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Gezondheid, Genezing & Hoop

De MMI-kliniek in Mozambique groeit!
Tien jaar essentiële, levensreddende zorg

D

e kliniek van Medical Mission International in Závora,
Mozambique, heeft naar schatting 175.000 patiënten behandeld
sinds de oprichting in 2009. „Deze kliniek is een baken van
hoop geworden in deze afgelegen gemeenschap - duizenden mensen zijn
hiervan afhankelijk voor medische noodgevallen en hulp,” vertelt Johan
Claassen, contactpersoon van MMI in Mozambique. De kliniek biedt
een breed scala aan essentiële, levensreddende diensten, waaronder
primaire gezondheidszorg, pre- en postnatale zorg, tandheelkundige
zorg, oogoperaties en optometrie, traumazorg en noodhulp. Deze
diensten worden kosteloos aangeboden. Daarnaast heeft de kliniek sinds
de opening meer dan 5400 vaccinaties verricht en bijna 3000 gewonde
mensen behandeld. MMI heeft ook bijgedragen aan de veilige geboorte
van circa 1743 baby’s sinds de officiële opening van de kraamafdeling.
Alleen al afgelopen jaar hebben 23.276 mensen zorg ontvangen. „Elk getal
vertegenwoordigt een individu dat naar ons toe is gekomen in een tijd van
persoonlijke crisis. Veel van hen kampen met levensbedreigende ziekten.
Door de vrijgevigheid van de donateurs van MMI kunnen wij deze behoeftige
mensen ondersteunen met zorg en medeleven,” vertelde Claassen.

“Deze kliniek is een baken van hoop
geworden in deze afgelegen gemeenschap.”

M

ozambique is één van de armste en meest onderontwikkelde
landen ter wereld. Het land staat onderaan de ranglijst wat
betreft BBP per inwoner, menselijke ontwikkeling, maatstaven
voor ongelijkheid en gemiddelde levensverwachting. De geletterdheid onder
volwassenen wordt geschat op zo’n 56%. Závora is een klein kustplaatsje
ten noordoosten van de hoofdstad Maputo. De plek waar de kliniek zich
bevindt heet Sihane. Lokale bewoners overleven door zelfvoorzienende
landbouw en het verbouwen van kleine gewassen. Aan de kust, vlakbij de
kliniek, verdienen veel mensen hun inkomen met vissen.

M

MI heeft financiële steun geboden voor de opbouw van de
infrastructuur van de kliniek, waaronder de kraamafdeling, en
ondersteunt de financiële activiteiten van de instelling al sinds
de oprichting in 2009. „Het was geweldig om in zo’n verarmd en afgelegen
gebied een permanente medische instelling te kunnen oprichten,” vertelde
Claassen. Volgens Claassen zijn er in het afgelopen jaar meer dan 8000
malariagevallen behandeld in de kliniek en het is daarmee het meest
ernstige malariaseizoen ooit gebleken met het hoogste aantal geregistreerde
malariagevallen in slechts een jaar.
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MMI Teams bestrijden Malaria en meer
“Ik was vooral geschokt door het hoge aantal positieve
malariatesten onder baby’s en kinderen,” vertelde Elisa
Blechschmidt-Hahn, een studente geneeskunde uit
Duitsland, die vrijwilligerswerk deed bij de kliniek. Zij
vertelde dat het niet ongewoon was om zeer jonge kinderen
te behandelen die al meerdere keren malaria hadden
opgelopen. Volgens de zorgcentra voor ziektebestrijding
vindt meer dan 91% van alle sterfgevallen ter wereld als
gevolg van malaria plaats in Afrika, vooral kinderen onder
de vijf jaar.

C

Claassen zegt dat veel patiënten te voet bij de kliniek
aankomen, na meer dan een dag lopen. Anderen
maken gebruik van lokale vervoersmiddelen, zoals
kleine busjes of taxi’s die ‘chappa’s’ worden genoemd. Die
naam is afkomstig van een woord dat gebruikt werd voor een
munt in de plaatselijke valuta en de prijs was voor een taxirit
tijdens de Portugese kolonisatie van het land.
Veel artsen hebben het over moedige kinderen die zorg
nodig hebben. Door de open vuren die worden gebruikt om
te koken, komen ernstige, levensbedreigende brandwonden
vaak voor bij baby’s en kleine kinderen.
„De patiënten die ik heb behandeld reageerden niet op dezelfde
manier op pijn als ik gewend ben in de klinieken in Duitsland
waar ik heb gewerkt. Ik kan me nog goed herinneren hoe
dapper de kinderen waren. Een mogelijke verklaring voor
hun moed is dat zij begrijpen dat de behandelingen die zij
ondergaan onvermijdelijk zijn om te overleven,” vertelde
Elisabeth Huber, een Duitse fysiotherapeut die recentelijk
vrijwilligerswerk deed bij de kliniek.

vele patiënten die met complexe verwondingen aankwam,
waarvoor alternatieve behandeloplossingen nodig waren. Hij
had diepe brandwonden op zijn hand, elleboog en aan één kant
van zijn romp nadat hij een epileptische aanval kreeg en in een
open vuur was gevallen.

H

ij kwam aan met eenvoudig verband en de wonden op
zijn bovenlichaam waren helemaal niet bedekt. Huber
vertelde dat de huid op zijn elleboog ernstig verkoold
was en dat Jason in een ideale medische situatie uitgebreide
operaties zou hebben gehad om de elleboog te laten herstellen.
„We moesten improviseren en stelden daarom een programma
met oefeningen op, die hij trouw volgde. De huid op zijn
elleboog liet langzaamaan los en steeds als hij langskwam, kon
ik iets meer van de huid verwijderen. Hij is op weg naar herstel.
De wond ziet er elke dag beter uit en ook al is hij nu nog verre
van genezen, weet ik zeker dat hij volledig zal herstellen,”
vertelde ze.
De kliniek heeft 12 lokale bewoners fulltime in dienst,
waaronder schoonmaakpersoneel, een tuinman, een kok,
tolken, een verloskundige, een verpleegkundige en een medisch
assistent. De overige leden van het medisch personeel bestaan
uit vrijwilligers met diverse medische specialismen die fulltime
of parttime werken. Het landbouwproject rond de kliniek,
waarmee personeel en vrijwilligers kunnen worden gevoed, is
verder uitgebreid en nu kunnen er maïskolven, avocado’s, sla,
wortelen, bonen, pepers, paprika’s, guaves, mango’s, bananen,
papaja’s en ananassen worden geteeld.
Volgens Claassen dient de kliniek in Závora ook als
vertrekpunt, als basiskamp, om de medische teams die door
MMI worden gesteund te mobiliseren en andere verwaarloosde
gebieden te bereiken, zoals in Mozambique, maar ook in ZuidAfrika, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi en Botswana.
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Artsen en verpleegkundigen moeten vaak
vindingrijk zijn in de afgelegen locatie van de
kliniek in Závora. Jason, 21 jaar, is een van de

Primaire gezondheidszorg
Behandeling van wonden
Pre-en postnatale zorg
Palliatieve zorg
Tandheelkundige zorg
Vaccinaties voor moeder en kind
Optometrie
Oogoperaties
Traumazorg
24 uurs-noodhulp

Wij zijn al onze MMI-donateurs dankbaar die de afgelopen
tien jaar geholpen hebben om met ons gezondheid, genezing
en hoop te bieden in onze kliniek in Závora, Mozambique. Uw
steun verandert levens! ✚

