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Annie werkt twee keer per
jaar in Rwandees ziekenhuis
AALBEKE q Twee keer per jaar trekt Annie Vermeulen uit Aalbeke naar Rwanda om er in een ziekenhuis te werken. Ze is er aan de slag als zaalverpleegkundige voor Artsen Zonder Vakantie (AZV).

Artsen Zonder Vakantie bouwt
duurzame samenwerkingen uit
met ziekenhuizen uit vijf Afrikaanse landen. In vaak moeilijke
omstandigheden bieden ze de
best mogelijke zorg aan hun patiënten. Er worden teams van vrijwilligers uitgestuurd die tijdens
hun verblijf hun kennis en ervaring uitwisselen met hun Afrikaanse collega’s. Een van die vrijwilligers is verpleegkundige Annie Vermeulen uit Aalbeke. Ze
gaat twee keer per jaar 17 dagen
naar Rwanda. Een heelkundige
missie van AZV bestaat uit een
chirurg, een anesthesist en twee
verpleegkundigen. Soms is er ook
een pediatrische of een orthopedische missie en soms komt een
plastisch chirurg om huidtransplantaties uit te voeren.

BRANDWONDEN
door Afrika. “Na mijn afstuderen
trok ik jaarlijks door het continent
met de rugzak. Vijf jaar geleden
wou ik toch mijn opleiding tropische verpleegkunde afmaken. Ik
ging hiervoor een jaar lang een
dag per week naar Mechelen. Een
van de lesgevers was dokter De
Weer van Artsen Zonder Vakantie. Hij praatte over zijn missies
en ik hoorde dat ze wervingsreserves aanlegden. Ik heb me ingeschreven en aangezien ik in
Moeskroen op de afdeling maag,
darmen en urologie werk, ik

“Het is altijd moeilijk
om terug te keren
naar een wereld
met welvaart”

Een groot deel van het werk van
Annie in Rwanda bestaat uit
wondzorg en het verzorgen van
brandwonden. “De mensen beginnen er in te zien dat water uit
de put best gekookt wordt.
Doordat
er
gekookt
wordt op de grond,
gebeurt het vaak dat
mensen, en vooral kinderen, zich
aan de grote
kookpotten verbranden. Die –
soms zware –
wonden vergen
vaak zorg van
een paar maanden aan een stuk.
We leren de bevolking en
het per-

soneel in de ziekenhuizen om zelf
vaselinecompressen te maken.
Die kunnen ze gebruiken voor
brandwonden. Zo blijven zij – ook
als wij er niet zijn – middelen
hebben om brandwonden te verzorgen. We hebben wel kalmerende brandwondenzalf mee voor de
ergste gevallen, maar eens de
voorraad op is, moeten ze voort
kunnen.”

ZES MISSIES IN DRIE JAAR
“Het verschil tussen Artsen Zonder Vakantie (AZV) en Artsen
Zonder Grenzen (AZG) is dat Artsen Zonder Vakantie partnerziekenhuizen in vijf Afrikaanse landen ondersteunt : in Burundi,
Rwanda, Congo, Benin en Burkina Faso. We versterken de ziekenhuizen door onze kennis door te
geven. Er wordt nooit naar gebieden getrokken waar er oorlog
heerst. Artsen Zonder Grenzen
trekt naar oorlogs- en rampgebieden waar acute nood heerst. De
missies duren er ook langere
tijd.”
Annie was altijd gefascineerd

Frans sprak, me kan behelpen in
het Engels en ervaring had met
Afrika, werd ik vlug opgebeld. Ik
mocht meegaan. Ondertussen
deed ik de laatste drie jaar al
zes missies.”
De laatste missie van Annie
was een ‘abdominale’ missie. “We behandelden liesbreuken, appendicitis en

FRUSTREREND
Tijdens die 17 dagen in Rwanda
wordt er geen
volle 17 dagen
gewerkt. “We
leven 17 dagen aan een
stuk met dezelfde mensen
en er zitten ook
rotdagen tussen”,
be-

kent Annie. “Ik denk bijvoorbeeld
aan het moment dat je een kindje
verliest. Je moet elkaar een beetje
begrijpen, elkaar steunen en weten hoe je het allemaal verwerkt.”
Annie vindt het altijd heel confronterend als ze een moeder of
een kind ziet sterven. “Soms is
het ook frustrerend dat je problemen niet kunt oplossen zoals in
België omdat je bepaalde middelen niet hebt. Je leert dat op de
duur wel van je afzetten, maar het
blijft moeilijk.”

WELVAART
Om in Rwanda aan te passen,
heeft Annie geen problemen. “Terugkomen naar onze welvaart is
moeilijker. Je moet een knop omdraaien. Alles moet hier tot in de
details piekfijn in orde zijn. We
gooien te veel weg. Ik kan dan ook
minder verdragen van de mensen. Als iemand klaagt over het
soort brood dat hij krijgt, vertel ik
dan dat ik terugkom uit Afrika en
dat ze daar heel tevreden zouden
zijn met het brood dat ze krijgen.”
Annie is van plan om nog
een reportage te maken over haar werk
in Rwanda. “Het
is belangrijk dat
mensen
van
hier zien wat
Artsen Zonder Vakantie
allemaal doen
en waarom we
geld
inzamelen !”

Annie Vermeulen trekt
twee keer per jaar naar
Rwanda om er te werken
in een ziekenhuis. “Kinderen zien sterven, blijft
moeilijk.” (GF)

Wij ontwerpen, maken
en plaatsen interieurs
voor het leven.
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navelbreuken. We voerden ook
besnijdenissen uit. Dat willen we
op een deftige manier aanleren,
zodat dit niet barbaars uitgevoerd
worden.”

