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Nieuwsbrief Hamlin Fistula Nederland
23 mei International Day to End Obstetric Fistula
Vandaag is "International Day to End Obstetric Fistula." De beste manier om aan
obstetrische fistels een einde te maken, is te voorkomen dat ze ontstaan. Iedere
moeder zou toegang moeten kunnen krijgen tot goede zorg tijdens de bevalling zodat
haar baby veilig geboren kan worden.
Dit is Tafetech Yalew.

In Tafetech's dorpsgemeenschap vinden
ze dat vrouwen moeten trouwen en niet
studeren. Maar daar is Tafetech het niet
mee eens. Op de middelbare school was
ze de beste van haar klas. Toen de
recruiters van het Hamlin College voor
verloskundigen haar de kans gaven
toelatingsexamen te doen, slaagde ze met
vlag en wimpel. Ze studeerde vier jaar aan
het Hamlin College voor verloskundigen.

In die tijd begeleidde ze 180 bevallingen.
Dat is drie keer meer dan het benodigd
aantal bevallingen om te kunnen
afstuderen.
"Ik kan mijn werk als verloskundige zo goed
doen vanwege de uitstekende praktische
training die ik tijdens mijn studie kreeg. Ik
deel Dr. Hamlin's droom: een verloskundige
voor iedere moeder" aldus Tafetech.

In oktober 2016 studeerde Tafetech cum
laude af. Ze werd ingezet in een kliniek
vlak bij het dorp waar ze vandaan komt. In
de afgelopen vijf maanden heeft ze al 80
bevallingen begeleid, waarvan een aantal
gecompliceerde. Dankzij Tafetech kunnen
de vrouwen in haar omgeving veilig
bevallen.
Foto: de kliniek waar Tafetech als
verloskundige werkt
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Wilt u helpen om de droom van Dr.
Catherine en van Tafetech "een
verloskundige voor iedere moeder" waar
te maken? Dat kan door een bijdrage aan
de opleiding van de Hamlin
verloskundigen te doen op Triodos
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#endfistula. Heel erg veel dank!
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