Nyhedsbrev for Støtteforeningen Heri.
Maj 2022.
Ønsker du at fortsætte med at støtte vores arbejde omkring
det lille HERI hospital i det fattige nordvestlige hjørne af
Tanzania (tæt på grænsen til Burundi), så kan du forny dit
medlemskab for 2022 med 100kr, som kan indsættes på
vores konto i Skjern Bank Esbjerg afdeling:
Konto nr.: 7780 1257930.
Ønsker du at støtte vores arbejde yderligere med en gave, kan denne ligeledes indsættes på vores
anden konto i Skjern Bank Esbjerg afdeling:
Konto nr.: 7780 1409622.
For at vi kan indberette gaver med fradragsret iflg. skattenloven § 8A (nu op til 16.500kr) skal du
skrive CPR-nr. på den person, som gaven kommer fra under meddelelser til modtageren foran navnet.
Vores kasserer i foreningen Gertie Baungaard Gorzelak vil herefter indberette din gave til Skat i
begyndelsen af januar 2022. Gertie er bankdirektør i SparNord Esbjerg afdeling og varetager alle indog udbetalinger til/fra foreningen.
Hvis man ønsker at benytte MobilePay, kan det gøres på 40596706 til Gertie. Husk at angive enten
kontingent eller gave til Heri og ved gave igen CPR-nr. (for Skattefradrag).

Lidt om hvad der er sket på hospitalet siden vi var der sidst.
Pga. Covid-19 pandemien havde vi jo ikke mulighed for at besøge hospitalet i 2021, så Marianne og
jeg var derfor meget spændte på atter at komme til hospitalet, som jo ligger i det nordvestlige hjørne
af Tanzania få kilometer fra grænsen til Burundi. I Burundi er der stadig borgerkrig og mange flygter
over grænsen til Tanzania, hvorefter de bliver anbragt i flygtningelejre ikke langt fra hospitalet. Dette
præger i høj grad dagligdagen på hospitalet og på et vist tidspunkt før vi tog hjem var der omkring 90
patienter alene fra Burundi.
Vi ankom i Dar-Es-Salaam den 1. februar og nåede ud til hospitalet den 3. og fandt os hurtigt til rette i
vores lokale ”hjem”. Vi vidste, at man var færdig med den nye føde-kvindeafdeling, som foreningen
har klaret 90% af udgifterne til sammen med foreningens sponsorer, resten er klaret gennem bidrag
fra USA og lokalt i Tanzania.
Vi vidste også, at man var færdig med bygningen af en ny
sengeafdeling til mænd og den var klar til indvielse senere i
februar måned. Den har Lions i Danmark og North Sea Lions
betalt (undtagen kælderen, som man fik tilføjet i sidste øjeblik, da
bygningen ligger på en skråning
og hospitalet også havde brug
for et depotrum. Pengene hertil
skaffede hospitalet fra andre
kilder).

Det ny sengeafsnit for mænd

Knud Lykkegaard (midt i billedet til venstre), som var leder af Lions
projektet, var ude og indvie bygningen mens vi var der og det var
dejligt at være sammen med ham og diskutere forskellige emner
vedrørende hjælpeprojektet. Der var således et helt nyt ”view” over
hospitalet med to nye patientbygninger.

Ny tandklinik.
En af vores planer i år var, at indrette en ny tandklinik i Kigoma (ca. 65 km fra Heri Hospitalet). Vi
havde noget brugt dental-udstyr fra Danmark stående i en container på Hospitalet allerede. Lokalerne
til klinikken har været færdige i nogle år og befinder sig i hospitalets satelit klinik i Kigoma.
Da de units vi havde stående var digitale, var vi meget spændte på om vi kunne få
fat i nogle teknikere fra Tanzania, som var i stand til at klare opgaven.

Elmer & Debbie

Men ved et mirakel havde Dr. Ine (hospitalets leder) fået kontakt med et australsk
ægtepar, manden ”Elmer” er medico-teknikker fra Fillipinerne og hustruen Debbie
Australier hans medhjælper. De havde netop været ½ år i Malawi for at arbejde
med tekniske problemer på et hospital der, og skulle egentlig videre til England,
men var villige til at komme forbi, og opsætte vores dental-units med kompressor
og sug. Foreningen betalte for ægteparrets rejse- og visum-udgifter, mens
hospitalet stod for kost og logi. Ægteparret arbejdede gratis for en international
hjælpeorganisation. Han var meget dygtig og havde stor erfaring med tandklinikker,
da han tidligere har haft egen virksomhed indenfor området i Australien.

Der blev opsat to units med kompressor og sug tilsluttet. Vi
måtte dog købe en ny kompressor, da den vi havde var 3
faset, og der var i Kigoma kun mulighed for at indsætte en
2-faset. Men den 3 fasede kan bruges på sygehuset. Der
blev lagt slanger og ledninger i gulvet til vand, el,
komprimeret luft og afløb. Kompressoren står udenfor og
der blev bygget et lille hus til den og suget. Desuden måtte
vi købe en 5000 l vandtank, og til den fik vi bygget en
stander da vandtanken skal stå højt for at vandtrykket
bliver stort nok. Der er i bygningen yderligere 3 rum til
sterilisation, laboratorium og kontor. Disse rum blev ikke
færdigindrettet, mens vi var der, men påbegyndt.

Den ny tandklinik i Kigoma

Grunden til det er godt, at have en tandklinik i Kigoma er; at Timothy, som nu har afsluttet sin
uddannelse på Filippinerne, kommer til Heri Hospitalet for at arbejde om godt 1 år. Han skulle bestå
yderligere en eksamen i Tanzania, og derefter have 1 års arbejde sammen med en erfaren tandlæge.
Men allerede nu kan klinikken fungere med Heri hospitalets nuværende ”Dental Assistant” Masano
(som er en mellemting mlm. en tandplejer og en tandlæge med en noget kortere uddannelse), og der
er også en klinik assistent tilknyttet.
I Kigoma vil der være mulighed for at få et økonomisk overskud på tandklinikken, fordi der her er
patienter som har råd til at betale for reparation af tænderne, og få lavet mere avancerede
behandlinger. På trods af et indbyggertal på 200.000 findes der ingen tandklinik, så folk der vil til
tandlæge, må rejse langt.
Vi mødte Timothy to gange mens vi var i Tanzania, første gang da han ankom med bussen fra Dar til
Heri, mens vi var der, for at forny sin kontrakt med hospitalet og for at fremvise sine eksamenspapirer
til ledelsen, anden gang i Dar lige inden vi rejste hjem. Vi har efter hjemkomsten fået mail fra ham, at
han nu har bestået den Tanzaniske tandlægeeksamen også, og nu starter i praktik på et stort hospital i
Mwanza, hvor der også er en tandklinik.

Sygeplejeskolen og sygeplejeelever støttet af foreningen eller Lions.
Sygeplejeskolen har over 50 elever som alle tager en 3-årig uddannelse. De supplerer deres teoretiske
uddannelse med praktik på hospitalet. Vores forening støtter 2 mandlige forældreløse studerende, en
mand med 10 søskende hvor moren er eneforsørger, og en kvinde hvis mor også er eneforsørger. De
bliver alle færdige i efteråret 2022. Lions foreningerne støtter endnu en fattig kvinde som ligeledes
bliver færdig i år.
Det er vigtigt at vi kommer til Heri, og ser hvordan det går med dem vi støtter.
Som f.eks. med Adam (der er forældreløs), hvor vi havde betalt det beløb de
havde bedt om, fortalte man os først nu, at vi ikke havde betalt for hans kost, så
derfor havde han ikke fået mad fra sygeplejeskolen gennem det sidste ½ år !?!
”Hvad har han så levet af?” tænkte vi. Det viste sig, at hans medstuderende
havde delt deres mad med ham, så han ikke var sultet ihjel. Men han havde sår
ved mundvigene pga. vitaminmangel. Vi var noget fortørnet over dette, men
betalte straks det ekstra bidrag for kosten med ekstra grøntsager og desuden nye
sko, bukser, trøjer og skjorte.
Han blomstrede helt op og så efterhånden meget bedre ud. Han klarer sig i øvrigt
rigtig godt på skolen. Vi fik imidlertid ingen forklaring på hvorfor de ikke havde
skrevet og meddelt os, at vi åbenbart havde betalt for lidt.
Vi betalte også for en elev, de var ved at sende hjem, da hans mor, som var alene
med ham, havde brækket lårbenet, og derfor ikke længere kunne betale hans
skolepenge.

Adam

Der vil altid være nogle der har brug for hjælp til skolepenge, der er så mange enlige mødre i Tanzania
- fædrene har/tager intet ansvar. Nogle kan betale skolepengene fordi en af de ældre søskende
hjælper, men så sker der måske en ulykke eller der kommer sygdom, og så kan de ikke betale. Mange
kæmper virkelig for at få en uddannelse.

Vand.
Da vi kom til Heri fik vi at vide, at den installerede pumpe ved den første vandboring, som vi i sin tid
havde fået penge til fra Blue Waters fond, var brændt sammen. Man havde kontaktet brøndboreren
Donald Reed fra Texas, USA og han havde taget pumpen med for at undersøge den nærmere.
Helt tilfældigt mødte vi på et marked i Kigoma en kvinde fra USA som genkendte os og vidste, at vi var
fra Heri hospitalet. Det viste sig det var Sarah Reed, gift med selv samme Donald Reed, som har lavet
alle vandboringerne på Heri Hospitalet i 2014 og 2015.
Vi spurgte, om hun vidste om pumpen kunne repareres, hun
lovede at bringe spørgsmålet videre til sin mand. Vi fortalte
også at vi virkelig manglede vandet fra denne boring, selvom
boring nummer to stadig fungerede. Den første boring
forsynede nemlig de øverste vandtanke, som blandt andet også
forsynede det hus vi boede i.
Vi fik senere besked fra Donald Reed, at pumpen var brændt
sammen og ikke kunne repareres. Han tilbød os en ny pumpe,
som vi købte af ham men den nåede først at blive installeret
umiddelbart efter vi kom tilbage til Danmark.

Boring 1 forrest, Vandtanke til venstre,
huset vi boede i bagerst.

Fattige Hospitalspatienter.
Langt størstedelen af befolkningen omkring hospitalet er småbønder med et lille jordlod, hvor de
dyrker majs, kassava, bønner, bananer og ananas, nogle dyrker også gulerødder, løg, tomater og
kaffebuske. De sælger deres varer på det lokale marked, men får en lav pris for dem, især på grund af
at infrastrukturen er dårlig. Befolkningen har kun få penge mellem hænderne og når et familie
medlem bliver syg, går det ud over hele familien som prøver at hjælpe hinanden. Patienterne kommer
ikke til sygehuset med småproblemer, ofte er det blevet alvorligt. De er vant til at familiemedlemmer
dør, vi har flere gange set hvordan et familiemedlem kører bort med en død i en kiste på sin cykel.
Af og til er det umuligt for familierne at betale hele sygehusregningen og
sygehuset kan ikke bare eftergive dem regningen, for det har sygehuset heller
ikke råd til. Enkelte patienter er heldige og har en sygeforsikring, men den
dækker ikke alt. Nogle gange må de sælge noget af deres jord, som de jo
lever af, blot for at kunne betale regningen. Nogle af de trofaste sygeplejere
og læger spørger os, om vi kan hjælpe nogle af de fattigste med at betale,
fordi de får medlidenhed med dem.
Lions foreningerne har hjulpet nogle patienter med at betale, og vores
forening har også hjulpet enkelte patienter. Lions foreningerne hjalp blandt
Evodi
andet en meget fattig familie med at betale regningen for undersøgelse,
behandling og kostvejledning for en lille pige (Evodi) der havde gået med sukkersyge i ca. 5 år.
I år da vi var dernede oplevede vi at hospitalet havde mange indlagte patienter fra Burundi som
levede i flygtningelejre nær hospitalet. De så elendige ud, nogle var meget tynde, andre havde store
sår og nogle med brækkede arme og ben, der var også en del børn blandt patienterne. Men for dem
er betalingen ikke noget problem, da UNHCR betaler hospitalsregningen inkl. kosten.

Forældreløse drenge vi støtter.
Foreningen støtter med en sponsorfamilies hjælp to forældreløse drenge med udgifter til skolepenge,
nyt tøj, sko, skolebøger samt busrejser til deres nærmeste familie i deres ferier. De går i år på hver sin
kostskole, da den ældste (Baracka) sidste år, begyndte på Alpha Secondary School, som ligger et godt
stykke fra Alpha Primary School hvor lillebror (Krian) går.
Krian afslutter 7. klasse til efteråret, og derefter skal han fortsætte på samme
skole som storebror. Vi besøgte den yngste Krian , som endnu ikke havde fået
nogen skolebøger. Vi troede han kunne arve sin storebrors, men regeringen har
bestemt, at der indføres et helt nyt bog-system og efterfølgende eksamen ville
basere sig på de nye bøger. Vi bestilte de nye bøger, ny skoleuniform og andet
nødvendigt tøjindkøb.
Vi besøgte ikke Baracka, men talte med skolelederen på Sec. School, han klarer
sig excellent og ligger i toppen af skolens elever. Vi sørgede for at overføre
tilstrækkeligt med penge til skolen, så han også kunne få ny uniform, og andre
nødvendigheder.
Desværre har drengene mistet deres moster, som de plejer at bo hos i ferierne, men de tager så med
bus til mosterens søn på 30 år, som bor i sin mors hus i Singida, ca. 500 km væk fra Krians skole og
300km fra Barackas skole.
Baracka havde et stort ønske om at komme en uge i spejderlejr i sommerferien, udgift hertil ville blive
ca. 500 kr. Da vi spurgte Krian om han også gerne ville med, sagde han straks ja tak, så de fik begge lov
at deltage.

Dorkas og Sago.
Foreningen har gennem flere år støttet Dorkas og Sago henholdsvis en etbenet ung kvinde på 20 år og
en etbenet ung mand på 19 år. Vi har støttet dem på kostskoler i primary school og secondary school.
Hvis de ikke får en uddannelse, vil de ende som tiggere, da de kun kan lave lidt fysisk arbejde.
Hvordan går det så med dem?
Dorkas er en dejlig ung kvinde men ikke speciel boglig. Da vi mødte hende som
10 årig var hun meget dårlig til at læse, skrive og regne, engelsk kunne hun
overhovedet ikke.
Hun havde gået i offentlig skole, hvor der ofte er 40-50 elever i en klasse, og for
ældrene havde ikke råd til skolebøgerne. Efter 3 år på en god kostskole, hvor hun
fik ekstra undervisning kunne hun både læse, skrive, regne og tale engelsk med
os.
Hun gik videre på secondary school på en anden kostskole længere væk, men
ville ikke fortsætte efter 1. år. Hun er nu under uddannelse til skrædder (2½ årig
uddannelse) og det er hun glad for. Hun er ca. 1½ år henne i uddannelsen. Efter
sommerferien skal hun i praktik hos en skrædder i storbyen Mwanza.
Foreningen betaler hendes uddannelse som også bliver støttet af staten. Hendes store ønske er at få
et kunstigt ben. Hun kan få det enten i Mwanza eller i Moshe. Prisen er imidlertid mlm. 13-15.000kr.
Hun skal opholde sig i 3 uger helt nær det sted hvor hun får det kunstige ben, da benet skal tilpasses
og hun skal yderligere optrænes i at gå på det.
Sago har afsluttet Secondary School Form 4. Han har gået på flere kostskoler
og hele tiden klaret sig godt, men til vores store forundring havde han klaret
sig dårligt til Form 4 eksamen og blandt andet dumpet i fysik.
Da vi ville tale med ham ansigt til ansigt, tog han en bus og kørte 500 km til
Heri Hospitalet. Han var selv meget skuffet og rigtig ked af det. Han kunne ikke
forklare hvorfor det var gået så dårligt, måske har han ikke været flittig nok?
Måske har læreren ikke været så god? Sago forklarede endvidere, at over
halvdelen af fysikholdet var dumpet til eksamen.
Han vil gerne læse farmaci (hvilket svarer til apoteks-assistent). I øjeblikket
søger han om at blive optaget på denne uddannelse, men har endnu ikke fået
svar. Efter reglerne kan han godt blive optaget på trods af at han er dumpet i
fysik, da han har bestået i alle de andre fag. Vi har allerede modtaget et større
beløb fra en enkelt donor, til også at kunne give ham et kunstigt ben, så der
mangler ikke så meget for også at kunne klare denne udgift.
Men vi håber, at nogle af vore sponsorer også vil hjælpe os hermed.

Container.
Inden vi tog til Heri i slutningen af januar fik vi pakket en 40 fods container med udstyr til hospitalet
og fik den sendt af sted via Blue Waters afdeling i Billund ”Relief”. Normalt kan sådan en nå at komme
til Dar-es-Salaam mens vi er på hospitalet, men så vidt vi har forstået, har skibet haft et længere
ophold i Mombasa, Kenya og vil først nå Dar omkring midt i maj. Vi håber det vil gå glat, med at få den
inspiceret og bragt videre til Heri med hjælp fra vores agent. Udgifterne for at sende en container er
næsten tredoblet siden vi sidst sendte en for 3 år siden.

I Containeren har vi pakket hospitals-senge, madrasser og en del
sengeborde og stole til den ny-indviede mands-afdeling, foruden lidt mere
udstyr til tandklinikken samt nogle computere.
Der er også en del solceller med skinner og andet monteringsgrej og dertil
hørende batterier og invertere m.v., som vores gode ven ingeniør Steen
Mose Hansen har indkøbt for foreningens penge, tillige med et bidrag som
han og hans familie også har indsamlet. Blandt andet er det lykkedes for
en anden af hans sønner (Alex), at få en donation på 5.000kr fra KPMG til
foreningen, det er vi meget taknemmelige for.

Container fyldt til randen

Elforsyningen.
Det er meningen dels at udvide med et særskilt 6KW Solcelle-anlæg som installeres ovenpå
Bibliotekets tag (som har det eneste tag der vender rigtigt) med ca. 15KWh batteribank primært til
forsyning af Sygeplejeskolen, dels at lave 4-5 små anlæg som backup forsyning til nøglepersoner, der
også arbejder hjemmefra med mails, planlægning og indkøb m.v. efter alm. fyraften.
Steen og Alex satser på at tage til Heri i sidste del af August for at installere disse som supplement til
det større solcelle-anlæg hospitalet fik fra Lions for flere år siden og som han også har monteret
sammen med André, endnu en søn. De har også flere andre tiltag på bedding, blandt andet
automatiske gates i kanalen og ude ved dammen, for at spare på vandreserverne i den tørre tid, tillige
med andre spændende initiativer.

Aktuelle udfordringer.
Der er flere, men her får i lige de mest påtrængende. Dels er de i gang med at bygge en ny børne
afdeling til hospitalet. Også dette byggeri bliver finansieret af Lions gennem Knud Løkkegaard.

60 år gammel Isuzu

Midt i forberedelsen til dette, er den 60år gamle lastbil (også kaldet
”nyreknuseren”, da samtlige fjedre for længst er knækkede og stød
dæmperne efterlader meget at ønske), der benyttes til at hente sten, grus
og andre tunge/store byggematerialer, brudt sammen. Bagakslen knæk
kede helt enkelt. Foreningen mener ikke det er
forsvarligt at reparerer mere på den, men vi vil
gerne hjælpe med et bidrag til indkøb af en ”lidt”
nyere brugt lastvogn.

Desuden har de haft flere forskellige problemer med vandkraftværket,
fortrinsvis forårsaget af ”udenoms” årsager, såsom knækket højspændings
mast, nedbræk af et par meter af den ene vandkanal til kraftværket,
kombineret med ”lidt” tvivlsom indsats fra el-afdelingen.

lidt af kanalvæg kolapset

Vi ønsker fortsat at hjælpe hospitalet med dets akutte problemer, så alle jer der modtager dette
nyhedsbrev kan se, at der stadig er brug for jeres uvurderlige støtte til hospitalet.

Generalforsamling
Vores ordinære generalforsamling bliver afholdt den 22. juni klokken 19 i:
Gut Holz lokaler, Allégade 13, 6270 Tønder. Indkaldelse med dagsorden følger senere på mail.
Til slut ønskes I alle en rigtig god sommer af bestyrelsen i foreningen:
Gertie Baungaard Gorzelak, Karen Boisen, samt Marianne og Morten Øster.
(Samt af Steen og hans familie).

