Rotaplastmissie Arusha, Tanzania van 10 juni tot 22 juni 2019.
Tanzania is een onafhankelijk land in Oost-Afrika. Het is één van de armste landen ter
wereld. 80% van de beroepsbevolking is werkzaam in de land-, tuin- en bosbouw en de
veeteelt en visserij. Daarmee is het sterk afhankelijk van het klimaat. Extreme droogte of
zware regenval heeft direct invloed op de economische situatie. De belangrijkste agrarische
exportproducten zijn koffie, katoen, thee en cashewnoten.
Onze missie vond plaats in Arusha. Een stad in het Noorden van Tanzania, vlakbij de Mount
Meru en de Kilimanjaro. Er leven zo’n 440.000 mensen in Arusha. Op 8 november 1994 is in
Arusha het Rwanda-tribunaal (Verenigde Naties) opgericht.
Kinderen, die in dit soort ontwikkelingslanden geboren worden met een schizis (hazenlip
en/of open verhemelte) of met huidverklevingen ten gevolge van brandwonden beginnen
direct al op achterstand. Deze kinderen worden nogal eens geweigerd op school, waardoor
een sociaal isolement dreigt.
ROTAPLAST is een organisatie, die deze kinderen gratis opereert. Een team van ervaren
medische specialisten helpt deze kinderen, waarna ze weer een normaal leven kunnen
leiden, onderwijs kunnen gaan volgen en daardoor voor henzelf betere
toekomstmogelijkheden kunnen gaan creëren.
ROTAPLAST heeft deze missie naar Arusha in Tanzania mee kunnen financieren dankzij vele
Nederlandse sponsoren.
Op de 1e dag (pré-clinic) kwamen 112 ouders met hun kinderen naar het ziekenhuis voor
onderzoek en een mogelijke operatie. Zij werden door alle medici gescreend.

Daarna werd er een selectie gemaakt. Helaas moesten we velen teleurstellen.

Naast de kinderen met open verhemeltespleet en hazenlippen troffen we bij zo’n 70% van
de patiënten forse problemen aan t.g.v. brandwonden. Velen waren als kind al verbrand
door b.v. gasexplosies of door open vuur tijdens het koken, maar waren daarvoor nooit
adequaat behandeld.
Het totale team bestond uit 24 personen; 15 medische en 9 niet-medische vrijwilligers.
Dagelijks werd er op 2 operatietafels gewerkt door 4 plastische chirurgen.
Gedurende 7 operatiedagen zijn 61 kinderen/jong volwassenen geopereerd: 42 kinderen
met ernstige huidverkleving t.g.v. brandwonden, 15 kinderen met hazenlippen en 4 met
open verhemelte.

Voor …….

Tijdens de operatie…..

Na de operatie…..

Voor……..

en weer terug op de zaal.

tijdens….

Na de operatie

Voor……

Voor….

en na de operatie

Na de operatie, samen met haar tweelingzus.

Het is bijzonder dat bij een tweeling er een kindje met een hazenlip geboren wordt.

De verhalen van de oorzaken van de brandwonden blijven ingrijpend.
Het verhaal van Karin.
Karin is 1 jaar oud en ze zit naast haar moeder op sofa. Moeder heeft een bak
kokend water voor haar op de grond staan om haar was te doen. Ze loopt even weg
om een raam te sluiten. Ondertussen kruipt Karin over sofa en valt met haar hoofd in
de kokende bak water. Haar bovenlichaam geheel verbrand.

Ze is nu aan haar rechter schouder geopereerd, waardoor ze haar arm na een ruime
herstelperiode weer kan gebruiken. Maar er zullen nog vele operaties voor haar volgen.
Gelukkig komt Rotaplast volgend jaar weer terug in Arusha.

Het verhaal van Vivian.
Vivian, een 4½ jarig meisje. Een half geleden was moeder aan het koken. Vivian rende daar
rond met haar jongere broertje. Ze struikelde en vielen samen in het vuur. Alleen Vivian viel
met haar gezicht in het vuur en kreeg ook nog een pot met kokend eten over haar heen.
Haar bovenlichaam is grotendeels verbrand, als ook haar haren en linkeroor; gelukkig is haar
broertje minder verbrand. Vivian is nu aan haar schouder geopereerd. Helaas moeten er ook
nog vele operaties voor haar volgen.

Zo kunnen huidverklevingen eruitzien t.g.v.
brandwonden

Zo worden huidverklevingen geopereerd. Een zeer tijdrovend en ingrijpende operatie!

Al met al een zeer indrukwekkende en succesvolle missie in Arusha!
Namens het team van Rotaplast Nederland:
-

Sibrand Schepel, plastisch chirurg, medisch adviseur Rotaplast Nederland
Rene Vreuls, kinderarts
Boony Thio, kinderarts,
Marianne Koebrugge, vrijwilligster
Agnes Wolfkamp, voorzitter Rotaplast Nederland

Ons dagelijks verslag en een Powerpont-presentatie is te lezen op:
www.rotaplast.nl
Facebook Rotaplast Nederland
www.rotaplast.org

