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Hoe gaat het met de school
Op dit moment is het schoolgebouw leeg. Alleen de bewakers en de huishoudster zijn aan het
werk. De studenten zijn begonnen aan de eerste van vele trainingen in de praktijk. Lusaka heeft
het University Teaching Hospital. Een prestigieuze naam voor een ziekenhuis waar net als in alle
andere ziekenhuizen in dit land, een tekort is aan alles. De eerste ervaringen van de studenten
spreken van moeilijke tot treurige gebeurtenissen. Ze worden met van alles geconfronteerd, en
schrikken af en toe van wat ze tegenkomen.
De 27-jarige man die een gezwel in zijn buik had bijvoorbeeld. Bij hem werd met een ‘drain’ vocht
afgetapt. Na drie dagen was de zwelling afgenomen en werd de drain’ verwijderd. Hij mocht naar
huis. Drie dagen later was hij weer terug, zijn buik weer zo opgezwollen als een ballon.
De dagelijkse werkelijkheid is hier hard. Maar zoals een van de studenten opmerkte: ’Als wij niet
de zorg voor deze patiënten op ons nemen, wie doet het dan? Ik ben blij dat ik leer hoe ik de zieke
mensen kan helpen en ondersteunen’.
Zambiaanse Minister van Gezondheid spreekt van een acute ‘human resource crisis’
Op een conferentie over gezondheidszorg in Zambia begin november, sprak de Minister van
Gezondheid, Sylvia Masebo, over het verontrustende gebrek aan geschoold medisch personeel in
Zambia. Ze verklaarde dat het land met een acute crisis kampt, er zijn er te weinig en er worden
er te weinig opgeleid. Het land verliest steeds vaker medisch personeel aan het buitenland, de
zgn. ‘brain drain’. De gevolgen hiervan zijn uiterst zorgelijk. Zonder voldoende medisch personeel
zal de kwaliteit van de zorg snel afnemen en komt de strijd tegen o.a. HIV/AIDS en malaria ernstig
in het nauw.
De economische en sociale gevolgen van AIDS (bron: make poverty history)
Armoede en AIDS gaan hand in hand. De redenering gaat als volgt: er is armoede
om aan geld
te komen worden mensen gedwongen om meer risicovolle sex te hebben AIDS leidt tot kinderen
zonder ouders, scholen zonder leraren en bedrijven en overheden zonder ervaren werkkrachten
het onderwijs krijgt het moeilijk – niet opgeleide of zelfs analfabete mensen lopen een grotere kans
op besmetting met HIV, vooral vrouwen ook de economie krijgt het zwaar – er is minder geld
beschikbaar voor gezondheidszorg en onderwijs mensen raken wanhopig, dagelijks kunnen
eten wordt belangrijker dan medische behandeling mensen trekken naar de steden, waar een
grotere markt is voor commerciële sex met HIV besmette mensen zien weinig heil in het werken
aan hun toekomst sociale structuren gaan ten onder
Nog meer kans op
commerciële sex

Economische
teloorgang

Waar de meeste ziekten vooral jonge kinderen en ouden van dagen treffen, doodt AIDS voornamelijk volwassen in de bloei van hun leven. Hierdoor hebben er nu al meer dan 12 miljoen
kinderen in Afrika een of beide ouders verloren. Jaarlijks eist de ziekte 3 miljoen doden (6/minuut).
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
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Ver van mijn bed?
Vooral zuidelijk Afrika is zwaar getroffen door de epidemie, en dat is inderdaad ver weg. Maar de
media brengen het in onze huiskamers. En hoe wel het dus een eind bij ons vandaan plaatsvindt,
zijn we steeds beter op de hoogte. We weten dat het elders slechter gaat. Én we kunnen er iets
aan doen!
De Getu Foundation
Om in Nederland op een goede manier fondsen te kunnen werven, is de Getu Foundation
opgericht. Doelstelling is het ondersteunen van vernieuwende initiatieven op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn
belastingvoordelige schenkingen aan de stichting te doen. De school is het eerste project dat door
de stichting ondersteund wordt. We verwachten dat er nog vele zullen volgen.

Ook u kunt helpen
Bent u op zoek naar een mogelijkheid om op een zeer directe en transparante manier een project
te ondersteunen? Misschien heeft u het nu gevonden. Het Lusaka Nursing Institute traint jonge
Zambianen om als verpleegkundigen te gaan zorgen voor hun zieke medemens. Zonder
voldoende verpleegkundigen is de strijd tegen de voortwoekerende ziektes als AIDS en malaria zo
goed als onmogelijk.
Met uw steun kunnen we er iets aan doen. Uw bijdrage, in de vorm van een donatie of ideeën en
contacten, is wezenlijk voor de voortzetting en uitbreiding van het instituut.
Meer weten?
Doneren?

Mail naar szkud63@yahoo.co.uk .
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