MAHOSOT ZIEKENHUIS VIENTIANE, LAOS

14-28 JANUARI 2017

Stichting Bridge the Gap
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TWAALFDE MISSIE LAOS
Het doel van deze missie is om Voor de twaalfde keer heeft een
kennis en vaardigheden over te groep vrijwilligers een missie
brengen op onze Laotiaanse
ondernomen naar Laos.
collega’s van het Mahosot zieZoals altijd is het een lekkere
kenhuis en de afdeling tandchaos op de zondagochtend van
heelkunde van de Nationale
de screening. Wij zijn 10 uur
Universiteit van Vientiane. Ver- daarvoor geland na een volle
der is het behandelen van de
dag reizen. De kinderen en hun
allerarmsten in Laos met afwij- ouders staan in de rij voor de
kingen van het aangezicht zoals inschrijving, moe van vaak een
schisis (hazelip) en noma een
lange reis en uitermate gespanprioriteit.
nen voor wat gaat komen. De
De missie
lokale verpleegsters keurig geheeft plaatsgekleed aan een tafeltje met al het
vonden van 14papierwerk. De dames van de
28 januari 2017
WIG een tafel verder voor de
in Vientiane,
afhandeling van de beloofde bijLaos.
dragen aan transportkosten en

Alleen de allerarmsten....
De kinderen die door de stichting
worden geopereerd, behoren tot de
allerarmsten uit de Laotiaanse samenleving van 6,5 miljoen mensen.

Zij hebben vaak dagen moeten reizen om naar ons in Vientiane te komen. De reis-, verblijf- en operatiekosten worden vergoed. Ook de reisen verblijfkosten van de ouders/begeleiders worden door de stichting betaald. Dit is de enige kans voor deze
kinderen op een beter uiterlijk en
acceptatie door hun omgeving.

(lees verder op pagina 2)
www.stichtingbridgethegap.nl
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tevens wederom een registratie zodat alle kinderen
hun dagelijkse dosis gezonde voeding krijgen. Ook
zijn er enkele vrijwilligers van de WIG die de kinderen vermaken met tekenen, kleuren en spelletjes
doen.
Aan het eind van de zondag staat de teller op 81
patiënten. Een dag later melden zich nog eens 28
kinderen en de volgende dagen druppelen nog
families binnen die veelal van heel ver zijn gekomen.

In totaal melden zich deze missie 135 personen
aan, waarvan 87 kinderen met een schisis, drie
daarvan hebben een complete aangezichtsspleet
en één een zeer zeldzame middengezichtsspleet.
Ook melden zich 6 nieuwe patiënten met
NOMA. Er worden 8 dubbelzijdige lipspleten geopereerd.
Het wordt uiteindelijk een behoorlijk pittige missie voor ons team, maar ook voor het Laotiaanse
team en de vrijwilligers van ‘the WIG’.
Vanaf maandagochtend wordt in totaal 10 dagen

geopereerd. Vaak tot in de vroege avond met een
uitschieter tot na middernacht. We hebben die
nacht bij het verlaten van het ziekenhuis voorzichtig en stil moeten zijn, aangezien de families
met de kinderen op de gang slapen onder klamboe-tentjes en we ze niet willen storen. De kinderen en hun families leven de dagen dat zij moeten
wachten op een paar vierkante meter, op een matje op de betonnen vloer van het ziekenhuis.
Al met al is het een zeer succesvolle missie en
voeren we 89 operaties uit. Enkele van de patiënten, wonend in de hoofdstad Vientiane, krijgen
een afspraak om door een van de Laotiaanse chirurgen te worden geopereerd. Anderen krijgen

een afspraak voor een vervolgbehandeling volgend
jaar.
Voor een kleine stichting als Bridge the Gap met
een bescheiden budget, is het natuurlijk fantastisch om te zien wat je met geringe middelen en
veel inzet kunt bereiken. Al met al is het wederom
een geslaagde en zeer succesvolle missie geweest!

DE UITDAGING
Voor de chirurgen van het team
is het steeds weer een uitdaging
om deze kinderen onder deze
omstandigheden te behandelen
en ondertussen de Laotiaanse
dokters instructies te geven. Zij
doen dit met volle inzet en
overgave en accepteren dat de
faciliteiten nu eenmaal veel
minder zijn dan thuis in Nederland. Met behulp van de stichting zijn de omstandigheden de
afgelopen jaren gelukkig substantieel verbeterd.
De subtiele samenwerking tussen ons team, alle dokters en
verpleegkundigen van het ziekenhuis, de dames van ‘the
www.stichtingbridgethegap.nl

WIG’ en Leila Srour, maakt dat
wij in staat zijn deze allerarmste
kinderen van Laos te helpen en
ze een menswaardiger leven te
geven met acceptatie door hun
ouders en hun omgeving. De
waardering en de gelukkige gezichten van met name de ouders
van deze kinderen na afloop (de
kinderen zelf zijn vaak nog te
veel herstellende van de zware
operaties) zijn hartverwarmend
en zeer ontroerend.
Uiteindelijk geeft dat ons de
drive om hier ieder jaar met veel
plezier en vol overgave terug te
keren.
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FACEBOOK
TONY TOURAY &
KAMIL WOJCIECHOWICZ Voor het eerst wordt dit jaar
Voor zowel Tony als Kamil is het de
eerste ervaring met een missie in
Laos.

een bericht geplaatst op
Facebook om onze missie aan
te kondigen. Dat dit werkt,
dat hebben we gemerkt! De
toestroom van patiënten is
enorm. Tevens blijven gedurende de twee weken mensen
komen, uit alle uithoeken van
het uitgestrekte land. Sommigen komen van zo ver, dat
zelfs de Laotiaanse dokters
nieuwsgierig worden hoe deze
mensen de oproep hebben
Tony is werkzaam als anesthesioloog vernomen. Daar hebben we
in het Spaarne Gasthuis. Kamil is in navraag naar gedaan. Al snel
opleiding tot anesthesioloog in het
gonst het woord ‘Facebook’
AMC te Amsterdam en heeft voordoor de gangen van het Madat hij zijn opleiding begon 5 jaar als hosot. Veel patiënten hebben
arts bij defensie gewerkt.
familieleden in Vientiane woZij hebben een geweldige samennen of worden door ‘healthcawerking ervaren met de Laotiaanse
re workers’ uit hun regio op
collega’s, ondanks de taal barrière.
ge hoogte gebracht. UiteindeDe leergierigheid en de inzet van de lijk blijkt zo’n 70% de oproep,
Laotiaanse dokters wordt door beial dan niet indirect, via Faceden geprezen.
book te hebben vernomen.
Ze hebben zo nu en dan behoorlijk
(http://www.stichtingbridgethemoeten improviseren, maar dat
gap.nl/website/2017-blog-2-facebookmaakt het voor beide alleen maar
helpt-nieuwe-start-leven/).
extra leuk en extra bijzonder.
Een Belgische arts, reeds 20jaar werkend voor het Zwitserse Rode Kruis in Laos, verNIEUWE APPARATUUR
telt ons, dat ook zij sinds een
Momenteel zijn we op zoek naar
jaar veelal gebruik maken van
sponsoring voor benodigde apparatuur. Voor Luang Prabang werd een Facebook voor aankondigingen van hun missies. Onderaanvraag ingediend bij een internazoek heeft uitgewezen dat
tionaal opererende stichting. Voor
daarmee ongeveer 80% van
het ziekenhuis in Vientiane zijn we
de mensen in Laos (veelal ook
op zoek naar donateurs om de kosten voor de operaties van de kinde- indirect) kan worden bereikt.
ren ook in de toekomst te kunnen
blijven betalen.

www.stichtingbridgethegap.nl
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SPECIAL - DR. LEILA SROUR
Dr. Leila Srour, een zeer bevlogen Amerikaanse kinderarts,
werkt al jaren in Laos als vrijwilliger om de zorg voor kinderen

Wij leren Leila 10 jaar geleden
kennen op het binnenterrein
van het Mahosot ziekenhuis
waar wij de kinderen met schisis
opereren. Zij attendeert ons op
de ziekte NOMA die nog regelmatig voorkomt in de arme
verafgelegen gebieden, waar
ondervoeding en slechte hygiene hand in hand gaan. De veretterende infectieziekte
NOMA leidt tot ernstige verminkingen in het gelaat met
enorme defecten als de kinderen de ziekte al overleven (zo’n
90% sterft).
op een hoger plan te brengen.
Sinds die tijd werken wij nauw
Daartoe werkt zij aanvankelijk
samen om de NOMA patiënten
met de universiteit aan de opte behandelen en is Leila een
richting van een postgraduate
vaste steunpilaar voor ons team
opleiding voor kinderartsen.
geworden. Niet alleen zorgt zij
Toen dat werd verwezenlijkt, is
er voor dat de patiënten ons
zij met haar echtgenoot Bryan
weten te vinden, maar is zij teWatt, fotograaf, zich gaan inzetvens de onmisbare schakel geten voor de kinderen in Noord
worden tussen de patiënten en
Laos. Daar runnen zij samen
hun verwanten en de Laotiaanse
een school. Leila reist ondertusen Nederlandse artsen. Zij
sen de ontoegankelijke binnenspreekt de taal en neemt de tijd
landen af om kinderen op te
en moeite alles goed uit te legsporen met allerlei medische
gen. Intussen hebben wij vele
afwijkingen. Vervolgens propatiënten samen behandeld
beert zij het mogelijk te maken
middels vaak meerdere operadat deze kinderen genezen of
ties gedurende meerdere jaren.
geopereerd kunnen worden.
De reacties van de behandelde
patiënten zijn werkelijk hartverwarmend. Leila staat in
nauw contact met vele van de
oud-patiënten en zij en Brian
bezoeken velen met enige regelmaat in hun thuissituatie.
Verslagen van deze reizen zijn
te vinden op haar site. www.butterflychildren.org.

Stichting
Bridge the Gap
Sinds 1995 actief in Vietnam en
daarna sinds 2005 in Laos.
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In het kort
SCHISIS

Aangeboren
afwijking aan
lip-, kaak- en/of
gehemelte.
Kan enkel- of
dubbelzijdig
voorkomen.
NOMA

Extreme afwijking als
gevolg van
ontsteking
vanuit het
tandvlees. Zeer agressief en
de meeste kinderen (90%)
overleven niet. Bij ondervoeding en slechte hygiëne.
TUMOREN

Allerhande
typen, goedaardig en
kwaadaardig,
behandelbaar
en onbehandelbaar.
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