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Bericht vanuit N’Zao
Lieve allemaal,
Visum en Reis
Op 15 april loop ik dankbaar de Guinese Ambassade uit in Brussel met
het Guinese visum in m’n paspoort!
Het kostte dit keer veel moeite om
toestemming te krijgen. Ook vanwege COVID- 19.
Op 19 april arriveer ik in Conakry, de
hoofdstad van Guinee. Dit betekent
dat ik nog twee dagen zal moeten reizen naar de kliniek. De directeur is in
de hoofdstad om e.e.a. te regelen.
Dit zit helaas niet mee: na vier dagen
blijkt dat het nog een week zal duren
voordat Antoine terug kan naar N’
zao. Dat doet me besluiten om toch
maar met de taxi naar de kliniek te
reizen. Reizen is nooit saai in Guinee.
Ik kan er pagina’s mee vullen ;-). Een
lange reis kort beschreven: bij de
tweede lekke band kunnen Oliano
(stagiaire vanuit Hoop Kliniek) en ik
overstappen in een andere taxi. Na
28 uur komen we veilig aan bij Hoop
Kliniek! Moe, maar ontzettend dankbaar en blij iedereen weer te kunnen
zien!
Hoop Kliniek
Dank voor al jullie meeleven. Ik krijg
veel berichtjes en vragen over de situatie rondom de kliniek.
Eerlijk gezegd weet ik niet goed wat
ik erover zal schrijven. Het is fijn om
Jon en Anja en de leiddinggevenden
van de kliniek ‘face to face’ te spreken. Het maakt me verdrietig te zien
hoe moeilijk ze het ermee hebben.
De familie Mamy heb ik wel ontmoet,
maar nog nog niet echt gesproken.
Het is moeilijk te begrijpen dat ze zo
vasthouden aan het idee dat deze kliniek een familiebezit zou zijn. Het is
ook wel veel complexer dan dat alleen.

"Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de
onzichtbare leiders, machten en heersers van
deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten
in de geestelijke wereld."
(Bijbelboek Efeze 6:12)

Er vinden vergaderingen plaats met de verschillende partijen. Tot nu toe is er weinig
veranderd ten opzichte van wat ik jullie de laatste keer hierover schreef. Blijven jullie alsjeblieft meebidden?
Terwijl dit zich afspeelt, gaat het werk dagelijks door in de kliniek en dat is bemoedigend om te zien! Gewoon doorgaan met het bieden van hulp aan mensen die hulp
nodig hebben. Mijn dagen zijn gevuld met het meewerken op de afdeling in het
ziekenhuis, de wondpoli en de opleiding voor verpleegkundigen. In de morgen is er
veel wondzorg op de afdeling te doen. Er liggen momenteel verschillende patiënten
die breuken hebben opgelopen door een ongeluk, en patiënten met uitgebreide geinfecteerde wonden.
Het is behoorlijk schakelen... Waar ik in Nederland even snel een bestelling doe voor
wondmateriaal, is het hier niet aanwezig of heel beperkt aanwezig. Wondmateriaal
wat voor mij zo logisch is dat het er is, is in Guinee niet verkrijgbaar. Er is hiervan in
Hoop Kliniek een beperkte voorraad aanwezig, meegenomen door bezoekers of verzonden via containers. Het gebruik van deze materialen is onbekend bij de collega’s.
Ik probeer hen deze weken zoveel mogelijk uitleg te geven. Wanneer dit materiaal
op is, zullen we weer op de ‘oude’ manier verdergaan: met gazen. Gazen zijn gelukkig goed te verkrijgen. Pincetten, scharen en kochers kunnen gesteriliseerd worden
in de kliniek. Er is jodium aanwezig om wonden te desinfecteren. Verbanden waarmee we de gazen fixeren worden gewassen door de familie van de patiënt, om zo
weer gebruikt te kunnen worden.
Er ligt nu een patiënt opgenomen bij wie zijn onderbeen geamputeerd moest worden. Hij heeft slechte vaten. In Nederland zou hij een vaatoperatie kunnen ondergaan en zou een amputatie voorkomen kunnen worden. Dit soort dingen blijven altijd weer confronterend om te zien.
Beatrice is het hoofd van de afdeling. Het is fijn om met haar samen te werken. Ik
leer veel van alle ervaring die zij opgedaan heeft in de afgelopen jaren. Vorige week
vertelde ze me hoe ze te doen heeft met de patiënten die hun behandeling bijna
niet kunnen betalen. Ze zei: “Had ik maar meer geld om hen te kunnen helpen. Het
enige wat ik kan doen is goed voor hen zorgen, door goede (wond)zorg te bieden.”
Dankzij jullie giften hebben we verschillende patiënten kunnen helpen met het betalen van hun behandeling en verblijf in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld Seny Malé. Ze
heeft een uitgebreide wondinfectie over haar (gehele) arm.
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Michel (rechts) met zijn broers Emiel en Papis

Beatrice verzorgt de wonden van Sebory

Lunch tijdens de pauze, met collega Issabel

Pé Sandy en het behandelteam; hij is aangereden door een auto en heeft verschillende breuken in zijn
linkerbeen en linkerarm
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VELDADRES AGAATH
CAMA Services
Agaath Bakker
BP 438
Conakry, Guinee
West-Afrika
E-mail: agaathb@hotmail.com

Geen 1,5 meter afstand
Het leven is hier weinig anders dan een jaar geleden. 1,5 meter afstand
hanteren, is onmogelijk. Mondkapjes zijn voor patiënten en personeel
verplicht in de kliniek. Vaak hangen ze op de kin ;-). Een collega vertelde
dat ze de indruk heeft dat zij - en veel andere collega’s - in de achterliggende periode corona heeft gehad; ze was erg verkouden en had geen
reuk en smaak meer, maar er wordt hier veel minder getest. Ook al geven de cijfers waarschijnlijk een vertekend beeld, het aantal overledenen aan corona ligt lager dan in Nederland. Vermoedelijk komt dit onder andere doordat hier veel minder 70-plussers zijn dan in Nederland,
en overgewicht komt hier ook aanzienlijk minder voor.
Ik geniet nog maar even van het leven hier zonder strikte maatregelen
;-). Op 8 juni aanstaande staat mijn vlucht naar Nederland gepland.
Tot ziens en horens!
Liefs uit Guinee,

HET KAN ENKELE MAANDEN DUREN
VOORDAT DE POST IN N'ZAO AANKOMT

THUISFRONTTEAM
Corine Dekker
Azaleastraat 18
2821 TN Stolwijk
E-mail: tft.bakker@cama.nl
ALS U DEZE NIEUWSBRIEF LIEVER NIET
MEER WILT ONTVANGEN, KUNT U DIT
DOORGEVEN AAN HET THUISFRONTTEAM.

SUPPORT
GIFTEN (FISCAAL AFTREKBAAR)
ABN AMRO
NL76 ABNA 0484 6740 48
ONDERHOUDSFONDS AGAATH:

DANKPUNTEN
- De veilige reis naar Hoop Kliniek.
- Alle behandelingen en operaties die in Hoop Kliniek gedaan kunnen
worden.
- Twee weken geleden heb ik mijn eindgesprek gehad en kreeg ik te horen dat ik geslaagd ben voor de opleiding tot wondverpleegkundige.
- De gezondheid van Michel. Hij ziet er goed uit en voelt zich zelden
ziek. De komende week zal er bloedonderzoek bij hem gedaan worden.
GEBEDSPUNTEN
- Wijsheid voor de leiding van Hoop Kliniek, en voor het voortbestaan
van Hoop Kliniek.
- Voor de patiënten over wie ik schreef.

T.N.V. CAMA, O.V.V. GUINEE
VERPLEEGKUNDE

PROJECTFONDS:
T.N.V. CAMA, O.V.V. HOOP KLINIEK
VOORLICHTING

HOOP KLINIEK FONDS:
T.N.V. CAMA, O.V.V. HOOP KLINIEK GUINEE

HOOP KLINIEK (VERLOSKUNDE)
FONDS:
T.N.V. CAMA, O.V.V. HOOP KLINIEK
VERLOSKUNDE

CAMA ZENDING
Hoofdstraat 55
3971 KB Driebergen-Rijsenburg
Postbus 265
3970 AG Driebergen-Rijsenburg
Telefoon: 0343 - 443392
E-mail: info@cama.nl
https://camazending.nl

De kraamkliniek staat! Het is een prachtig gebouw van binnen en buiten. Er wordt momenteel gewerkt aan de inrichting. Met gemengde gevoelens nam ik deze foto gezien de situatie
rondom de kliniek. Hoop Kliniek is hard op zoek naar een gynaecoloog en verloskundigen!
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