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Het is een dokterspost, een verloskundigenpost,
een consultatiebureau, een Hiv-testbureau en een
ziekenhuis – en dat allemaal tegelijk. Welkom in het
Kilangala Health Centre, belangrijk onderdeel van
het werk van de Kilangala Missiepost.

V

eel mensen zijn afhankelijk van het medische werk in Kilangala, in elk geval 11.672
inwoners uit zes dorpen in de directe omgeving, maar met de dorpen en kleine
gehuchtjes eromheen zijn het er nog veel en veel meer. Het kleine ziekenhuis (30
bedden) speelt een belangrijke rol in de wijde regio. Van 40 km afstand komen mensen
er naar toe en vaak te voet! De ambulance waarover het ziekenhuis beschikt (dankzij uw
steun vorig jaar aangeschaft) bedient ook de hele streek.
Goede reputatie
De gezondheidszorg in Kilangala staat goed bekend. Dokter Audifas en zijn team staan
dicht bij de mensen en weten goed hoe ze hen moeten benaderen. Heel belangrijk is
dat patiënten niet ‘onder de tafel’ extra hoeven betalen voor hun behandeling, iets dat
in overheidsklinieken nogal eens gebeurt. Aan zulke corruptie wil dit zendingsziekenhuis
niet meewerken en dat siert de medewerkers, die zelf toch echt niet veel verdienen. Ook
wordt er hulp geboden aan de allerarmsten die niet kunnen betalen voor hun medicijnen
of behandeling. Dat is evangelie ten voeten uit.
Taken van het ziekenhuis
De belangrijkste activiteiten zijn:
• patiënten behandelen
• gezondheidsvoorlichting geven
• kinderen vaccineren
• hiv-testen afnemen en counseling
(psychologische begeleiding)
• ambulancetransport voor ernstig
zieken en zwangere vrouwen
(zo nodig direct naar het grote
ziekenhuis in de stad Sumbawanga)
Met röntgenfoto op huisbezoek

Het werk van het
consultatiebureau
in beeld

De impact van Hiv
Sinds drie jaar kan het ziekenhuis in Kilangala de Hiv-test afnemen. Eerst werden alleen
zwangere vrouwen getest, maar later ook hun mannen. Bij de test hoort een gesprek over
de uitslag. Een enorm spannend moment, want de uitkomst is bepalend voor je verdere
leven. Wie Hiv heeft moet levenslang Aidsremmende medicijnen slikken en loopt de kans
te worden verstoten door familie en vrienden want het taboe is nog steeds groot. Veel
mannen zijn zo bang voor de uitslag dat ze niet komen opdagen voor het gesprek of liever
naar de plaatselijke toverdokter gaan. En vrouwen worden nogal eens in de steek gelaten
als ze Hiv+ blijken te zijn.
Wijsheid en geduld is nodig voor het counselingwerk. Zuster Anna Sumangwa doet haar
best en inmiddels staan er al 331 Hiv-patiënten onder haar controle.

Winst, preek of hulp?

Op dit moment is er maar één dokter,
een uitermate kwetsbare situatie. De
overheid heeft toegezegd een tweede
dokter te financieren als er een goed
huis beschikbaar is en het ziekenhuis
elektriciteit heeft. Aan beide voorwaarden is nu voldaan, dus hopen we dat de
overheid zijn toezegging gaat nakomen.
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Maar één dokter

Zorg voor
verschoppelingen
In het Kinderhuis op de missiepost wordt al
twee jaar een albino-tweeling opgevangen.
De zorg voor hun kwetsbare gezondheid is
in handen van de artsen en de verzorgsters
in het Kinderhuis. Zij bekommeren zich om
deze verworpen kinderen waarvan de familie nog niet eenmaal is wezen kijken hoe
het met ze gaat.

De top-10 van
KHC-behandelingen
1.
2.
3.
4.
5.

Luchtweginfecties
Diarree
Malaria
Urineweginfecties
Lichte zwangerschapsproblemen
6. Eenvoudige chirurgie
7. Longontsteking
8. Huidontsteking
9. Bekkenontsteking
10. Brandwonden
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Moses Siame, de manager van de Missiepost, schreef in zijn laatste verslag:
“In een discussie kwam onlangs de vraag
aan de orde of het ziekenhuis winst zou
moeten maken (op de verkoop van medicijnen bijvoorbeeld – red.).
Sommige patiënten zijn zo arm dat zij
niet kunnen betalen voor hun behandeling of medicijnen, nu niet maar ook
morgen en overmorgen niet. Wachten
op betaling betekent dat mensen zullen
sterven. Moeten we ook niet kijken naar
de andere kant? Het ziekenhuis is opgericht om arme mensen gezondheidszorg
te geven in plaats van het evangelie te
prediken aan zieken.

Pas geboren. Wat zal
het leven hem brengen?

Heel veel dank aan u, donateurs in
Nederland, voor de vele goede dingen
die u via uw steun aan de missiepost
doet voor de armen hier. De ziekenhuisstaf voelt dat ze ú vertegenwoordigen
als ze via hun werk arme mensen helpen.
May God bless you.”

Uw gift voor dit werk is heel welkom!
Financiële steun uit Nederland is voor het ziekenhuis en de andere activiteiten van de missieposten
Kilangala en Kantembo nog onontbeerlijk, al brengen we het beetje bij beetje terug.
Via de acceptgiro steunt u alle onderdelen van het missiewerk. Wilt u een specifiek onderdeel steunen,
maak uw gift dan zelf over en vermeld het doel (gezondheidszorg, kinderhuis, evangelisatie, landbouw,
vaktraining, Kantembo). Gebruik bij voorkeur banknummer NL74 RABO 0375 2169 36, t.n.v. ZZg te
Zeist. Naar de Stichting Trijntje Beimers kan ook: NL09 INGB 0000 5902 00 te St. Annaparochie.
Zowel STB als ZZg zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI); uw gift is
(binnen de regels) aftrekbaar van de belastingen. Schenkingen en erfenissen aan een
ANBI zijn vrij van schenkings- of erfbelasting.

