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+HW,QVWLWXXW een nieuwe horror-film of een feel good-movie










met een happy end?

7RWKLHUHQQXYHUGHU (voelt goed)
3 nieuwe studenten hebben zich op de valreep aangemeld, daarmee komt het totaal op 41!
Een zeer genereuze donatie is ontvangen van Romed - Van Oostveen Medical BV. De gift bestaat uit
een grote hoeveelheid medisch trainingsmateriaal. Hartelijk dank!
Fondsenwerving: deze maand zijn er veel aanvragen voor financiële ondersteuning de deur uit gegaan.
De eerste reacties waren zeer positief. Behalve ontwikkelingsorganisaties in Nederland, heeft ook een
internationale consultancy firma belangstelling getoond.
Terug naar de klas: de lessen zijn weer begonnen. De lichting van
Netwerk +
2005 is terug na drie maanden stage te hebben gelopen in het
Deze nieuwsbrief zou bij
Universiteitsziekenhuis (UTH) en verschillende andere
meer mensen terecht
overheidsklinieken in Lusaka.
kunnen komen. Verdere
Meer donaties: we hopen binnenkort vanuit Nederland een aantal
verspreiding is niet
ziekenhuisbedden (t.b.v. de praktijklessen op de school) en
verboden, sterker nog: mail
computers te ontvangen voor het Lusaka Nursing Institute +
hem door naar familie,
vrienden, kennissen en
zakencontacten!
Het GAT (enge film)
Met het huidige aantal studenten kunnen we niet alle rekeningen
betalen: er is een Gat.
De begroting voor dit jaar laat een tekort zien van ¼0DDUDOVZHDOOHGRQDWLHVWRWQXWRH
meerekenen bedraagt het gat nog maar ¼1RJVWHHGVHHQIRUVEHGUDJYRRUDORRNRPGDWDOOHV
nog anders kan lopen. Daarom onze Zandzakkenstrategie:

Vergroten van financiële ondersteuning: fondsenwervingscampagne is in volle gang;

Meer studenten: er wordt hard gewerkt aan een marketingstrategie, advertenties in landelijke dagbladen, brochures over de
school, te verspreiden tot in de uithoeken van Zambia en mond-totmond reclame. Iedere dag ontvangt de school verzoeken om meer
informatie;

Nog meer studenten: teneinde studenten te kunnen helpen bij
het voldoen van hun schoolgeld, wordt er overwogen een Studenten
Sponsoring Systeem op te zetten. Een behoorlijk aantal kandidaten
voldoet wel aan de toelatingseisen, maar kan het schoolgeld niet
opbrengen. Als deze kandidaten een tegemoetkoming in de
studiekosten krijgen, kan het LNI meer studenten toelaten. Iedere zes
maanden begint er een nieuwe cursus. Voor juli verwachten we 40
nieuwe studenten, in januari 2007 hopen we er 50 te mogen begroeten.

Bij 200 studenten draait het LNI quitte op de lopende kosten.
U kunt ons helpen bij de medische hersengymnastiek voor Zambia: voor 1 ¼
(365/jaar) overbrugt u het ‘begrotingstekort’ (25 %) van één student!
Doe mee met het StudentenSponsoringsSysteem:

ppQHXUR SHUGDJ

Æ Rekening nummer: 45.75.73.953; St. Getufoundation, ABN/Amro, Leiden
Uitgebreidere informatie? Klik even door naar de Website van de Getu Foundation
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 NIEUWE FEITEN & FENOMENEN
Minister van Gezondheid onthult reikwijdte crisis medisch personeel in Zambia
In een onlangs verschenen artikel in de Zambiaanse krant The Post onthulde de minister van
gezondheid, Mw. Sylvia Masebo, dat het ministerie vermindering van de personeelstekorten in de
medische sector tot hoofddoel van het beleid heeft gemaakt. Ze kwam met nieuwe cijfers. Zo zou er
van de 692 artsen in het land maar liefst 33% van buitenlandse afkomst zijn. Het aantal
verpleegkundigen is lager dan gehoopt; er zijn er 22.300 geregistreerd, terwijl berekeningen van het
ministerie duidelijk maken dat er zeker 44.000 nodig zijn wil de zorgsector weer enige kwaliteit kunnen
bieden. (Dat mensen geregistreerd zijn, wil overigens nog niet zeggen dat ze ook echt in het land
werken, sommigen hebben Zambia verlaten voor betere werkomstandigheden en salarissen elders in
de wereld. Anderen zijn ‘weggekocht’ door internationale organisaties, waar ze niet per definitie in hun
eigen vak werken. – red.)
Personeelstekorten leiden tot grotere werkdruk, lagere motivatie en slechtere prestaties. Hierdoor gaat
de kwaliteit van de geleverde zorg hard achteruit. Meer dan de helft van de klinieken buiten de steden
heeft niet meer dan één gekwalificeerde, (para)medische persoon in huis, zo blijkt uit een rapport van
het ministerie uit 2005. (Het gaat nog verder, in vele gevallen wordt het werk van verpleegkundigen
noodgedwongen verricht door schoonmaakpersoneel. -red.) Ook nieuw geopende klinieken en
ziekenhuizen hebben het moeilijk, veel ervan zitten zelf compleet zonder medisch personeel, er is
gewoonweg niet voldoende gekwalificeerd personeel te vinden voor het leveren, laat staan voor het
uitbreiden van de basis medische zorg.
Tijdens een bezoek vorige week aan de kliniek van Ngombe, een armoedige wijk in Lusaka, bleek een
verpleegkundige de enige medisch gekwalificeerde aanwezig. Zij vertelde dat er al meer dan een jaar
geen arts in het Ngombe Health Center was geweest. Af en toe kwam er een ‘clinical officer’ helpen.
In de wijk wonen naar schatting 30.000 mensen. ‘Maar’, besloot ze met een glimlach om haar
mond, ‘zo snel geven we het niet op.’

Is de president van de VS wel BUSH-bestendig? President BUSH VS. The African bush
 “Hoewel per individueel land de behoefte ter plaatse bepaald moet worden, schatten experts
dat geheel Sub-Sahara Afrika tenminste 1 miljoen extra medisch geschoolden nodig heeft
om basisgezondheidszorg te kunnen leveren. Voortdurende aandacht en creatieve
oplossingen zijn onontbeerlijk bij ondersteuning en ontwikkeling van het personeel in de
gezondheidszorg, die het algemeen aanvaarde recht op zorg veilig kunnen stellen. Dat zijn
ook de mensen die toegang tot behandeling van AIDS en andere ziekten per 2010 zouden
kunnen realiseren - een van de internationaal gestelde ontwikkelingsdoelen.”
 “De VS dienen actieve werving van personeel in arme landen te ontmoedigen (…) en het
wervings- en migratiebeleid moet zo vormgegeven worden, dat het zowel de landen van
oorsprong, als de landen van bestemming voordeel oplevert.”
Oproep aan de president van de VS (januari 2006) door 50 internationale organisaties werkzaam op het gebied van HIV/AIDS
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Wilt u deze maandelijkse nieuwsbrief automatisch ontvangen, schrijf dan in als abonnee via
GetuFoundation/Nieuwsbrief.

Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar nieuwsbrief@getufoundation.nl

.

Het Lusaka Nursing Institute in een privé school zonder winstoogmerk. De inkomsten van de school bestaan uit
het lesgeld van studenten en donaties van mensen in Nederland, Zambia, en andere landen. Eventuele baten
worden weer in de school geïnvesteerd. Wilt u dit initiatief steunen? Maak dan uw bijdrage over op
Rek.nr: 45.75.73.953, t.n.v. St. Getufoundation, ABN AMRO, Leiden

