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Stichting Friends of Kagondo Hospital
In 2011/2012 werkte Cees Weel in het St. Joseph
ziekenhuis in Kagondo, op vrijwillige basis
uitgezonden door de internationale
ontwikkelingsorganisatie VSO.
Het ziekenhuis ligt in het noordwesten van Tanzania,
vlakbij de grens met Oeganda aan de kust van het
Victoria meer.
Het ziekenhuis is onderdeel van het bisdom van
Bukoba met patiënten-bijdragen als inkomsten en kan
met moeite de eindjes aan elkaar knopen.
Dat is de reden dat Cees destijds een Stichting heeft opgericht om het ziekenhuis
financieel te gaan ondersteunen. Na Cees zijn dood hebben wij de Stichting
voortgezet.
St. Joseph Hospital
Het ziekenhuis is een plattelandsziekenhuis, omgeven
door bananenplantages. Elk jaar worden er zo’n 3500
behandelingen verricht. Daarnaast trekt het medisch
personeel de dorpen in en zo kom je op jaarbasis al
gauw op 30.000 tot 35.000 patiënten.
In het ziekenhuis worden veel HIV/AIDS patiënten
behandeld, die vaak tegelijkertijd lijden aan tbc. Er
komt veel malaria voor, die met name op de
kinderafdeling dood en verderf zaait. Daarnaast worden er o.a.de nodige
verkeersslachtoffers binnen gebracht .
De verpleging levert alleen de medische zorg; voor
eten, drinken en de dagelijkse wasbeurt moet de
familie zorgen. Gelukkig dat de Afrikanen over een
groot netwerk van ”relatives” beschikken. Iedere
opgenomen patiënt neemt dus een aantal familieleden
mee, die hun onderdak moeten zoeken in een
bouwvallige “shelter” op het ziekenhuisterrein, waar
ze bovendien hun potje moesten koken.
Voor nieuwe keukens heeft de Stichting door de vele donaties kunnen zorgen en
ook is er tijdens Cees’ verblijf nog een HIV/AIDS poli gebouwd. Bij de realisering
van dat laatste project heeft onze Stichting steun gekregen van Stichting Wilde
Ganzen.
Watervoorziening
Het ziekenhuis heeft geen waterleidingsysteem zoals
wij dat kennen. Het water dat wordt gebruikt, is
gezuiverd grond- of regenwater. De huidige pomp
stamt uit 1963 en werkt op elektriciteit. Dit zwaar
verouderde apparaat pompt grondwater omhoog dat
wordt opgeslagen in voorraadtanks, die een paar keer
per dag moeten worden bijgevuld.
De pomp wordt geregeld uitgeschakeld, door de
herhaaldelijk uitvallende stroom.
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Het ziekenhuis heeft weliswaar een aggregaat, echter, licht is een eerste
prioriteit in de operatiekamer, zodat water een probleem blijft.
Waterpomp op zonne-energie
Op verzoek van de Stichting hebben een aantal studenten van de Technische
Universiteit Delft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden het
waterprobleem op te lossen. Met dit advies in de hand is in samenwerking met
het ziekenhuis het plan ontstaan om een nieuwe waterpomp te installeren op
zonne-energie, een pomp met een watercapaciteit van 5000 liter per uur.
Daartoe moeten 40 zonnepanelen geplaatst worden.
De plannen zijn verder uitgewerkt, de kosten
gecalculeerd en het plan is bij Wilde Ganzen
voorgelegd. De Stichting prijst zich gelukkig dat het
project werd goedgekeurd, dus ondersteund wordt!
Belangrijk vooral in dit verhaal is, dat het ziekenhuis door deze manier van
watervoorziening zelf de elektriciteit kan leveren, niet meer afhankelijk is van de
uitvallende stroom. Daardoor kunnen ze meer selfsupporting worden en dus
minder afhankelijk van hulp uit het buitenland worden.
Projectmanager van het ziekenhuis Josue Joseph vergelijkt het ziekenhuis met
een klein kind dat op gang moet worden geholpen. Uiteindelijk moet het, net als
een eigen kind op eigen benen gaan staan! Met een nieuwe waterpomp gaat het
de goede kant op. De besparingen op elektriciteit kunnen bijvoorbeeld aan
patiëntenzorg besteed worden!
Natuurlijk is er ook in het plan opgenomen dat ziekenhuismedewerkers goed
getraind moeten worden in het bedienen en onderhouden van de nieuw
installatie.
U kunt ons project steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnr.
NL53INGB0000040000 van Wilde Ganzen, onder vermelding van: 2016.0724
t.b.v. waterpomp ziekenhuis Kagondo.
Wij bevelen dit mooie doel in Uw warme belangstelling aan. Voor elke euro die
gedoneerd wordt legt Wilde Ganzen er nog eens 50 cent bij.
Wij hopen op goede resultaten zodat het ziekenhuis binnenkort blijvend kan
worden voorzien van stromend water!
Marijke Braun, voorzitter
Michiel Dol, secretaris
Benno Maassen, Penningmeester
Volg ons op facebook: www.facebook.com/friendsofkagondohospital

