waar 4 kinderen met
Spina Bifida liggen die tijdig en keurig zijn
geopereerd. Ik vraag een moeder wat ze
tot nog toe betaald heeft aan kosten en
dat valt inderdaad erg mee. Tot 45 dagen
oud is alles gratis in Ethiopië, nadien
wordt een kleine bijdrage gevraagd. De
kinderen zijn goed behandeld, er is plaats
voor meer. Het lijkt hier gewoon te
werken. De rondleiding toont de CT scan,
de MRI, het registratiesysteem en de
goed functionerende IT. Het medisch
dossier met alle medische beeldvorming
is met het Intranet overal bereikbaar.
Omdat dr. Magana er nog niet is krijgen
we een lunch aangeboden in de stad. De
pediater, de directeur van het ziekenhuis
en de rector van de faculteit geneeskunde nodigen ons uit in een restaurant
Lazarus en zijn papa
dat uitkijkt over de stad. Mekelle ligt in
een kom omringd met bergen. Het is een prachtig zicht. Tijdens de lunch breekt
een tropisch onweer uit.

Terug in het ziekenhuis wachten we op dr Tony Magana in het kantoortje van de
rector. Na vijf uur opereren ziet
hij er moe uit. Hij leunt tegen de
muur en zucht, de operatie is
tegengevallen. De tumor is niet
helemaal weg, maar hij hoopt
dat de vrouw toch beter zal
functioneren na de operatie.
Het is een vreemde man. Hij
zou spina bifida kunnen
hebben. Hij zakt wat door zijn
knieën heeft een iets vergroot
voorhoofd en bij de trappen
moet ik hem helpen. Ook staan
zijn ogen wat raar. Waar ik hem
in Addis hautain vond, vind ik
Storm over Mekelle:
hem nu authentiek en
kwetsbaar. Hij heeft in de zeven maanden dat hij hier werkt een status
opgebouwd en respect gekregen. Hij is opener, minder defensief, al blijven zijn
getallen onwaarschijnlijk. Hij legt uit dat de gezondheidszorg geregionaliseerd is
en dat het plan van de overheid is om per provincie een ziekenhuis als dit te
bouwen. Wanneer we hier multidisciplinaire zorg kunnen realiseren dan kan dit
een trainingscentrum worden.
Ontegensprekelijk heeft hij hier op
zeven maanden iets gerealiseerd dat
mag gezien worden. “Ik blijf hier nog
tien jaar, tot mijn zeventig”, zegt hij. Ik
hoop dat zijn lijf het zolang volhoudt.
Er is tijd tussen ons bezoek en onze
terugvlucht. Hij nodigt ons uit in de
cafetaria van het ziekenhuis. Op een
terras, half zon half schaduw, orakelt
hij niet. Hij spreekt al denkend vanuit
een superieure intelligentie die hij op
een of andere manier heeft moeten
afschermen. Hij is op zijn gemak en
Het orthopedisch CURE ziekenhuis in Addis
lijkt zich niet te moeten verdedigen. Ik
mag hem nu, zeker met de fantasie dat hij zelf een handicap heeft. De reis naar
Mekelle was erg zinvol, mijn weerstand weer onterecht.

Het orthopedisch CURE Ziekenhuis in Addis Abeba opereert 2000 kinderen per jaar

De laatste dag van onze missie bezoeken we het CURE orthopedisch
ziekenhuis. In 2009 was het net begonnen en ben ik er nog geweest met de
Noorse neurochirurg Gabriel Lende. Die werkte in het Koreaans ziekenhuis maar
wilde er weg. Ik vertelde Charles dat hij toen daar mocht opereren als hij 500
USD per kind zou bijdragen aan de ziekhuiskosten. Wat een gemiste kans, zegt
Charles. Chirurgen zijn zo belangrijk en schaars. Ik leer uit deze missie hoe
cruciaal de aanwezigheid is van een betrokken neurochirurg. Ongelooflijk hoe
een man zoals dr. Tony Magana op enkele maanden zo’n gigantisch verschil kan
maken.
Nu doet CURE hier 2000 orthopedische operaties per jaar. Voor de patiënt is het
helemaal gratis. Ze hebben ook een gigantische wachtlijst. Ze hebben
verpleegsters, een pediater en sommige dagen consultaties. Collins fluistert me
of ik niet zou voorstellen om hier een continentiemanagement kliniek te
organiseren. Ik vraag of dat hier mogelijk is en bespreek het ook met de pediater.
Misschien kan het als ze het qua personeel aankunnen. Ook chirurgie zou hier
kunnen, zegt Charles, als CURE hiervoor een aparte vleugel zou bouwen en ze
een chirurg vinden. Er staat een gebouw in de steigers waarvoor er maar één
derde financiering voorhanden is. Twee derde is voor het project met de beste
kaarten. Charles hoopt dat dit Spina Bifida kan zijn.
In de namiddag spreken Lieven en ik af met Beza. Ze plant heel stilletjes van
start te gaan en na registratie tijd te nemen om één voor één medewerkers te

vinden.
Beza is bijzonder "sisu", Lieven al het langst en ik heb leren "sisu" te zijn met
Liesje toen ook in België alles nog misliep.
Lieven steunt mijn voorstel om in Ethiopië met continentiemanagement te
beginnen en de chirurgie aan anderen over te laten.
De RAF mensen zijn blij dat we
iets complementair kunnen
doen en steunen elk initiatief
dat onze doelgroep kan
helpen. Zij timmeren naarstig
verder aan het verbeteren van
de chirurgie. De ontmoeting
met de directie van het
overheidsziekenhuis heeft
helaas niet meteen het
verhoopte succes. Invloed op
wie welke operatie krijgt is
blijkbaar nog niet haalbaar.
Ook een slot van 3 bedden
voor urgenties komt er niet. De
directeur zei: "Ethiopiërs zijn
het gewoon dat er maar een
RAF, IF en Child-Help: samen inzetten voor verandering
klein groepje hulp krijgt
wanneer er niet meer voorradig is." Het zal je kind maar zijn dat zo buiten de
zorg valt.
Terug thuis bel ik met Carla Verpoorten en doe mijn verhaal. Ze ziet een training
bij Moeder Theresa helemaal zitten. Ook het onderzoeksproject dat we willen
doen over intravesicale oxybutynine dat in Kaapstad is afgewezen, kan
misschien in Mekelle. Mesekerem is welkom op de geplande training in Kenya
later in juni. Charles wil ook iemand zenden van Mozambique omdat daar ook
een chirurg actief is zonder dat er opvolging is. En zo breidt ons netwerk weer
verder uit.
De outcome van deze missie is weer helemaal anders dan gepland. Misschien
wordt Mekelle wel een hele belangrijke speler.
Met wat sisu vindt ook in de woestijn water zijn weg.

