KINDEREN VACCINEREN IN ZUID SOEDAN
Na jaren oorlog en onzekerheid werd Zuid Soedan in 2011 onafhankelijk. Het is echter nog steeds een zeer
kwetsbare regio waar dringend behoefte is aan openbare en kwalitatieve gezondheidszorg. Vooral de
ontoereikende infrastructuur en het gebrek aan kundige mensen maken het moeilijk om gezondheidszorg voor
iedereen toegankelijk te maken. Health Works is sinds 1995 actief in Zuid Soedan en ondersteunt op dit
moment gezondheidscentra in drie provincies. De afstand naar een gezondheidscentrum is voor vele gezinnen
meer dan 3 uur lopen. Dat is voor een gemiddeld Zuid Soedanees gezin met 8 kinderen te ver weg om alle
kinderen tijdig in te enten. Health Works wil dit probleem verhelpen door de hulpposten van een mobiele
verzorger te voorzien.
Awen (12), Alual (9), Adero (8) en Uriu (4)
wonen met hun vader en moeder in Kangi
Boma, een plaats ten noordwesten van de
stad Wau in Zuid Soedan. Hun huis is in de
buurt van een gezondheidscentrum.
Hierdoor hebben Uriu en zijn zussen directe
toegang tot de basiszorg zoals vaccinatie
of het behandelen van veel voorkomende
klachten onder kinderen. Velen van hun
leeftijdsgenoten wonen te ver van een
gezondheidscentrum vandaan en lopen
hierdoor de nodige zorg mis.
Wilt u net als wij kinderen zoals Awen,
Alual, Adero en Uriu betere toegang tot
de basiszorg bieden?

SPONSOR EEN MOBIELE VERZORGER

Een mobiele verzorger in Zuid Soedan is vaak een para-medicus; een gezondheidswerker die op een motor naar
de meest afgelegen dorpen rijdt om kinderen te vaccineren. Deze verzorgers hebben een achtergrond in sociaal
werk en kunnen door het volgen van een 2-daagse training de meest eenvoudige zorg bieden. Naast kindvaccinaties
kunnen mobiele verzorgers onderweg ook zwangere vrouwen vaccineren tegen tetanus, metingen op het gebied
van ondervoeding uitvoeren of eerste medicatie tegen malaria, droge hoest of diarree geven.
Per jaar kan een mobiele verzorger 4000 kinderen vaccineren door 3 keer per week op pad te gaan met de motor.
In een periode van 5 jaar betekent dit dat er 12.000 kinderen volledig ingeënt kunnen worden volgens de
internationale richtlijnen voor vaccinatie.

 Ja, ik help kinderen in Zuid Soedan aan betere toegang tot de basiszorg en geef:

DONEER

• 1 gezin een DKTP vaccinatie 		

€ 20,-

• 2-daagse training voor 1 verzorger		

€ 30,-

• 20 kinderen een DKTP vaccinatie		

€ 50,-
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