Genodigden bezoeken tijdens de opening de nieuwe verloskliniek.

De Gouden Gans heeft haar ei gelegd
ma 8 jan 2018, 12:11

• 411 keer gelezen

BOXMEER | Dit voorjaar verwierven Hans Baltussen en zijn stichting Passion for
People landelijke bekendheid door de verkiezing van de Gouden Gans van Wilde
Ganzen te winnen. Doel van die actie was geld inzamelen voor de verloskliniek in Muona
(Malawi). De sterftecijfers van moeder en kind in Malawi behoren tot de hoogste in de
wereld. Begrijpelijk in een land waar mensen soms twee dagen moeten lopen om bij het
dichtstbijzijnde ziekenhuis te komen.

De nieuwe verloskliniek is een initiatief van de medewerkers van het Trinity Ziekenhuis in
Muona, de vaste partner van Passion for People. De realisatie van deze droom kwam in een
stroomversnelling toen de Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg zich aan dit project
committeerde. Een club van zo'n 30 mannen in de leeftijd van 40 tot 90 jaar met een
diversiteit aan achtergrond en ervaring. Deze Lionsclub heeft veel ervaring in zowel de
financiering als de praktische begeleiding van projecten in de Derde Wereld. Die kennis, die
geheel immaterieel ter beschikking wordt gesteld, was van onschatbare waarde om de droom
te realiseren: een vier kamers tellende moderne en hygiënische verloskundeafdeling die de
bestaande in het ziekenhuis moest vervangen.
De jaarlijks door de Lions georganiseerde vermaarde golfdag leverde in september 2016 €
50.000 op. Door de goede contacten tussen de Lions en Wilde Ganzen deden de Wilde
Ganzen daar nog eens € 25.000 bovenop. Dat was voldoende om het voorliggende ontwerp
verder uit te werken. Het trio Han Knol en Hans Baltussen – beiden van Passion for People –
en Rob Honings als kartrekker en ervaren 'bouwpastoor' vanuit de Lions gingen voortvarend
aan de slag en slaagden erin eind 2016 de voorbereidingen voor de realisatie af te ronden.
Begin 2017 kon de eerste schop de grond in.
Met de medewerking van een Nederlandse ondernemer met veel ervaring in Afrikaanse
bouwprojecten werd in een half jaar tijd door lokale krachten een kliniek met vier
verloskamers gebouwd, die voldoet aan de moderne eisen voor verloskunde en tegelijkertijd
rekening houdt met de klimatologische omstandigheden. Dus geen houten deuren die binnen
de kortste keren wegrotten. Geen high tech voorzieningen die om specialistische
onderhoudsmonteurs vragen. Maar wel hygiënische, onderhoudsvriendelijke ruimtes (met
dank aan de betegelde wanden), klimaatbeheersing en een stabiel systeem van zonne-energie.
Feestelijke opening
Passion for People voorzitter Han Knol was aanwezig bij de officiële opening op 1 december.
Honderden mensen kwamen op deze happening af. Zij waren diep onder de indruk van het
resultaat.
Nu moet de kliniek zijn bestaansrecht gaan bewijzen. Rob Honings en het bestuur van Passion
for People zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken. De betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van de medewerkers van het Trinity Hospital zijn gewaarborgd. Het is
hun kliniek. Ze reizen de dorpen in de wijde omtrek af om te vertellen dat bevallingen in de
bosjes verleden tijd zijn. In hun verloskliniek helpen deskundige handen bij een veilige
bevalling onder medisch toezicht en onder hygiënische omstandigheden. Vaders worden
gestimuleerd om daarbij aanwezig te zijn – een nieuwe beleving in Malawi! Het loont zich nu
om twee dagen naar Muona te lopen. Goed opgeleid personeel en de compleet ingerichte
verloskamers staan garant voor een optimale zorg.
Hans Baltussen kijkt niet alleen trots terug op wat zijn stichting met toedoen van de Lions en
al hun sponsoren bereikt heeft, maar hij heeft alweer een nieuwe droom: 'De volgende stap is
het verbeteren van de pre- en postnatale zorg door onder andere de bestaande gebouwen op te
knappen. Daar gaan we ons de komende tijd sterk voor maken.'
De volgende Lionsgolfdag voor het goede doel staat gepland voor vrijdag 14 september 2018
op Golfbaan Bleijenbeek.
Zie voor meer informatie www.passionforpeople.eu en www.lionsnet.nl.

