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NIEUWS
Aan de slag op het platteland!

Van Kigali
naar Byumba
Afgelopen januari lieten we jullie weten
dat de minister van Volksgezondheid,
Dr. Agnes Binagwaho, toestemming
heeft gegeven voor het verzorgen van
een opleiding van tandheelkundigen
door fADA in het district Gicumbi. Een
drukke en spannende tijd voor fADA
brak aan.
Op dit moment is tandheelkundige zorg
voor (arme) mensen op het platteland
bijna niet aanwezig. Kinderen en volwassenen met kiespijn en ontstekingen lopen
maanden lang rond met pijn. Ze krijgen in
het beste geval pijnstillers, antibiotica of
ontstekingsremmers van het ziekenhuis.
Meestal is dat niet genoeg, omdat de oorzaak niet is behandeld.
Longin (hoofd van de kliniek in Kigali) en
Tom (opleider fADA) bezochten het districtziekenhuis van Gicumbi in Byumba,
waar een kleine tandheelkunde afdeling is.
De stand van zaken werd opgemaakt. De
apparatuur bleek zo slecht dat patiënten
met zekerheid een infectie oplopen; de
instrumenten kunnen niet gesteriliseerd

worden. Dit is een onaanvaardbare situatie.
Ook omdat een groot deel van de bevolking
in Rwanda is besmet met HIV en op grotere
afstand — aan de westkust van Afrika — de
besmetting van Ebola dreigt. En er was nog
meer werk aan de winkel. Tom schreef een
rapport over de situatie die hij aantrof en
overhandigde het aan de directeur van het
districtshospitaal.
Een kleine greep uit de conclusies: een
compleet gebrek aan hygiëne, drie injectiespuiten voor meer dan 20 patiënten
per dag waarvan er twee kapot zijn. Slecht
werkende behandelstoelen en er is geen
röntgenapparaat aanwezig. De deur van
de autoclaaf is verbogen zodat er niet gesteriliseerd kan worden. De instrumenten
worden schoon gemaakt met een lapje wat
meermalen is gebruikt. Een levensgevaarlijke situatie.
Een vliegende start
Tot onze grote verrassing kwam deze zomer
een telefoontje van Longin. ‘We zijn gestart
in Byumba!’, vertelde hij. Het was een
bijzonder moment: we plukken de vruchten
van een werkwijze die inzet op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Half augustus is men vol enthousiasme
begonnen met de training van het personeel van de tandheelkunde afdeling van
het districtsziekenhuis en met de upgra-

ding van de ruimte, de apparatuur en het
instrumentarium.Tom heeft op afstand de
supervisie over de opleiding. Omdat er permanent een tandheelkundige van de fADA
kliniek in Gicumbi aanwezig moet zijn, is er
een eenvoudige woning met 2 slaapplaatsen gehuurd.
Tandheelkundigen Pierre, Alphonse en
Richard wisselen elkaar af zodat er elke
dag iemand aanwezig is. Twee tandheelkundigen uit Byumba, Odile en Therese,
gaan om de twee weken naar Kigali voor
opleiding in de fADA kliniek. Als de ene in
Kigali is, werkt de ander door in Byumba,
zodat de behandeling van de patiënten niet
stopt. Onder begeleiding van de dental therapist van fADA wordt het nieuw geleerde
dan direct in praktijk gebracht.
Tom vertrekt in januari 2015 naar Rwanda
om in levende lijve de vorderingen van de
kliniek op het platteland te zien. Voor fADA
een mooie stap om de tandheelkundige
kennis in Rwanda te vergroten!

Volg de berichten over de
nieuwe kliniek op
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Steun ons

zoals je hebt kunnen lezen is er voor de
nieuwe kliniek op het platteland veel
nodig. Onder andere om de behandelruimte op orde te krijgen en de benodigde apparatuur te installeren. We zijn
blij met elke ﬁnanciële bijdrage om dit
mooie project te laten slagen.
Daarnaast kunnen we met € 100,- één
van onze tandheelkundigen een dag
lang mensen met een ontsteking laten
behandelen, met een goede verdoving
en zonder gevaar op besmetting door
vuile instrumenten. Met € 25,- kunnen
we twee mensen accuut verlossen van
hun pijn.
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Bij de tandarts in Byumba

Met pijn in de rij
Je hebt kiespijn, al een paar dagen lang.
Dus op naar het districtshospitaal want
daar is een tandarts.
Het is 3 uur lopen, goed te doen. Daar
aangekomen wacht je een uurtje tot je
aan de beurt bent. Er wordt onderzoek
gedaan naar wat er precies aan de hand is.
De tandarts werkt zonder handschoenen.
De diagnose wordt gesteld en je krijgt een

briefje waarop vermeld staat welke materialen de tandarts nodig heeft om je te
behandelen; handschoenen en een mondkapje voor de tandarts, een injectienaald,
de verdovingsvloeistof en nog wat zaken.
Met dat briefje sta je in de rij voor de kas
van het ziekenhuis en betaal je de bijdrage
aan de materialen en de behandeling. Je
ontvangt een bonnetje waarmee je weer
in een rij moet staan. Dit keer voor de

apotheek. Na lang wachten worden de benodigde materialen in je handen gedrukt.
De kiespijn is steeds erger geworden. Je
kunt nu terug naar de tandheelkundige
afdeling waar je nog een keer in de rij mag
aanschuiven. Als je geluk hebt ben je over
een uur of twee aan de beurt. Waarschijnlijk
moet je straks in het donker terug naar huis
lopen, maar hopelijk wel verlost van de pijn!

even uitproberen of hij goed zit

Ontmoet Longin!

In oktober kwam Longin naar Nederland om “de opzet” van de kliniek op
het platteland te bespreken met Tom.
Ze hebben de opleiding en de technische inrichting van de behandelkamer
doorgenomen. Ook heeft Longin bij
Dentalways, de tandartspraktijk waar
Tom werkt nieuwe inzichten opgedaan
over behandelmethodes en efficiënt
werken.
Ga naar fada.nl voor de video
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De technische dienst in volle actie

Slangetjes, boutjes en andere ongein
Vrijwilligers Luc en Roland vertrokken
begin november voor twee weken naar
Rwanda om apparatuur in de plattelandskliniek in Byumba te installeren en
reparatiewerk te verrichten. Om de bij
fADA afgestudeerde dental therapists
daar aan het werk te zetten, moet op
zijn minst bruikbare behandelapparatuur aanwezig zijn.
Een container met materiaal was onbeschadigd aangekomen. Daarin zaten o.a.
twee oude tandartsstoelen uit Nederland
die Luc heeft opgeknapt. Bijna weer als
nieuw! Eén van die stoelen kent de eerbiedwaardige leeftijd van 65 jaar. Alles is
handmatig in te stellen.
Helaas hebben twee oude röntgenapparaten hun transport niet overleefd. Ook de
nieuw aangeschafte stand-alone unit, die
de tandartsstoel van perslucht en afzuiging
voorziet, was al na één uur defect. De pers
luchtslangetjes in het apparaat scheurden
kapot. Groot probleem, want waar vind je
in Rwanda passende slangetjes van goede
kwaliteit? Nog een tegenvaller; het plafond
van het districtziekenhuis kon het gewicht

van een operatielamp niet dragen. Die kon
dus niet opgehangen worden.
Luc en Roland lieten het er niet bij zitten.
Na een tijdrovende zoektocht is het gelukt
om de slangetjes van de stand-alone te repareren en de operatielamp is omgebouwd
zodat hij opgehangen kan worden aan de
muur. In een korte tijd hebben ze veel voor
elkaar gekregen zodat een praktische en
goed ingerichte behandelruimte in gebruik
genomen kan worden. Het team in Kigali
legt verder de laatste hand aan de inrichting
van de nieuwe afdeling tandheelkunde.

Luc en Roland: veel dank voor jullie inzet
en inventiviteit, geweldig dat jullie je goede
humeur bij alle tegenslagen niet verloren
hebben.

