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Homeopathische zorg voor inwoners Kibaale District
In januari 2011 is een prachtig project van Homeopaten zonder Grenzen (HzG) in Uganda van start gegaan.
Klassiek homeopaat Tineke Schaper en homeopathisch arts Kees Dam waren twee weken lang in Uganda om
cursisten op te leiden in de homeopathie. In samenwerking met de Ugandese organisatie URDT gaat HzG de
komende vijf jaar 200 community health workers opleiden, die homeopathische zorg kunnen verlenen in de
dorpen van het Kibaale district.
Op het programma stond les in de behandeling van trauma’s en koorts, omdat
men hier het meest behoefte aan had. De eerste week gaven Kees en Tineke
les aan stafleden van URDT en van het Kibaale District Ziekenhuis. De week
erna aan de eerste groep community health workers.

Prachtig kliniekje
Kees Dam vertelt met enthousiasme over zijn verblijf: ´Na het lesgeven hebben
we iedere dag in de namiddag mensen behandeld. Met name studenten en hun
familie uit de afgelegen dorpen. Op het terrein van URDT stond een prachtig
kliniekje met spreekkamers en zes bedden. Daar hebben wij tijdens ons
homeopathisch spreekuur dankbaar gebruik van gemaakt. ‘

Maak de opleiding van community health workers mogelijk
Steun het werk van HzG in Uganda
Met uw financiële bijdrage kan HzG samen met URDT de homeopathische zorg een plaats geven in het leven van
de inwoners van het Kibaale district. Voor 50 euro per jaar levert u al een substantiële bijdrage aan de opleiding
van één van de 200 community health workers. Ook kunt u ervoor kiezen om maandelijks
een vast bedrag over te maken. Vijf euro per maand maakt al een groot verschil.
Wanneer u donateur wordt (of een donateur aanbrengt),
ontvangt u een cadeautje uit Uganda:
● Bij minimaal 50 euro per jaar, een Ugandese toilettas.
● Bij minimaal 100 euro per jaar, krijgt u de Ugandese fietser cadeau.

✁

Vul onderstaande machtiging in. Of ga naar www.hzg.nl en doneer online!
Machtiging a.u.b. in een gefrankeerde envelop sturen naar:
Stichting Homeopaten zonder Grenzen, Postbus 357, 3830 AK Leusden

Machtiging

Ja, ik steun het Uganda project van Homeopaten zonder Grenzen!
Hierbij machtig ik Homeopaten zonder Grenzen om 			
● Eenmalig €
te incasseren
● Maandelijks €
te incasseren

●

Jaarlijks €

te incasseren

Deze machtiging kan ik altijd weer intrekken. Wanneer ik het niet eens ben met een overboeking, kan ik het bedrag
binnen 56 dagen laten terugboeken naar mijn rekeningnummer.
Mijn rekeningnummer is:
Naam:			
Adres:			
Plaats:
Postcode:		
E-mail:			
Datum:
Handtekening:			

Skovia
Skovia is 24 jaar, woont in Kagadi en is lerares biologie op de meisjesschool van URDT. Ze is een van de
stafleden die meedoet aan de opleiding homeopathie van HzG. Ze komt uit een dorp vlakbij Kagadi. Haar
ouders waren arm en hadden geen geld om haar naar school te laten gaan. URDT betaalde voor haar de
opleiding aan de meisjesschool, zij haalde haar diploma en daarna haar bevoegdheid tot lerares biologie.
Naast haar werk als lerares keert ze regelmatig terug naar het dorp
waar ze vandaan komt. Ze deelt haar kennis met de mensen in haar
dorp. Van het geld dat ze verdient, onderhoudt ze haar jongere broers
en betaalt hun schoolgeld (haar vader is in 2006 aan aids overleden).
Na de opleiding homeopathie hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren
aan de gezondheid van de leerlingen op de meisjesschool en van de
mensen in haar geboortedorp.

Geschiedenis van het project in vogelvlucht
In 2010 gaat Homeopaten zonder Grenzen de samenwerking aan met de Ugandese URDT, een organisatie
die zich al twintig jaar inzet voor de ontwikkeling van het platteland. Het werk van de URDT is vooral
gericht op het ontwikkelen van de bevolking in het Kibaale district in het westen van Uganda. Met name
het onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen heeft prioriteit. Want zoals men daar zegt: Educate the women
and you change the nation.
Op uitnodiging van de URDT gaat HzG zich buigen over een opleiding voor community health workers op het gebied
van de homeopathie. In de toekomst kunnen zo ook in de afgelegen dorpen van het Kibaale district, waar nu geen
gezondheidszorg is, mensen met homeopathie behandeld worden.
HzG en URDT gaan in principe een samenwerking aan voor vijf jaar. Op deze manier kan homepathische
gezondheidszorg op een duurzame manier in de samenleving verankerd worden.
De Triodos Foundation, VSM en de Hahnemann apotheek hebben in de eerste fase van het Uganda-project
geïnvesteerd. Met deze partners heeft HzG een solide basis gelegd voor de eerste fase van het project.
In januari 2011 zijn twee HzG docenten naar het Kibaale District geweest. Zij hebben de eerste lesperiode verzorgd
voor twee verschillende groepen cursisten. De bedoeling is dat HzG de komende jaren twee keer per jaar docenten
naar Uganda uitzendt om het vervolg van de opleiding in te vullen. Er zullen in totaal 200 community health
workers worden opgeleid.
Voor meer informatie over dit project gaat u naar www.hzg.nl

