We zijn zo blij!!!
We zijn afgelopen maanden heel druk geweest met het
organiseren van medische hulp voor alle mensen hier in de
regio die problemen hebben met hun oren en/of hun gehoor.
In mei en juni krijgen de mensen de eerste hulp via het Ear
Camp, maar daarna?

Afgelopen donderdag sprak Liz het verlossende woord. Er komt een …..

Vanaf september 2016 komt Liz Ottoway één dag per maand naar het ziekenhuis van Nkhata
Bay om mensen hun oren te onderzoeken en te behandelen! De District Health Officer Albert
Mkandawire heeft het plan goed gekeurd en heeft haar volledige medewerking beloofd. Dit
betekent dat de mensen in de regio van Nkhata Bay in de toekomst ook bij een goede arts
terecht kunnen met hun problemen met oren en gehoor.

We zijn best heel trots dat we dit voor elkaar hebben
gekregen. In eerste instantie wilde Liz hier niets van
weten, maar na herhaaldelijk aandringen van ons en
onze onderzoeksresultaten waar je niet omheen kunt 
is ze akkoord gegaan met ons voorstel voor een
terugkerende gehoorkliniek in Nkhata Bay.

Hopelijk kunnen via de gehoorkliniek vele gehoorbeschadigingen in de toekomst voorkomen worden.

Nog een maandje en dan is het zo ver, dan komen hopelijk alle 336
mensen met problemen met hun oren en gehoor die wij hebben
geïnterviewd naar het Ear Camp. Het Ear Camp zal uit drie delen bestaan:

Wat:

Van alle mensen worden de oren gecontroleerd op infecties,
aandoeningen of vuil. Zo mogelijk wordt de patiënt direct
behandeld. Ook wordt een korte hoortest gedaan om te bepalen of
de patiënt terug moet komen voor een uitgebreide hoortest.

Waarom:

Allereerst omdat er geen oorarts in Noord Malawi is en de mensen
die wij hebben geïnterviewd nog nooit een dokter naar hun oren
hebben laten kijken. Daarnaast om te kunnen selecteren wie wel of
niet een hoortest nodig heeft.

Wanneer: zaterdag 21 mei en zondag 22 mei

Wat:

De patiënten die tijdens de screening een behandeling hebben
ondergaan, komen een week later terug voor controle. De oren
kunnen nu schoongemaakt worden.

Waarom:

Zodat de patiënten geen infecties meer hebben en hun oren
schoon zijn voor een eventuele hoortest

Wanneer: zaterdag 28 mei en zondag 29 mei

Wat:

Het gehoor wordt getest van alle patiënten die zijn doorverwezen
naar de audioloog. Indien nodig wordt er ter plaatse een
gehoorapparaat aangemeten.

Waarom:

Om de mensen te helpen hun gehoor te verbeteren.

Wanneer:

maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 juni.

Afgelopen week was de ABC Hearing Clinic hier op bezoek
om de organisatie van de hoortests in juni op elkaar af te
stemmen en alles door te spreken. Het wordt een hele
onderneming, maar we hebben het aardig op de rit.
We hebben met de ABC Hearing Clinic afgesproken dat zij
een aantal maanden ná de hoortest terugkomen om te
controleren of die personen die een gehoorapparaat
hebben ontvangen, er ook profijt van hebben en of het
gebruik ervan goed verloopt. Daarnaast zijn we bezig te
organiseren dat er altijd voldoende batterijen voor
gehoorapparaten vrij verkrijgbaar zijn in het nieuwe
ziekenhuis van Nkhata Bay.
Dit alles in het kader van de duurzaamheid van de hele onderneming. Op de
Dovenscholen in het land zien we de meest vreemde dingen gebeuren met de
hoorapparaatjes. De nazorg is minstens zo belangrijk!

Afgelopen maand hebben we ook vier meiden uit
Nkhata Bay meegenomen naar Mzuzu waar Liz
iedere laatste vrijdag van de maand een Ear
Clinic in het Central Hospital houdt.
Loice bleek geen oorinfectie te hebben, maar wel
licht gehoorsverlies aan haar rechteroor. Dat viel
gelukkig mee. De andere drie meiden, bleken
helemaal geen problemen te hebben!

Wij waren wel opgelucht maar ook
verbaasd! Waarom hadden deze
meiden zich dan ingeschreven in ons
register voor mensen met
gehoorproblemen? Alex is op bezoek
gegaan bij hun families en daar hoorde
hij dat de meiden betere apparatuur
nodig hebben om hun gehoorverlies te
kunnen bepalen…. wordt vervolgd….

We willen in deze nieuwsbrief ook even een beetje relativeren.
Het lijkt misschien alsof alles even rooskleurig en leuk is, maar we worstelen hier wat af.

Op een aantal scholen zijn we niet welkom omdat de mensen hier een groot wantrouwen hebben
opgebouwd tegen westerse hulp organisaties. Dat komt waarschijnlijk doordat vele organisaties voor ons
hulp hebben beloofd aan de dorpelingen, maar dat niet altijd waarmaken en hun resultaten niet met het
dorpshoofd communiceren. We krijgen erg veel wantrouwen van de mensen hier.

Het is zo moeilijk om te achterhalen wat er gebeurt en wat de mensen denken. Malawianen hebben een
heel ander gevoel voor de waarheid, soms horen we over eenzelfde gebeurtenis drie verschillende
verhalen. Liegen is vrij normaal in Malawi, de waarheid wordt vaak als te ingewikkeld beschouwd.
Onze bewaker Paulos belde ons vorige week dat hij hete thee over zijn been
had gehad en nu een flinke brandwond had. Het is onze taak als zijn
werkgevers om hem naar het ziekenhuis te brengen, dus JW sprong in de auto
om hem op te halen. Bij hem aangekomen bleek hij een flinke snee in zijn voet
te hebben, hij was op een glasscherf gaan staan….

We merken dagelijks hoe zeer de mensen hier afhankelijk zijn van westerse hulp. Weinig Malawianen
nemen zelf verantwoordelijkheid, er wordt altijd verwacht dat wij hun problemen wel oplossen.
MANAD heeft ons gevraagd om voor Levi een paspoort te betalen zodat hij in juli
als afgevaardigde van de Malawiaanse dove jeugd naar Kenia kan. Dat hebben wij
gedaan, maar helaas heeft MANAD niet op tijd zijn paspoortgegevens doorgemaild
aan de organisatie in Kenia en nu krijgt Levi zijn ticket niet vergoed. Of wij dat dan
ook even willen betalen? Ondertussen wachten wij al 4 maanden op MANAD om
ons een aantal documenten die wij nodig hebben voor ons werk voor de doven in
Nkhata Bay door te sturen. De samenwerking lijkt maar van één kant te komen.
MANAD
Rabecca
Voor ons
lijkt het alsof de mensen hier niet goed begrijpen wat wij proberen te doen. Het is heel goed
mogelijk dat de meeste Malawianen nog zo bezig zijn te overleven dat de hulp voor Doven hen een stap
te ver is.
De gebarentaallessen met Rabecca zijn hier een voorbeeld van.

Met Rabecca willen we graag gaan samenwerken om haar te helpen
met lesmateriaal voor haar gebarentaal lessen. Maar, het gaat heel
moeizaam en we twijfelen of Rabecca voldoende motivatie heeft voor
het werk.
Een maand geleden hebben we haar
een voorstel gedaan om haar te
trainen in leuke en nuttige
lesmethodes en lesmateriaal met haar
te gaan ontwikkelen. Helaas hebben
we daar nog steeds geen antwoord op gekregen.
Na navraag waarom ze niet op ons voorstel heeft geantwoord,
kregen we te horen dat haar telefoon kapot was. Ze heeft ons wel twee sms’jes gestuurd in die
periode; eén met de vraag of wij het schoolgeld van haar kinderen konden betalen en de ander
met de vraag of wij maïs voor haar wilden kopen. Tja, dat is echt niet ons idee van
ontwikkelingssamenwerking. We twijfelen of we wel verder kunnen met Rabecca.
Haar houding is wel te verklaren want er is weer honger. De oogsten zijn weer mislukt.

Wie herinnert zich nog de economie lessen
over de piramide van Maslow? Het is heel
logisch dat de mensen eerst eten nodig
hebben voordat ze zich kunnen bekommeren
om hun medemens.

Het leven hier is als deze nieuwsbrief. De ene
dag is hier fantástisch en dan is de volgende dag
weer heel moeilijk. Vallen en opstaan dus. Het
maakt het voor ons wel lastig voor ons om
gemotiveerd te blijven.

.

Afgelopen maand hebben we de kinderen die hun kleuteronderwijs Op de Arthur Nursery
School hebben gevolgd, op de St. Maria Goretti Primary School opgezocht.

Ook deze kinderen doen het erg goed op
de lagere school. Ze hebben veel plezier
in school en kunnen goed meekomen.
Een aantal van hen doen het boven
gemiddeld goed!
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