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VrijwilligerRaeNewman:

‘We krijgen meer
terug dan we
uitdelen’
OpeenmooiedaginmaartginghetcaféinDesta
Menderopen.Bezoekersvanditprachtige‘dorp’op
eenhalfuurrijdenvanhetFistulaHospital,kunnennulunchenofkofﬁedrinkenophetterrasvan
hetcafé.Vandaaruitkijkenzeuitoverhetmooie
heuvelachtigelandschap.Demenukaartis,naar
Westersemaatstaven,eenvoudig:Australischepies
metkipenrundvlees,saladevandagversegroente
uitdegroentetuinvanDestaMenderenverschillende‘cakes’.Ookzelfgemaakt.Hetheeftdenodige
voeteninaardegehadvoordateengroepvrouwen,
allenﬁstelpatiënten,dekneepjesvandeAustralischekeukenindevingershadden.Hetisdatde
AustralischeRaeNewmanoverengelengeduld
beschikteneenijzerenwilheeft,anderswashet
cateringprojectgedoemdgeweesttemislukken.
OpdezedaginaprilstaatRae(69)stralendtemiddenvan‘haar’evenstralendekeukenploeg.DevrouwenhebbendeNederlandsegastenvoorzienvan
eenlunchmetviersterrenallure.Eenoverheerlijke
saladeeneensmakelijkepieendatallesgeserveerd
inkeurigewitteschorten.Alsofjeopeenterrasjein
MelbourneofLondenzit.Dathetmaandengekost
heeftomzovertekomen,wetendegastenopdat
momentnogniet.Alsalleafwasachterderugis,
heeftRaetijdvooreenpraatje.Zeishiersamenmet
haarman,verteltze.Diegeeftnatuurkundeaande
lokaleBinghamAcademyinAddisAdeba.Alacht
maandenwoonthetechtpaarineenappartement
ophetterreinvandeschool.Beidenzijngepensioneerdeonderwijsmensen.Hijwasrectorvaneen
middelbareschoolenzijkooklerares.“Wehebben
nunogdekrachtendeenergieomietsmetonsleleesverderoppagina2>

< vervolgvanpagina1

Fact Sheet Ethiopia
Fistula Hospital Addis Ababa
ventedoen’’,legtRaeuit.Onzekinderenen
dertienkleinkinderenreddenzichprima.We
wilden,nuhetnogkan,mensenhelpendie
mindergezegendzijn.Wekunnenlesgeven,
dathebbenwetegeven.Opvrijwilligebasis.
Maarwekrijgenmeerterugdanweuitdelen.’’
AanRaedetaakomeencaféoptezettenin
DestaMender.Datlijktsimpel,maarvielin
depraktijknietmee.“Hetgaatomvrouwen
vanhetplatteland.Analfabetendiegeen
ideehebbenvanwateromgaatinderestvan
dewereld.Zijetennietsandersdaninjera,
hetlokaleplattebrood.Veelmeerdandat
hebbenzenooitgegeten.Datjeooknogwat
anderskanetendandat,vondenzemaar
vreemd.’’
IngroepjesvanvieronderweesRaede
vrouweninhaareigenkeukeninhaarappartementinAddisAbeba.Hetwasééngroot
leerprocesvoordekookploeg.Datjeeenpie
ofeentoetje‘afmaakt’metietsdecoratiefs,
vondenzeopz’nzachtstgezegd,raadselachtig.“Maarondanksaldiecultuurverschillen
endehoudingvan‘watdeboernietkent,
dateethijniet’,benikzeergehechtgeraakt
aanmijnleerlingen.Hetwasfascinerendom
metzeomtegaan.Omtecommuniceren
methandenenvoeten.Wesprekenelkaars
taalimmersniet.Maartoch,zijhebbenveel
geleerdenikhebweervanhengeleerd.’’
DetijdvandeNewmansziterbijnaop.Ze
komenterug,datwetenzezeker.“Hetiseen
grootvoorrechtgeweestomditprojectte
mogenbegeleiden.Ikhebhetmetharten
zielgedaan.Ikhoopdatmijnverhaalanderen
inspireertomookeenbijdrageteleveren.
Kleinedingenhelpenal.Watdachtjevanhet
bestellenvaneenAustralischepieophetterrasvanhetDestaMendercafé?’’

75 % van de bevolking echter 2-3 dagen lopen van een verharde weg, laat
staan van een kliniek waar spoedeisende verloskundige hulp geboden
kan worden

Deﬁnitie van een obstetrische ﬁstel:
een beschadiging in het weefsel
tussen blaas en / of endeldarm en
het geboortekanaal t.g.v. een langdurige baring, waardoor de vrouw
incontinent wordt van urine en / of
ontlasting. ( In NL wordt een barende
vrouw hiervoor behoedt door een
spoedkeizersnede). In Ethiopië woont

Het ﬁstel ziekenhuis is in 1974 opgericht door het gynaecologen echtpaar
Reg en Catherine Hamlin die in 1959
naar Ethiopië kwamen. Er worden
tweeduizend operaties per jaar
uitgevoerd. Er zijn inmiddels 32.000
operaties verricht. Een hersteloperatie kost gemiddeld 450 euro. Er
komen ieder jaar helaas weer 9.000
nieuwe ﬁstelpatiënten bij.
In het ziekenhuis komen gynaecologen vanuit de hele wereld om de

speciﬁeke operatietechniek te leren.
Er zijn sinds kort vier buitenklinieken
waar ook operaties plaatsvinden, en
waar spoedeisende verloskundige
hulp gegeven kan worden.
De vijfde buitenkliniek, in Metu, is
in aanbouw en wordt ondersteund
vanuit Nederland. (www.ﬁstulahospital.nl).
In 2007 is een driejarige opleiding
voor verloskundigen gestart. Na de
opleiding gaan deze verloskundigen
terug naar hun eigen gebied waar zij
gaan werken. Dr. Catherine Hamlin
viert dit jaar haar 50-jarig jubileum
van haar werk in Ethiopië en heeft in
verband hiermee in 2009 ook Nederland bezocht.

GEGEVENS

ETHIOPIË

NEDERLAND

OPPERVLAKTE in km2

1,1 miljoen (27x NL)

41.000

BEVOLKING

82 miljoen

16 miljoen

BEVOLKINGSGROEI

2,5 % per jaar

1,8 promille

BNP PER HOOFD v.d. bevolking per jaar

200 US dollar

38.000 US dollar

LEVENSVERWACHTING

49 jaar

78-81 jaar

GEBOORTECIJFER (per 1000 inwoners)

37

10,5

VRUCHTBAARHEIDSCIJFER (per vrouw)

7 geboortes

1,7 geboortes

ZUIGELINGENSTERFTE (per 1000 levendgeborenen)

90

8

PROFESSIONELE BEGELEIDING BIJ DE BEVALLING

6%

Bijna 100 %

TIENERZWANGERSCHAPPEN

143

5

1:22

1:10.200

Per 1000 meisjes van 15-19 jr.
MOEDERSTERFTE
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gebracht werd – een rondreizende ‘healthworker
van het Fistula Hospital trof haar aan in de hut
van haar moeder – kon ze haar benen niet meer
strekken. Ze had ze tot aan haar borst opgetrokken. Drie maanden later kan ze zitten, zij het met
pijn in haar rug, en zijn haar benen vrijwel recht.
In haar enkels en tenen zit nog niet veel beweging, maar ze gaat nog steeds vooruit.
Af en toe verschijnt er nu een glimlach op het
ﬁjne gezichtje van Abebush. Als ze Catherine
Hamlin bijvoorbeeld tegenkomt tijdens haar dagelijkse rondje in de rolstoel. “Ik wou al die jaren
liever dood’’, zegt ze zachtjes. “Ik had al mijn
waardigheid verloren en was zó eenzaam. Alleen
mijn moeder was er voor me, verder niemand.’’
Hoe ze het gepresteerd heeft om al die jaren
lijdzaam op een matje te liggen? Het antwoord is
een kijkje in een andere cultuur. “Ik beschouwde
mijn lot als een vloek. Iets waar ik niets tegen kon
doen’’, zegt ze.
Het zal nog wel even duren voordat Abebush geopereerd kan worden. Ze moet eerst aansterken,
zwaarder worden. Maar de vijf porties eten die ze
dagelijks aangereikt krijgt, laat ze vaak staan. Ze
is nog te zwak om te eten. Vaak kijkt ze naar foto’s van vrouwen die er net zo aan toe waren als
zijzelf. Die monteren haar op. “Die vrouwen zijn
allemaal genezen en teruggegaan naar hun dorp’’,
weet ze. “Dan is er voor mij ook nog hoop.’’

‘Ikhadalmijnwaardigheidverloren’
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Abebush

Abebush is twintig. Als je niet beter wist, zou je
haar niet ouder schatten dan een jaar of veertien. Ze is een vlieggewicht van 25 kilo. Toen ze
drie maanden geleden binnengebracht werd bij
het Fistula Hospital woog ze nauwelijks twintig
kilo. Ze is nog steeds vel over been, ondanks het
voedzame dieet dat ze volgt. Maar wie zó lang
zó weinig eet, kan niet veel eten verdragen. Stap
voor stap dus, langs lijnen der geleidelijkheid.
Zes jaar lang lag Abebush op een matje, thuis in
de hut van haar oude moeder. Na die langdurige,
gecompliceerde bevalling die eindigde in een
doodgeboorte had haar man haar verlaten. Want
wat moest hij met een vrouw die hem geen kind
geschonken had en na zes dagen weeën volledig
incontinent was geworden! In navolging van haar
echtgenoot, wendde ook haar schoonfamilie zich
van haar af. Een andere keus dan terugkeren
naar haar moeder had ze niet. Met opgetrokken
knieën – zo bevuilde ze zich het minst – lag ze
zes lange jaren plat op haar rug. Eten deed ze
nauwelijks, want hoe meer ze at, des te meer last
kreeg ze van de ﬁstels die haar aan haar matrasje
kluisterden.
Op deze dag in april ligt ze op de behandeltafel
van de fysiotherapeut van het Fistula Hospital.
Vier uur per dag vijf dagen per week wordt er
aan haar ‘gewerkt’: warmtetherapie, massage en
gerichte oefeningen. Met succes. Toen ze binnen

HET VERHAAL VAN

Abebush
het verhaal van

MEDERWERKERS IN THE SPOTLIGHT

‘Vrouwen in dit land zijn tweederangs burgers’
FevinHaddis(29)isdenieuwe‘public
relationofﬁcer’vanhetFistulaHospital.Zeisookhétaanspreekpuntvoor
bezoekersvanhetziekenhuis.Datze
genietvanhaarveelzijdigebaanisoverduidelijk.Metverveleidtzebezoekers
rond.Langsdegrotezaalmetherstellendepatiënten,eveneenblikinde
fysiotherapieruimte,dandoornaarde
stomakliniekwaarstomaverpleegkundigeRuthdescepterzwaait.Methaar
ontwapendeoptredenslijtzeelkebarrièretussenpatiëntenblankebezoeker.
Somsiszestreng.Erzijnregels.Zomaar
eenfotovaneenpatiëntnemen,iser
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nietbij.Evenoverleggenishetparool.
Enoweealsjecommerciëlebedoelingenhebtmetjebeeldmateriaal.Die
vliegergaatnietopalshetaanFevinen
hetFistulaHospitalligt.
Inhaarkantoortjegevuldmetstapels
paperassen,pakkenEthiopischejubileumkofﬁeenonuitgepaktincontinentiemateriaal,eengiftvaneenEuropese
bezoeker,beantwoordtFevinaande
lopendebandtelefoontjesenmailtjes.
Haareeninterviewtjeafnemeniseen
klusvanlangeadem.Dezakengaan
voorhetmeisje.Tussendebedrijven
doorverteltzeoverzichzelfenhaar
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werk.“Ikbengeborenengetogenin
AddisAbeba.Mijnoudersonderkenden
hetbelangvaneengoedeopleiding.Ik
hebeen‘Masters’degreeinliteratuur.
Belangrijkerisdatikinziedatvrouweninditlandtweederangsburgers
zijn.Ikzouveelmeerkunnenverdieneninhetbedrijfsleven,maarikkies
erbewustvooromhiertewerken.Nu
draagikbijaaneenbeterlevenvoor
vrouwen.Vooraldezevrouwenverdieneneenbeterleven.Zehebbenzóveel
meegemaakt.’’
Zehaaltveelbevrediginguithaar
werk,zegtze.“Ikhebeenheelgevarieerdebaan.Enerzijdsbenikeen
tussenpersoontussendebuitenwereld
enhetziekenhuis.Ikmaakafspraken
metbezoekersvanoverdehelewereld.
Mensenvanhoogtotlaagzijnonder
deindrukvanwatzehiermeemaken.
Anderzijdszitikrustigachtermijn
computerenmaakbrochures,nieuwsbrieven,jaarverslagenenonderhoud
ikmailcontactmetdeVriendeninde
verschillendelanden.’’
Alsmoedervaneentweelingvan
anderhalfrealiseertzezichdatveel
kindereninEthiopiëeenstabiel
thuisfrontontberen.“Vandaardatik
metzesvriendinnenvijfweeskinderen
ﬁnancieelondersteun.Webetalenhun
schoolgeld,deleermiddelenenzorgen
datzegoedgekleedengevoednaar
schoolkunnen.Opdiemanierhopen
weeenbijdrageteleverenaaneen
beteretoekomstvanonsland.’’

CatherineHamlinvertelt:
Vanmorgenwerdikbegroetdooreenpatiënte
dievroegofzenaarhuiskon.Eenpaarweken
geledenarriveerdezemeteenmanuithaar
dorp,wellichteenfamilielid.Zeisdoofstom
endaarommoestdemanonshaarverhaal
vertellen.Ikwerdgetroffendoorhetverdrietigeverhaal.Zeraakteinverwachting
naeenverkrachtingenwasvervolgenshet
slachtoffervaneenproblematischebevalling
dieeindigdeineenmiskraam-doodgeboorte
eneenblaasﬁstel.Haarmoederverzorgde
haarvijfjaarlangzogoedalszekonineen
kamertjedataanhaarhutjegebouwdwas.
Daarvonddeaardigebegeleiderhaar.Toenik
hembedanktevooralleswathijgedaanhad,
verteldehijdatzijnvrouwbehandeldwasin
onsziekenhuisendatzenueenprachtige
babyhebben.Hijwaszódankbaardatzijn
vrouwweerhelemaaldeoudewasdathijde
vrouwnaaronstoegebrachthad.
Wedrongenerbijhemopaanoverdrieweken,alsdepatiëntegenezenzouzijn,terug
tekomen,omdatwegeenmogelijkheidzagen
haarterugtebrengennaarhaarverafgelegen
dorp.Vanafdieeerstekennismakinggroet
zemeelkedagenlaatdanblijkendatzenaar
huiswil.Zewaseenmodelpatiëntenzeiszó
blijdatzenuweerhelemaaldroogen‘normaal’is.Wemakennunogeenafspraakvoor
haarbijeenspecialistomtekijkenofernog
ietsaanhaardoofheidgedaankanworden.
Ikvroegmeafofdebegeleideropdeafgesprokentijdterugzoukomen.–wehadden
hemgeldgegevenvoordelangereis,zowelde
heen-alsdeterugreis–enwarendanookblij
verrasttoenwehemvanmorgenzagenverschijnen.Ikschaamdemedatikgeenvertrouwenhadgehadindeafspraakdathijterug
zoukomen.Hijwachtnutotonzepatiëntebij
despecialistisgeweest.’’

Festiviteiten

50 jaar Hamlin Fistula Organisation
Indeweekvan28meitot3junihebikeen
bezoekgebrachtaanhetFistulaHospital.
Hetwasmijneerstekennismakingmetde
HamlinFistulaorganisatie.Datikjuistdeze
weekuitgekozenhadvooreenbezoek,had
allestemakenmetdefestiviteitenrond
devieringvanhetfeitdatdrsReginalden
CatherineHamlin50jaargeledenbegonnen
zijnmethetopererenvanpatiëntenmet
ﬁstels.Daarnaastwaserookeenvergaderingvanallegerelateerdestichtingenover
dehelewereld.OverigenswerddeNederlandsestichtingookvertegenwoordigddoor
bestuurslidBarbaraKwastdiealenigejaren
veeltijddoorbrengtinEthiopiëmetalsdoel
eenbijdrageteleverenaandetweejaar
geledengestarteopleidingvanvroedvrouwenaandevroedvrouwenschoolinDesta
Mender.Ookzijheeft,uiteraard,deelgenomenaandeverschillendefestiviteitenen
vergaderingen.
DekennismakingmethetHamlinFistula
ziekenhuisvondikeenzeerindrukwekkendeervaring.Hetisverbluffendhoegoed
allesgeregeldisinhetziekenhuis.Vanafde
opvangvandepatiëntentothetontslaguit
hetziekenhuis.Niemandkloptvergeefsaan
bijdepoorteniederepatiëntwordtvrijwel
meteengeholpen.90%vandepatiëntenis
nadeeersteoperatie“droog”enkanzosnel
mogelijknapostoperatiefhersteleenbegin
makenmetherintredingindemaatschappij.Dehersteldepatiëntenkunnensoms
zelfsweereennieuwerelatieaangaanen
opnieuwzwangerworden.Indatgeval
krijgendezepatiëntenwelhetadviesom
Nieuwsbrief Vrienden van het Fistula Hospital 5

eeneventuelenieuwezwangerschaponder
verloskundige/medischebegeleidingtevoltooien.Deresterende10%moetgeholpen
worden.Zijkrijgeneenstoma.Zeworden
geholpenbijdeacceptatievandestomaen
zullenverderdenodigehygiënemoeten
betrachtenominfectiestevoorkomen.
Destomapatiëntenwordennadeoperatie
opgevangeninDestaMender(20kmbuiten
AddisAbaba)waarzevoorbereidwordenop
reïntegratieindemaatschappij.Zekrijgen
eronderwijsintaal,eenvoudigewiskunde,
huishoudkunde,fokken/onderhouden/exploiterenvankippen/koeien,lerengastvrouwzijn(koken,kofﬁeserveren,taarten
bakkene.d.)enanderenuttigevaardighedendiehenhelpenbijterugkomstinhun
oorspronkelijkeomgeving.DestaMenderis
eenbeschermdeomgevingmetbehoorlijk
veelluxe,waardoorhetvoordezevrouwen
vaaknieteenvoudigisom,eenmaalgewend
hieraan,teruggestuurdtewordennaarde
oorspronkelijkewoonomgeving.Gemiddeld
verblijvendeex-patiënten2-3jaarinDesta
Mender.
Tijdenseenzonnigeenwinderigedagop
DestaMenderwerdCatherineHamlinop
grootsewijzeinhetzonnetjegezet.Zo
warenerdevelehoogwaardigheidsbekleders,zoweluitEthiopië–ondermeerde
vertegenwoordigervandePresident,de
ministervanVolksgezondheid,dePatriarch
vandeEtiopischeorthodoxekerk-alsook
uitanderedelenvandewereld.Envanzelfsprekendwarenervertegenwoordigers
vanzoweldeboardvandeHamlinFistula
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WelfareandResearchTrustalsdeverschillendegeledingenvanhetziekenhuisom
haartecomplimenterenmethetresultaat
vanvijftigjaarnoestearbeid.Ookvertegenwoordigersvandeverschillendepartner-organisatiesprezenopeenhartverwarmendeenontroerendewijzehaarinzeten
daadkracht.
BarbaraKwasthieldeenspeechovermaternalhealthenvertegenwoordigdedeSVFH
metmijtijdenseenkorteintroductievan
deverschillendepartnerorganisaties.Aan
mijdeeeromeenkortetoespraaktehoudenomCatherineHamlinte(felicit)eren
namensdeNederlandsestichting.
Eenvandeontroerendehoogtepunten
wasdeuitreikingvancertiﬁcatendoorDr
Hamlinaanhaarstaﬂeden,meestgewezen
ﬁstula-patienten,diehaarnahunoperatie-eenvanhenzelfsal50jaar-bijhaar
werkhebbengeholpen.Overigensopereert
Catherineondankshaarhogeleeftijdnog
vrijweliederedonderdag).Eenindrukwekkendetentoonstellingvandetallozeaan
DrHamlinverleendeere-titels(eredoctoraten,hogestaatsonderscheidingenetc.)
benadruktedebewonderingdiezijwereldwijdoogst.
Eenuitstekendgeleideenzeerinstructieve
vergaderingvanallewereldwijdestichtingsbesturenmetdeboardvandeTrust,
beslootmijnbijzonderinspirerendebezoek
aanEthiopië.
DOORVOORZITTERPIETER-JOEPHUIGE

FISTULA HOSPITAL

NIEUWS

Catherine Hamlin bezoekt Nederland
Voor het eerst in haar leven bezocht Catherine

EVEN VOORSTELLEN

PieterJoepHuige

Hamlin, samen met haar zoon Richard, gedurende het
laatste weekend in april, Nederland. Een bijzonder bezoek want het is dit jaar precies vijftig jaar

Tijdens mijn reis naar Ethiopië afgelopen mei, heb ik

Ongeveer een half jaar geleden vroeg het bestuur

geleden dat Catherine samen met haar, inmid-

kennis kunnen maken met het fantastische werk dat

of ik voorzitter wilde worden van de Stichting

dels overleden, man Reg, in aanraking kwam met

door Dr. Catherine Hamlin en haar team van ongeveer

Vrienden van het Fistula Hospitaal Nederland. Dat

vrouwen met ﬁstels. Vrouwen die als gevolg van

400 medewerkers al 50 jaar verricht wordt voor

doe ik graag. Enerzijds omdat ik in de nadagen

een problematische bevalling incontinent geworden

vrouwen met gynaecologische ﬁstels. De verschillen

van mijn werkzame leven en met drie uitgevlo-

zijn en vanwege de stank die ze verspreiden, sociaal

tussen arm en rijk in het rijkbevolkte Ethiopië zijn

gen kinderen meer tijd kan besteden aan zinvolle,

uitgesloten worden. Het jonge gynaecologenechtpaar

ronduit schrijnend en indrukwekkend te noemen. Een

vrijwillige activiteiten. Anderzijds omdat mijn

trok zich het lot van deze vrouwen zó aan dat ze de

sociaal vangnet is nauwelijks aanwezig en gehandi-

achtergrond goed aansluit bij de onderwerpen waar

rest van hun leven met hart en ziel gewijd hebben

capt zijn door ernstige incontinentie ten gevolge van

de stichting zich mee bezighoudt. Na mijn studie

aan het opereren van ﬁstelpatiëntes. Tot op de dag

een ﬁstel betekent meestal, tenzij familie wil/kan

geneeskunde en farmacie in Utrecht, heb ik 26

van vandaag opereert Catherine Hamlin nog een

Een dag later was het Kathleen Ferrier, tweedeka-

inspringen, een veroordeling tot de onderkant van de

jaar in de farmaceutische industrie gewerkt. Altijd

aantal dagen per week.

merlid voor het CDA, die zich in de Markuskerk in

maatschappij en de bedelstaf. Een mensonwaardig

hard werken en veel van huis. Ik heb daarbij veel

Ondanks het privékarakter van het bezoek werd ‘de

Leusden in soortgelijke bewoordingen uitliet tegen-

bestaan!

internationale ervaring op kunnen opdoen: klinisch

moeder Theresa van Ethiopië’ zoals een verslaggever

over Catherine Hamlin, haar zoon Richard en een

onderzoek, leiding geven, sociaal verantwoord

van het Friesch Dagblad haar noemde, op verschil-

kerk gevuld met bewonderaars van Catherine. Prof.

ondernemen ......... Ik was meteen zeer gemotiveerd

lende gelegenheden in het zonnetje gezet. Minister

Jos van Roosmalen reikte haar, namens de Neder-

om mijn bijdrage te leveren aan deze stichting die,

Koenders van ontwikkelingssamenwerking sprak

landse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie en

dankzij de vele enthousiaste donoren en inzet van

haar buitengewoon lovend toe tijdens de Afrikadag

die van Tropische Geneeskunde en Internationale

de bestuursleden, ongelooﬂijk goed werk kan doen

van de Evert Vermeer stichting op zaterdag 25 april.

Gezondheid, het maar zelden uitgereikte Certiﬁcate

voor die arme Ethiopische vrouwen. Het mooie is

“Er is vandaag een uitzonderlijke vrouw in ons mid-

of Excellence uit. Het meest indrukwekkend waren

dat die ‘arme vrouwen’ na een meestal succesvolle

den. Een vrouw die onvermoeibaar heeft geprobeerd

echter de ﬁlm Fistula Pilgrims én haar eigen verhaal.

operatie – meer dan 90 % van de operaties is vol-

een verschil te maken voor de levens van duizenden

Broos maar bevlogen vertelde ze over haar betrok-

ledig geslaagd - weer een volwaardig menselijk

vrouwen. Vrouwen van wie het leven geruineerd was

kenheid met de vrouwen en meisjes met ﬁstels. Nog

bestaan kunnen hebben.

door een vreselijke aandoening: ﬁstels. Het is vijftig

steeds wordt ze emotioneel als ze het heeft over het

Er is nog veel werk te verrichten. Ook voor ‘onze’

jaar geleden dat dr. Hamlin en haar echtgenoot Reg

mensonterende leven van deze vrouwen. Ze gaat

stichting. De komende paar jaar vergen vooral de

als pioniers begonnen met de behandeling van ﬁstels.

door met haar levenswerk, hoe fragiel ze ook is ge-

bouw en op termijn het onderhouden van de vijfde

Ze bouwden het Fistula Hospital. Daar zijn inmiddels

worden. “Ik blijf me inspannen om een eind te maken

buitenkliniek in Metu onze aandacht. Immers, Metu

meer dan 30.000 operaties uitgevoerd. Het werk van

aan het onrecht dat vrouwen geen kans meer hebben

is een kliniek waaraan de Nederlandse en andere

de Hamlins is een voorbeeld voor ons allen. Ze is de

op een menswaardig bestaan. Enkel en alleen omdat

Europese stichtingen gezamenlijk de belangrijkste

personiﬁcatie van de ‘hands-on’ benadering van de

de medische zorg niet goed is.’’

ﬁnanciers van zijn. Ik ben dankbaar voor de voor-

‘Millennium Development Goals’ in Ethiopië en ze is

In Ethiopië vonden de festiviteiten rondom het vijf-

zitterstaak die mij is toevertrouwd en zal mij hier,

een wereld ambassadeur voor ‘safe motherhood and

tigjarig jubileum eind mei en begin juni plaats. In een

met hulp van velen, met volle energie voor inzetten.

good obstetric care’’’, aldus Koenders.

volgende nieuwsbrief hierover meer.

Nieuwsbrief Vrienden van het Fistula Hospital 6

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com

Catherine Hamlin met zoon Richard

EVEN VOORSTELLEN

AnneliesBarendrecht

Een jaar of wat geleden las ik in Opzij een stuk over

dacht te vestigen op het probleem zelf, de ﬁstels en

het Fistula Hospital. Zoals dat soms gaat, dacht ik

de consequenties ervan voor vrouwen in Ethiopië.

direct: ‘daar wil ik me voor inzetten’! Het idee dat je

Overigens stopt de problematiek niet aan de Ethio-

als meisje of vrouw het drama moet beleven dat je

pische grenzen, dat moge duidelijk zijn.

incontinent bent, raakte me diep. En nog steeds. En

In april hebben mijn echtgenoot en ik een vier-

dat terwijl het probleem met veel voorlichting, betere

daags bezoek gebracht aan het Fistula Hospital en

We letten als stichting heel erg op de kleintjes.

medische voorzieningen en een betere infrastructuur

Desta Mender. Wat waren we onder de indruk! Van

Zo blijft er zoveel mogelijk over voor ons aller

Het mooie boek ‘Hospital

‘uitgeroeid’ zou kunnen worden.

het ziekenhuis, de patiënten, de medische staf, de

doel. Slechts 5 % van alles wat we binnen krijgen,

by the river’ over het

Maar zover is het nog niet.

armoede.

houden we ‘achter’ om kosten te dekken als post-

leven en het werk van

Als tekstschrijver, gespecialiseerd in sociale onder-

In de komende nieuwsbrieven treft u verhalen aan

zegels, papier, het maken van folders en dat soort

Catherine Hamlin is nog

werpen, heb ik gewoon mijn diensten aangeboden.

die ik opgetekend heb uit de mond van de mensen

onvermijdelijke kosten. Zelfs de reisjes naar het

steeds verkrijgbaar bij de

In de trant van ‘als jullie iets aan me hebben, ik

die ik daar tegenkwam. Dank aan al die vriende-

ziekenhuis betalen we uit eigen zak. Met graagte

secretaresse: secretariaa

ben er klaar voor’. En zo is het dus gekomen. Sinds

lijke mensen die zo dapper of zo aardig waren mij

overigens, want zo houd je de verhoudingen zui-

t@ﬁstulahospital.nl. Het

september 2008 maak ik deel uit van het bestuur.

hun verhaal te doen.

ver. Om nu nog meer te kunnen bezuinigen, vragen

boek kost 20 euro. Een

Aan mij vooral de taak om zoveel mogelijk publiciteit

Ik heb het nu met eigen ogen gezien: onze hulp

we u eens na te denken of u de nieuwsbrief niet

aanrader!

te genereren voor het werk van het Fistula Hospital

doet er toe! Als dat geen motivatie is om je enthou-

digitaal kunt ontvangen in plaats van per post. We

in Addis Abeba en de buitenklinieken. En om de aan-

siast in te zetten als bestuurslid.

weten het: u moet dan zelf uitprinten! Maar toch,

Nieuwsbrief digitaal

Boek

het spaart toch weer wat kosten uit.
Mocht u er geen bezwaar tegen hebben om
de nieuwsbrief digitaal te ontvangen, meldt u
zich dan met uw emailadres bij de secretaresse
Jacqueline de Boer: secretariaat@ﬁstulahospital.
nl. Mogelijk heeft zij uw mailadres al. In dat geval
volstaat een mailtje van ‘geen bezwaar’.

Presentaties
Het Fistula Hospital is de laatste jaren er van doordrongen geraakt dat publiciteit een vereiste is om de
aandacht te vestigen op haar werk. Vandaar ook dat
er steeds meer zeer bruikbaar materiaal beschikbaar
komt om overal ter wereld presentaties te geven. Zo
heeft de stichting inmiddels de beschikking over een
tweetal korte dvd’s, circa 12 minuten, en een lange
documentaire van 86 minuten. Naast het foldermate-
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Ideeën?

riaal en de cadeauartikelen en de menskracht die we

We zijn als klein bestuur natuurlijk niet alwetend.

Mocht u interesse hebben in ofwel presentatiemate-

Wie wel! Het zou prettig zijn als we af en toe ge-

riaal of iemand die een presentatie over het Fistula

voed zouden kunnen worden door meedenkende

Hospital kan geven, geeft u dat dan even door aan de

lezers en donateurs. Heeft u een idee? Meldt u

secretaresse: secretariaat@ﬁstulahospital.nl In over-

dan. We stellen het zeer op prijs.

leg kunnen er dan afspraken gemaakt worden.
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al ‘in de aanbieding’ hadden.

Fistula Hospital, neemt u dan contact op met de secretaresse, Jacqueline de Boer:
tel.: 072-5333035 of email: secretariaat@ﬁstulahospital.nl

Reacties
Reacties op deze vernieuwde nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs.
Graag een berichtje naar de secretaresse, Jacqueline de Boer
072-5333035 of email: secretariaat@ﬁstulahospital.nl

Help mee!
Het Fistula Hospital kan alleen functioneren als er genoeg geld geworven wordt.
Help mee! U kunt dat doen op drie manieren:
• Word donateur en stort uw donatie op Triodos Bank te Zeist, rekeningnummer
21.21.89.352 t.n.v. Stichting Vrienden van het Fistula Hospital in Addis Ababa. U
machtigt de stichting tot een periodieke bijdrage. Donaties zijn als giften aftrekbaar. Is het totaal aan giften per jaar hoger dan 1 % van uwe bruto jaarinkomen,
dan is het meerdere aftrekbaar. Met een maximum van het bruto jaarinkomen.
• Een periodieke schenking, vastgelegd in een notariële akte. In dat geval is de
schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.
• U kunt in uw testament laten opnemen dat u een legaat nalaat aan de Stichting
Vrienden van het Fistula Hospital.



Stichting vrienden van het

Fistula Hospital (SVFH)

Kennemerstraatweg 45 | 1851 BA HEILOO | 072 533 30 35
secretariaat@ﬁstulahospital.nl | www.ﬁstulahospital.nl

Stort uw donatie op Triodos 21.21.89.352
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Mocht u belangstelling hebben voor een voordracht of presentatie over het

colofon vormgeving GraﬁschAtelierWageningen|redactieAnneliesBarendrecht

Presentaties en
voordrachten

Fistula Hospital



