Yoga kere

Soroti, September 2012

Het is iets later dan normaal, dat ik deze brief schrijf. Het is ongelofelijk hoe snel de tijd vliegt, het is alweer
September!! Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad, met toch nog een beetje mooi weer! Er is hier
ook veel gebeurd, het is erg druk geweest deze zomer
Het begon allemaal met een verzoek van een dokter uit Soroti ziekenhuis. Er was
een te vroeg geboren baby op zijn zaal en de moeder had een beroerte gehad. De
oma moest nu voor hen zorgen en dat was teveel. Dat was Evelyn, ze woog 1 kilo!.
Die zelfde week een ander kindje, ook uit het ziekenhuis, waarvan de moeder in een
coma lag en later overleed. Eunice woog 1,3 kilogram. Daarna Jesse, hij woog maar
780 gram. Toen een tweeling, Martha en Esther, en daarna nog een tweeling, Tracey
en Trevor. Al deze baby’s waren te vroeg geboren en wogen minder dan 2 kilo.
Helaas overleed Jesse, nadat hij het eerst heel goed deed en meer dan 1100 gram
woog. Dat was een klap, we hadden het niet zien aankomen, hij was niet ziek en hij
begon lekker te groeien. We hadden al de baby’s in onze medicijnen kamer, waar ook onze couveuse staat.
Dag en nacht waren er twee stafleden werkzaam in deze kamer, verschillende baby’s werden gevoed via een
sonde, omdat ze te zwak waren om te drinken. Soms moest er een baby aan het infuus, of zelfs
bloedtransfusie. Het was een heel intensieve en heel drukke tijd, ook emotioneel best zwaar.
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We hadden een heel goed team van vrijwilligers olv. Meri, een Canadese verpleegster, maar 3 weken nadat de
eerste tweeling bij ons kwam, overleed Martha. We weten niet waarvan, ze was bijna altijd ziek. Toen werd ook
haar tweeling zus, Esther ziek. Ook iets ongrijpbaars. We zijn heel wat keren naar de dokter geweest met
Esther, maar tevergeefs, ook Esther overleed 2 weken na haar tweeling zus. We waren er echt een beetje van
streek van. Ook de frustratie dat we alles deden en geen verbetering.
Daarnaast hadden we ook oudere kinderen, een vol huis en alles moest gewoon
doorgaan. Zij hadden ook aandacht en hulp nodig. Begin Augustus hebben we
een aantal van de oudere kinderen terug gebracht naar hun families op het
platteland. Het was een heel proces geweest, veel met hen gepraat, ook over hun
HIV status, De Aids remmende medicijnen zijn hun life line, dat moeten ze goed
begrijpen.. Op deze foto wordt Mary Abait thuis ontvangen.

De bouw aan de HIV kinder kliniek gaat gestaag door. Simon
doet het meeste aan het regelen, maar we hebben een soort
aannemer die het werk doet. Ze zijn bijna klaar met bouwen
en dan gaan ze met verven beginnen. De kliniek zal vooral
gebruikt gaan worden voor HIV+ kinderen. Er is nu ruimte
voor gesprek en training. Ik denk dat het een enorme zegen
zal zijn voor de inwoners van Soroti. Het bouwen is mogelijk
gemaakt door de Stichting de Figurant en velen van jullie, die
hebben meegeholpen door te geven! Eyalama noi! (heel erg bedankt!).
Nu we het toch over bouwen hebben: ook mijn huis groeit!! In mijn vorige brief heb ik met jullie gedeeld dat ik
mijn eigen huis aan het bouwen ben. Ik heb een stuk grond kunnen kopen, iets buiten Soroti, en daar een huis
gaan bouwen. Voor de meiden is het nodig dat we een eigen plekje gaan krijgen, ook voor later, dan hebben ze
altijd een Thuis! Mary is nu helemaal lid van ons gezin, ze wordt in November 18 jaar, dus ik hoef geen
papieren voor haar te hebben. Ik heb nu dus 4
dochters, en alle 4 heel verschillend. Maar we
hebben het goed samen. Mary is weer terug naar
haar kost school, maar ze heeft een eigen kamer
in het nieuwe huis! Ze zijn er ook heel enthousiast
over en via internet hebben ze allemaal hun eigen
gordijnen uitgezocht, die dan via Nederlandse
vrijwilligers hier zijn gebracht. We zien er allemaal
naar uit om er te gaan wonen. We zijn nu aan het
schilderen en afwerken en dat gaat langzamer
dan het bouwen en kost ook veel geld. Op het moment maak ik me zorgen om Sarah, zij is al 5 weken ziek. Het
begon allemaal met een malaria, en daarna een keel infectie, urineweg infectie en nu is ze maar zo moe. Ze
ligt veel te rusten. Dat is helemaal Sarah niet, ik zou jullie willen vragen om voor haar te bidden. Met Helen gaat
het goed, ze heeft ook malaria gehad, maar knapte snel op, Catherine is ons zonnetje, maar ze heeft ook een
willetje. We moeten een dezer dagen weer terug met haar naar het oog ziekenhuis, ik vind dat haar ogen
achteruit zijn gegaan. Ik wil graag weten wat de arts er van vindt. Mary is terug naar school, ze was een maand
met vakantie en we missen haar nu. Ze is rustig en heel behulpzaam, aparte humor en het is gewoon fijn om
haar erbij te hebben. Ik heb zelf ook malaria gehad en was daar flink ziek van, en een week later had ik het
weer. Gelukkig was ik er toen niet zo ziek van. Ik vind het nog steeds moeilijk om mijn aandacht te verdelen
tussen Amecet en mijn eigen gezin. Nu zijn er weer 3 vrijwilligers gekomen voor 3 en 6 maanden, dat helpt
enorm. Daardoor kan ik ook in December met mijn 4 dochters naar Nederland komen. We zien er allemaal heel
erg naar uit. Een Nederlandse Kerst! De meiden willen graag sneeuw, en Helen bidt daar nu al voor!
De brief is alweer vol, dat gaat zo snel. Via ons blog op Internet kunnen jullie ook op de hoogte blijven, en over
ons dagelijkse leven lezen.WWW.amecet-soroti.blogspot.com. Blijf voor ons bidden, we hebben jullie support
hard nodig! Ik wens jullie Gods zegen toe en Zijn Vrede in je!
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