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Gezondheidscentrum bijna klaar

Hulp aan de school onmisbaar

Tampèlga bezoeken is iets om je op
te verheugen. Deze keer was het ook
spannend. Hoe staat het met de bouw
van het eerste deel van het gezondheidscentrum: de kraamkliniek en bijbehorende faciliteiten? Het laatste
bericht dateerde van eind 2009.

Vlak na aankomst vernamen we dat
de voedselvoorraad op de school
ontoereikend was. Uit de begrotingsreserve, hebben we direct rijst, bonen
en olie kunnen kopen en afleveren.
Uit het budget voor kleine projecten
zijn daar houtbesparende kooktoestellen aan toegevoegd. De door
sponsoren meegegeven rugzakjes,
pennen e.d. zijn met gejuich ontvangen. Later dit jaar zal een transport
met toegezegde, gratis boeken zorgen
voor aanvulling van de bibliotheek/
studiezaal, die optimaal wordt benut,
o.m. door zeventig dorpelingen die er
alfabetiseringsonderwijs volgen.

In maart 2010 zagen we de tastbare
resultaten: de kraamkliniek met
externe latrines en douches, het
logement voor de vroedvrouw, ook
met apart sanitair, en de afvalverbrandingsoven. De zonnepanelen zijn
besteld, de waterput volgt na akkoord
op de analyse van de proefboring.

Versnelde functie polikliniek
Het eerste deel van de CSPS (Centre
de Santé et de Promotion Sociale)
kan gaan fuctioneren. De completering met een polikliniek met logement
e.d. is gepland voor eind 2010. Die
planning hebben we echter naar
voren moeten halen. Hoewel we heel
content zijn met de bemoeienis van
het ministerie dat controle uitoefent

en het personeel zal aanstellen en
betalen, bleek nu dat er geen toestemming meer wordt gegeven om
een nog niet compleet centrum te
openen. In overleg met de lokale
betrokkenen hebben we ter plekke
besloten om de woning voor de verpleegkundige van de polikliniek met
spoed nu te laten bouwen en de
kraamkliniek voorlopig deels ook in te
richten als poli. We gaan dus gewoon
door. De zeer voortvarende burgemeester en het beheercomité zetten
zich in voor overheidsgoedkeuring.
Dan volgen inventaris, personeel en
medische uitrusting.
Positieve ontwikkelingen
Over de gezondheidszorg in Burkina
kunnen we positieve ontwikkelingen
melden. Zo zal er o.a. een vaccinatieprogramma voor baby’s en jonge
kinderen worden uitgevoerd, krijgen
kraamvrouwen muskietennetten en
voorlichting in het kader van een antimalariacampagne en is er een nieuw
programma voor gratis extra zorg aan
(te) vroeg geboren baby’s.

Oude lerarenwoningen ingestort
Helaas zijn de oude, lemen lerarenwoningen ingestort. In 2008 hebben
we vier nieuwe, stenen woningen
kunnen bouwen. Die waren nodig
voor uitbreiding van het aantal leraren
ten behoeve van het groeiende leerlingenaanbod en verkleining van de
klassen. De nu ontstane situatie is een
tegenslag die vraagt om actie.
Doelstellingen en resultaten voor
2009 zijn gehaald. Voor afbouw
van de gezondheidspost ontbreekt
nu nog € 9.814. Nieuwe lerarenwoningen met extern sanitair en
kookplaatsen kosten ca. € 19.500.

Veel dank aan de vrijwilligers en gulle gevers die de realisatie van onze projecten
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