Wij geven kansloze baby’s
in Ethiopië een kans om gezond
op te groeien

www.reachanother.nl

Baby’s die als ze geboren worden al kansloos zijn…
In Ethiopië worden jaarlijks duizenden baby’s geboren met een waterhoofdje
of een open ruggetje. Als deze afwijkingen niet snel na de geboorte worden
verholpen, ontstaat er ernstige hersenschade of het kindje overlijdt voordat het
één jaar is. Dat zorgt natuurlijk voor veel verdriet bij de ouders en familie, terwijl
het niet nodig is. Door een relatief eenvoudige ingreep kunnen deze kinderen
namelijk overleven en normaal opgroeien! Maar dan moeten de ouders wel
toegang hebben tot de juiste behandeling en de dokters in Ethiopië de kennis,
ervaring en de hulpmiddelen hebben om deze operaties uit te voeren. En dat is
in Ethiopië jammer genoeg (nog) niet het geval.
ReachAnother Foundation Nederland zet zich sinds 2009 in voor deze kinderen
en hun vaak minder bedeelde ouders. En dat doen we met succes! Bij de
oprichting bood maar één ziekenhuis in heel Ethiopië de mogelijkheid om
kinderen met een waterhoofdje of een open ruggetje te opereren en was er
maar één chirurg die deze operaties uit kon voeren. De kennis en ervaring én
de faciliteiten om deze operaties uit te voeren ontbraken simpelweg. Inmiddels
worden deze operaties met ondersteuning van de ReachAnother Foundation
uitgevoerd in een aantal ziekenhuizen in Ethiopië en zijn er 40 Ethiopische
neurochirurgen opgeleid. En, daar zijn we het meest trots op: er zijn al 4.500
baby’s’ geopereerd die daardoor de kans krijgen die ze verdienen!
Zo werken we aan de toekomst voor deze kinderen en hun ouders. Dat doen
we samen met ReachAnother Foundation USA. Samen bouwen we aan een
netwerk in Ethiopië waardoor zoveel mogelijk kinderen en ouders geholpen
kunnen worden.

Onze aanpak: Voorkomen
Een waterhoofdje en een open ruggetje worden o.a. veroorzaakt
door een gebrek aan foliumzuur in het eten van de moeder voor en
tijdens de eerste maanden van de zwangerschap. Het dagelijks voedsel
in Ethiopië is eenzijdig en bevat weinig foliumzuur. Samen met het
Ministerie van Gezondheid in Ethiopië en Rotary International hebben
we een voorlichtingscampagne opgezet om met name jonge vrouwen
en vroedvrouwen te informeren welke voedingsmiddelen foliumzuur
bevatten en het gebruik van foliumzuurtabletten te stimuleren. Hierdoor
kunnen deze aandoeningen met 70 % worden verminderd.
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Onze aanpak: Opereren, opleiden en trainen
Delen en overdragen van kennis en ervaring is belangrijk. Dat doen we
door het opleiden en trainen van lokale chirurgen in ziekenhuizen
in Ethiopië zodat zij ook baby’s met een waterhoofdje of een open
ruggetje kunnen helpen. Wij maken hiervoor o.a. gebruik van
vrijwilligers vanuit Nederland. De in Ethiopië opgeleide chirurgen
hebben zich inmiddels verenigd zodat de kennis vanuit het land zelf
verder overgedragen en ontwikkeld wordt. Zo zetten we ons in om
passende behandeling en zorg beschikbaar én bereikbaar te maken
voor iedereen die te maken krijgt met deze aandoeningen.
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Onze plannen voor de komende 5 jaar
Per jaar 5000 baby’s (laten) opereren

Aantal chirurgen verder uitbreiden met behulp
van Ethiopische chirurgen

Expertisecentra inrichten
De basis is gelegd voor een structurele aanpak van het voorkomen
en behandelen van een waterhoofdje en een open ruggetje.
De volgende stap is het oprichten van expertisecentra (CofE*) voor
deze twee levensbedreigende aandoeningen. Deze centra worden ondergebracht
in bestaande ziekenhuizen en hebben een regionale netwerkfunctie voor diagnose,
behandeling, preventie, nazorg, opleiding, onderzoek en kennisoverdracht.
Ons uiteindelijke doel is om op een aantal strategische plaatsen in Ethiopië
dergelijke centra op te richten, zodat de hulp helemaal vanuit Ethiopië vormgegeven
kan worden. Inmiddels zijn de eerste overeenkomsten voor een expertisecentrum
getekend. Zo werken we aan een duurzame oplossing.

* Center of Excellence

Onze aanpak: Samen sterk
Door intensief samen te werken met partners in Ethiopië zijn we in
staat om echt het verschil te maken voor deze kinderen, hun ouders en
hulpverleners. Er is een overeenkomst gesloten met drie grote ziekenhuizen
en we werken samen met universiteiten en opleidingsinstituten voor de
training en opleiding van de neurochirurgen. De overheid in Ethiopië helpt
met voorlichtingscampagnes voor ouders, vroedvrouwen en hulpverleners.
Een belangrijke samenwerkingspartner is HOPE SBH, een ouderorganisatie
in Ethiopië voor kinderen met deze aandoening.

Ons werkgebied
Ethiopië is het op één na dichstbevolkte land in Afrika. De economie is groeiend,
maar het land zelf heeft een tragisch probleem met kinderen die geboren
worden met een open ruggetje of een waterhoofdje.
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Aantal inwoners: 105 miljoen
Aantal geboorten per jaar: 2,6 miljoen
Kindersterfte in Ethiopië: 5%
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Een waterhoofdje (Hydrocephalus) en een open ruggetje (Spina Bifida) zijn defecten aan de neurale buis.

De neurale buis is een structuur in het embryo waaruit in de eerste twee weken van de zwangerschap het
ruggenmerg en de hersenen worden gevormd. De operaties bestaan uit het plaatsen van een inwendige drain
om hersenvloeistof af te voeren of het sluiten van het open ruggetje waardoor infectie wordt voorkomen.

Dit is Abraham
Abraham werd geboren met een
waterhoofdje. Hij was een van de eerste
kindjes in Ethiopië die werd geopereerd
met steun van de ReachAnother
Foundation. Vandaag de dag kan hij
normaal functioneren en spelen en
rennen met z’n vriendjes. Abraham is een
voorbeeld geworden voor kinderen die
met deze levensbedreigende aandoening
worden geboren.

Jan Koning (chirurg) oprichter van
ReachAnother Foundation Nederland.

Helpt u mee om deze kinderen een kans te geven?
Maak uw gift over op onze
bankrekening: NL36 ABNA 0449 2893 62
Wij hebben een ANBI status en het
Of neem contact met ons op!

CBF keurmerk (in behandeling)

We gaan graag met u in gesprek over de
mogelijkheden van financiële ondersteuning,

Wij werken samen met:

sponsoring of samenwerking.
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06-53 339 599 (Jan Koning)
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