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VVF-project, Chilonga, Zambia
Een Vesico-Vaginale Fistel, een VVF, een gat tussen
de blaas en de vagina, waardoor urine ongeremd
naar buiten druppelt. Je bent een jonge vrouw, een
meisje vaak nog en je woont in Zambia. Je hebt je
kindje verloren, je vriend is weggelopen. Je stinkt
naar urine en hoort er niet meer bij. Er wordt met een
boog om je heen gegaan. Je raakt eenzaam en geïsoleerd. Vaak levenslang.
In Zambia, in het Our Lady’s Hospital in Chilonga, werkt
tropenarts Pauline Borsboom uit Nederland. Zij heeft
zich gespecialiseerd in het opereren van VVF’s om
deze jonge vrouwen weer een toekomst te geven.

VVF-hersteloperatie

Vesico-Vaginale Fistel
Naar schatting lijden twee miljoen vrouwen in Afrika aan
een VVF die ontstaat tijdens de bevalling. Een complicatie
die in het westen nauwelijks voor komt door de goede gezondheidszorg. Per jaar komen er zo’n 100.000 vrouwen
met een VVF bij. In het noorden van Zambia zijn er momenteel ongeveer tienduizend vrouwen die een VVF hebben.
In Afrika raken veel vrouwen op zeer jonge leeftijd zwanger. Het lichaam is vaak nog niet volgroeid om te kunnen
bevallen, het bekken is te klein. Door de langdurige uitdrijvingsfase duwt het hoofdje van de baby te lang tegen
het schaambeen waardoor een deel van de tussenliggende
wand van de blaas en de vagina klem komt te zitten en afsterft. Zo ontstaat er een gat, een fistel tussen de blaas en
de vagina.
In de meeste gevallen overlijdt het baby’tje. En als de
moeder niet op tijd in het ziekenhuis komt, is de kans
groot dat zij ook komt te overlijden.

Medisch gezien is de fistel te
repareren middels een operatie:
een VVF-hersteloperatie. Deze
kost ongeveer 200 euro.
De kosten zijn voor een gemiddelde Zambiaanse vrouw zelf
niet op te brengen.

Pauline Borsboom

Donatie
Veenendaal, augustus 2013.
Stichting Vrienden van Chilonga
wil opnieuw gelden werven voor
voortzetting van dit zo belangrijke
VVF-project. Daarom doen wij
een beroep op U om dit project te
steunen d.m.v. uw (voor de belasting aftrekbare) gift op:
ING Bank 6932709
IBAN: NL43 INGB 0006932709
BIC: INGBNL2A
t.n.v.
Stg Vrienden van Chilonga
o.v.v.
VVF-project
Hartelijk dank voor Uw steun!

Ing. B.C.M. Borsboom
(voorzitter)

De Nederlandse tropenarts Pauline Borsboom is al vele
jaren werkzaam in het Zambiaanse Our Lady’s Hospital
te Chilonga. Zij specialiseert zich sinds 2003 in het uitvoeren van VVF-hersteloperaties.
De grondbeginselen voor die operaties leerde zij van de
VVF-chirurg Kees Waaldijk (werkzaam in Nigeria). In
Zambia vond zij in gynaecoloog Michael Breen een leraar om steeds complexere VVF’s te repareren. Hij komt
één á twee keer per jaar vanuit Monze naar Chilonga met
een kleine staf om in samenwerking met Pauline gedurende één week zo’n 50 vrouwen te behandelen. In de
tussenliggende perioden opereert Pauline de minder complexe gevallen met het eigen ziekenhuispersoneel.
Veel aandacht wordt ook besteed aan voorlichting ter
preventie en om herhaling te voorkomen.
De succesvolle operaties leiden tot een mond-op-mond
reclame waardoor steeds meer vrouwen met een VVF
zich bij het ziekenhuis melden voor behandeling.
Om de operaties in
het Our Lady’s
Hospital uit te kunnen voeren, doneert
Stichting Vrienden
van Chilonga geld
voor onder andere
instrumenten, infuusvloeistoffen,
medicijnen, hechtmateriaal, logistiek en personeelskosten.
Cordaid was tot op heden, via het VVF-programma van
Mercy Flyers Zambia, een belangrijke donor voor het
VVF-project in Chilonga. Aangezien het Kabinet fors
bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking heeft Cordaid
andere prioriteiten gesteld en is het VVF-project nog
meer afhankelijk van particuliere giften geworden.

De stichting is door de Belastingsdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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