CHILD SURGERY – Viet Nam
Nog eens de ceremonie. Ha Giang. Even er tussenuit.
In de eerdere ceremonie in Lao Cai, begin juni, kwamen niet alleen donoren voor het voetlicht maar
ook de gehandicapte kinderen waar het om te doen is. Een van hen, een zeventienjarige jongen,
mist al langer door een ongeluk twee onderarmen en heeft een veelzijdig gebruik van zijn voeten
ontwikkeld. Maar het blijft behelpen. Intussen verbleef hij een week bij een prothesemaker in Hanoi
en krijgt twee functionele onderarmen aangemeten. De kosten dragen wij. De operaties vormen
voor ons het hoofdgebied, aan de rand ervan staan we open voor uiteenlopende aanvullende zaken.
We zijn er zeker van ook deze jongen een zet in de goede richting te hebben gegeven.
Als u dit leest zitten we al een paar dagen in het centrale hospitaal van Ha Giang. Maandag vroeg
zijn er dan ongeveer 100 ouders met hun kinderen gearriveerd. De dag wordt gebruikt voor de
nodige laboratorium testen en röntgenfoto’s. Het ziekenhuis heeft tevoren instructies ontvangen
hoe of ons artsenteam deze voorbereidingen graag ziet gebeuren. Laat in de namiddag komen we er
dan zelf bij. De dinsdag wordt gebruikt door een nauwkeurig nader onderzoek en wordt het werk
voor de volgende dagen ingedeeld. Ik ben erg benieuwd of er dan weer net zo een bont gezelschap
bijeen is als eerder in het Noordwestelijke Lai Chau. We waren al eerder in Ha Giang bezig, in 2006
bestond ons tweede project uit 22 kinderen die met de bus werden overgebracht naar het veel
dichter bij Hanoi gelegen revalidatie centrum in Thai Nguyen. Kotsmisselijk kwamen ze aan. Veel
kinderen waren nog niet eerder hun dorp uit geweest. Daar ontstond de idee om met het mobiele
team te gaan werken, tot nu toe een zeer succesvolle formule. Een bijkomend voordeel is dat ouders
tussendoor gemakkelijker naar huis kunnen en de werkonderbreking minder is. Er moet ook brood
op de plank komen. Ha Giang wordt mogelijk ook de proeftuin voor een meer gestructureerde
bijscholing van de lokale artsen. Capacity building in de remote area. Impulsis, het loket voor
ontwikkelingswerk van particuliere
initiatieven, zal ons daar financieel
bij steunen. In een verdubbelings
systeem, dus blijf geven! Uw Euro
wordt een daalder waard. We buigen
ons momenteel over plannen.
Nog even die flessenactie van
afgelopen december in Naarden,
Bussum en de Hilversumse Meent:
Met bijdragen van soms 10 cent
maar ook wel van 4 euro gaan we nu
een twintigtal kinderen uit de totale
groep van honderd helpen. Het Gooi
helpt Ha Giang, mooi he?
Halong Bay stond al lang op het programma. Toen het operatie project in Ha Giang twee weken
werd opgeschort kwam er even ruimte voor een vakantie tripje. Wie zei toch: ieder nadeel heb se
voordeel? Klopt. Een Karst-gebergte dat met rechtstandige toppen tot 150 meter boven het
zeewater uitkomt en met de voet diep eronder ligt. Unesco beschermt het. Ik was er zeer
nieuwsgierig naar. Steile ruwe rotspartijen waar wel groen op groeit maar geen woning is te zien,
nergens een landingsplaats. Vissers wonen en werken er op hun boten. Toerisme springt er
natuurlijk op in. Met 16 personen op een jonk voeren we er doorheen en overnachtten op het water.
In de korte tropenschemering lagen er een 15-tal verspreid voor anker, boord- en kajuitlichten aan.
Romantische gevoelens komen gemakkelijk op. Een fijne onderbreking.
Tot gauw, Jo Koster

U mag tot 30 juli reageren op: childsurgery.vietnam@gmail.com

