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Reizende artsen veranderen levens!
Nieuwe berichten vanuit Mozambique, Malawi en Botswana

M

edical Mission International blijft de levens van mensen
die in afgelegen gebieden wonen ingrijpend veranderen
en redden. Tijdens de meest recente missies zijn medische
teams naar meerdere dorpen in Mozambique, Malawi en Botswana
gezonden. Met deze missies worden mensen bereikt die in geïsoleerde,
landelijke gebieden wonen en die vaak geen toegang hebben tot
medische zorg. Veel dorpelingen gaan nooit naar een arts of worden
nooit behandeld door factoren als kosten, tekort aan opgeleid medisch
personeel in verarmde landen, gebrek aan geneesmiddelen en beperkt
vervoer en beperkte toegang tot wegen om naar een kliniek te gaan.
De reizende artsen en het medisch personeel behandelen zoveel
mogelijk mensen in maximaal twee weken in elk beoogd gebied. In elk
dorp biedt het personeel algemeen medisch onderzoek, tandheelkundige zorg, medicijnen en behandelingen, vaccinaties en oogheelkundig
onderzoek, inclusief oogverzorging en operaties. Al deze diensten
worden kosteloos aangeboden.

O

ogoperaties om oogaandoeningen te behandelen en staaroperaties vormen een belangrijk onderdeel van de missies. Deze
levensveranderende operaties kunnen het zicht herstellen
en geven de levens van veel mensen die niet meer zelfstandig konden
functioneren een positieve draai. “Wij zijn in staat om veel blinde
mensen te helpen om weer te kunnen zien,” vertelt Johan Claassen,
die de medische hulpdiensten in goede banen leidt. “Mensen hebben
hun leven weer onder controle wanneer ze kunnen koken, eten, alleen
kunnen lopen, kunnen verbouwen, kleding kunnen wassen en kunnen
werken. Door behandelbare blindheid daadwerkelijk te behandelen
kunnen deze mensen weer zonder hulp van anderen leven. Zij kunnen
een productieve rol spelen in hun familie en gemeenschap.” De jongste
patiënt die een oogoperatie onderging waarbij haar zicht werd hersteld, woonde in Molepole in Botswana. De zeventienjarige Refilwe
Mofokeng heeft vorig jaar een ongeluk gehad waarbij ze ernstig letsel
opliep toen ze een tak van een boom in haar oog kreeg. Ze ontwikkelde
traumatische cataract, wat blindheid aan haar gewonde oog tot gevolg
had. Volgens Claassen is Refilwe ontzettend dankbaar voor de operatie
en de mogelijkheid om weer met haar rechteroog te kunnen zien. Haar
familie is ook erg blij en meer dan tien familieleden kwamen bijeen om
haar succesvolle operatie te vieren en haar naar huis te brengen.
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Zichtherstellende oogoperaties bieden hoop voor de blinden

T

habiwa Ramatshosa uit de regio Moshopha in
Botswana werkte als zelfvoorzienende boer voordat
hij zijn zicht verloor als gevolg van staar. Hij zei dat
het feit dat hij niet kon zien voelde alsof hij weer een kind
was. Hulpeloos. Na de oogoperatie was hij dolblij. Volgens
Claassen was Ramatshosa dankbaar dat zijn gezondheid en
zijn leven zouden verbeteren, omdat hij in staat zou zijn om
voedsel te kunnen bereiden en voor zichzelf zou kunnen
zorgen. In het bijzonder bedankte hij Medical Mission
International en de mensen die hen steunen. Annie Sto,
een patiënt uit de Mbonchere in Malawi, was aan een oog
volledig blind en had aan haar andere oog een ernstige
visuele beperking toen ze aankwam. Ze is moeder van negen
kinderen en een van haar zoons hoorde de mededeling dat
er artsen naar een plek vlakbij hun dorp kwamen, waaronder
oogspecialisten die staaroperaties bij blinde mensen zouden
uitvoeren. Toen Sto zich realiseerde dat ze na de operatie en
het herstel weer kon zien, zong en danste ze met de andere
patiënten. Ze zei dat ze zich ‘vrolijk en licht’ voelde doordat
ze weer kon zien.
Naast het sponsoren van verre medische missies elk jaar,
wordt uw bijdrage ook gebruikt voor humanitaire zendingen van medische voorzieningen die in samenwerking met
de hulpdiensten worden gebruikt en worden gedeeld met
klinieken en ziekenhuizen die dringend middelen nodig
hebben. Onze medische teams zijn erg dankbaar voor de
gespecialiseerde apparatuur die door donaties kon worden
aangeschaft, waaronder een mobiele kliniektrailer die wordt
gebruikt voor controles en onderzoeken bij patiënten, een
operatietent, geavanceerde apparatuur om oogoperaties uit
te voeren en instrumenten zoals een Scan Optics-oogmicroscoop, een Inami-spleetlamp, een A-Scan en Vitrectomy,
waardoor specialistische operaties ter plekke kunnen worden
uitgevoerd. “Deze hulpdiensten vormen een geweldige
mogelijkheid om de kansarmen te helpen,” vertelt Claassen. ✚

Volbrachte missies
Mozambique • Malawi •
Botswana
✚✚ 162 operaties waarvan het
merendeel staaroperaties bij blinde
patiënten
✚✚ 3 operaties om oogkanker te
verwijderen
✚✚ 698 patiënten ontvingen een bril212
internal medicine exams
✚✚ 212 interne medische onderzoeken
✚✚ 1064 oogonderzoeken.
✚✚ 200 indirecte oogonderzoeken door
middel van operatie474 dental
patients
✚✚ 595 tandextracties
✚✚ 350 drastisch veranderde levens
door zichtherstellende oogoperaties
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