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Kjære venner,
Bli med på tur med Landsbyhelsearbeidet!
Vi ble med på en tur inn i det nye området de nå kan begynne i 6 nye kommuner. Det ligger i
nordvestre hjørne av Okhaldhunga fylke. Dette arbeidet kan begynne takket være at dere har
gitt så mye støtte til arbeidet her det siste året. NORAD kuttet noe på sin støtte, men ved hjelp
av de ekstra innsamlede midlene ble det likevel mulig å begynne arbeidet der i år. En blomst
til dere! – Og blomster var det mange av på turen!

Teamet på vei ut. Vi har fått bil og veier og det sparte inn en dags marsj!
Bilen tok oss opp på høydedraget i nord, og vi fulgte fjellkjeden derfra vestover til fots. En
eventyrlig tur gjennom rododendron skoger og med Mt. Everest vinkende til oss i nord.
En tur gjennom
Sherpaland i en skog med
28 forskjellig typer
rododendron trær som tok
pusten fra en.

Vi kom opp i langt over
3000 moh. Stien kunne tatt
oss opp til Pikey toppen på
4.800, men vi tok av fra
turistlivet og ned i
landsbyhelsearbeidet, før
vi nådde toppen.

Hvorfor?
Hvorfor skal vi nå gå så langt for drive landsbyhelsearbeid? Det ligger da mange landsbyer så
mye nærmere.
Det fikk vi demonstrert da vi kom på besøk til en av statens nye fødestuer, i området som
ligger lengst borte. En kvinne kom løpende til fødestuen da hun så oss, for å be oss vente til
de nådde fram med en veldig syke barselkvinne. Hun hadde født 20 dager tidligere, etter å ha
vært flere dager i fødsel. Barnet var dødfødt. Det var en gutt, og hun hadde fire døtre fra før.
Det er en stor tragedie, for da må hun føde ennå et barn. Jordmoren på fødestuen hadde ingen
steder å henvise. Det ville være 2-3 dager å bære henne til sykehuset vårt, eller 1-2 dager å
frakte henne til Kathmandu, men de var altfor fattige for det alternativet. Nå var hun
bevisstløs.
Derfor
Trenger vi landsbyhelsearbeidet,
- for å styrke og utruste lokale
helseposter og
landsbyhelsearbeidere
- for å styrke og dyktiggjøre
lokale kvinneledere,
- for å komme i relasjon med
kvinner langt borte så de kan
komme til
Mødreventehjemmet, mens
de ennå kan gå langt,
- for å gi en utstrakt hånd fra
sykehuset til dem som bor
lengst borte

Tvillingen som vant over terrenget!
Den første tvillingen ble født hjemme, den
andre på sykehuset over 12 timer senere,
etter at moren var blitt båret en lang dag på
stupbratte stier. Gratulerer!

- Men det beste hadde vært om mor selv
hadde kommet gående i tide til
Mødreventehjemmet. Hun ble båret her hvor
stien slynger seg bratt nedoverbakke med
tusen meter fall.

En handlekraftig far reddet den siste
tvillingen

Helsecamp
Som en start på arbeidet i det nye området, arrangerte vi Helse Camp. Der kunne folk få møte
gamledoktoren fra ”Mission”, og de kunne få trukket tenner. Videre var det spesielt tilbud om
hjelp for uterusfremfall, og alle barn ble veid, fikk supermel, ballong og ernæringsveiledning.
På denne måten ble vi kjent med hverandre. Vi hadde camp i to landsbyer som skulle dekke
de seks kommunene. Campen skulle være i en skole. Det hele så ganske håpløst ut da vi kom,
men alt skulle bli så fint ”i morgen”, sa de... Men den har vi hørt før, så vi gikk i gang om
kvelden da vi kom fram: Rensket opp i søppel, kostet og bar ut jord til vi kom ned på
steinheller i gulvet. Vi satte nok landsbyens ledere og lærere i forlegenhet, for jammen fikk de
ryddet opp selv utenfor. Ryktet om kosteaksjonen gikk foran oss i alle taler, og var deretter
kjent alle steder vi kom til. Neste sted var strøkent da vi kom fram dit!

Før kosten
Slik møtte vi klasserommene der vi skulle ha
sterile prosedyrer

Under kosten
Neeru og Kristin i kosteaksjon
Neeru Karki, leder av landsbyhelsearabeidet, er med på ernærings-posten og
veier barn.
Neeru kommer til Norge i juni for å gå på
Universitetets Sommerskole i Oslo!

Den tretten år gamle gutten kommer
krypende. Etter at han var syk som seksåring
i et halvt år, har han ikke kunnet rette ut
hofteledd eller knær og må gå på huk. Vi har
kalt ham til oss i september for prøve å
hjelpe ham opp på bena ved hjelp av våre
partnere i Kathmandu. Det er vanskelig å
stille diagnose i ettertid, men ganske
sannsynlig at han er et av Nepals siste polioofre.
Til sammen på de to dagene med Helse
Camp så vi 576 pasienter, av alle mulige
slag.

Tenner
Når en bor i den virkelige utkanten er tannpine et vanlig problem:

I løpet av de to Helse Camp - dagene ble det
trukket 180 tenner! En del av
landsbyhelsestaben vår har utviklet en
imponerende teknikk.

Tenger og annet utstyr til tanntrekkingen kokes på
bålet for å bli sterilt til Campen andre dag. Ikke ideelt,
men slik kan jobben gjøres der den trengs.

Bekranset!
Landsbyhelsearbeidet i
Kichi Chandeswori
Erklæres herved for
åpnet!
Vi ble mer enn behørig
bekranset. Disse
kransene skulle vi gjerne
ha delt med dere, som
var med og gjorde det
mulig!

Hilsen Kristin og Erik
Støtt gjerne prosjektet vi jobber med i Nepal på Normisjons kontonummer: 1503.02.13537
Merk Prosjektnr:114.98.847 ”Okhaldhunga sykehus”.

