
Meer informatie vindt u op de website: 

www.newbornlife.nl 

        

 

Stichting Newbornlife Nederland is een initiatief van 
enkele Nederlandse vrouwen. Ze willen Afrikaanse 
vrouwen, die lijden aan VVF, kans bieden op een nieuw 
leven, door ze een hersteloperatie aan te bieden. Vele 
vrijwilligers hebben zich bij hen aangesloten om het VVF-
probleem in ontwikkelingslanden onder de aandacht van 
de Nederlandse bevolking te brengen. 

Door uiteenlopende activiteiten wordt geld ingezameld. 
Een voorbeeld daarvan is het 
kraamvrouwenproject; bij een gezin 
dat pas een baby gekregen heeft 
wordt een spaarpotje bezorgd, 
waarin het kraambezoek een gift 
kan doen. Ook bij andere 

feestelijke gelegenheden (verjaardagen, openingen,  
jubilea) kan de vreugde gedeeld worden met een vrouw 
in Afrika. Verder organiseert Newbornlife o.a. collecten, 
statiegeld- en verkoopacties. Daarnaast worden 
gastlessen gegeven op scholen en presentaties verzorgd 
voor bedrijven, kerken en verenigingen. De stichting 
zoekt nog meer vrijwilligers om in de eigen regio 
activiteiten te organiseren. Bestuur en vrijwilligers 
ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Door het 
zoeken van sponsors voor drukwerk en projecten kunnen 
de overheadkosten laag gehouden worden.  
Newbornlife heeft een webwinkel: De Kraam, waarin 
creatieve vrijwilligers hun zelfgemaakte artikelen 
verkopen. De volledige opbrengsten van acties en 
verkoop gaan naar hersteloperaties en VVF-preventie. 
 
Wilt u helpen?  
Vraag een spaarpotje aan, organiseer zelf een activiteit 
(bijvoorbeeld een sponsorloop, benefietconcert of 
(kraam)feest, koop iets in de webshop, doe mee aan een 
actie, meldt u aan als vrijwilliger of maak een gift over. 

 
 

 

                   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
                                    

Giften zijn zeer welkom op 
het IBAN-rekeningnummer  
van Newbornlife te Zuidlaren: 

 

    N L 8 5 I N G B 0 0 0 3 1 0 9 2 8 0  
 

 

Wilt u meer weten? Mail naar 
newbornlife@live.nl 

of neem contact op met een vrijwilliger in uw regio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ZIJ HOREN ER WEER BIJ… 
 

 

 

door een operatie 

 begint een nieuw leven  

voor Afrikaanse VVF-patiënten 
 

 

Secretariaat Newbornlife: 
Hoofdweg 70, 9422 AK Smilde 

Telefoon 0592 412046 
 

Stel je voor… Je bent uitgehuwelijkt op je 15e en hebt 
vervolgens twee kinderen gekregen, die voor hun tweede 
levensjaar gestorven zijn aan malaria. Nu ben je19 jaar en je 
bent voor de derde keer zwanger. Je hebt dagenlang weeën. 
Door de andere vrouwen van de gemeenschap wordt je 
aangespoord om flink te persen, want de baby moet eruit.  
Maar na vier lange dagen is de bevalling nog niets gevorderd en 
ben je uitgeput. De hoop op een gezond kind is gedoofd, want je 
voelt geen leven meer.  
Uiteindelijk wordt je kindje geboren, maar het is dood. Een dag 
later merk je dat je in je eigen urine ligt. Steeds als je beweegt 
klotst er urine langs je benen. Je man wacht nog een paar 
weken af of je beter wordt, maar als hij merkt dat je naar urine 
blijft stinken stuurt hij je weg. “Wat heb ik aan een vrouw die 
geen gezonde kinderen kan baren. Ga maar terug naar je 
ouderlijk huis”. Maar je schaamt je en wilt niet met hangende 
pootjes teruggekomen bij je ouders. Je trekt naar de grote stad, 
want je denkt dat je jezelf daar kunt redden, maar dat valt tegen. 
Niemand wil je werk geven, men loopt met een boog om je 
heen. Je vindt een lege container naast de vuilnishoop en trekt 
je erin terug. Telkens als je onder de mensen komt wordt je 
bespot, omdat je stinkt. Je kunt zo nu en dan wat geld verdienen 
door hele dagen in de brandende zon stenen af te bikken voor 
bouwvakkers. Zo gaan er vele jaren in eenzaamheid voorbij.  
Totdat je op een dag op de radio hoort over een groot wit schip 
dat in de haven ligt, waarop ze je gratis willen opereren, zodat je 
niet meer voortdurend nat zult zijn. Als dit jou overkwam, zou je 
dan niet vooraan in de rij staan bij de loopplank? 

 



   

  Mercy Ships is een grote internationale    
  christelijke hulporganisatie. Op het   
  hospitaalschip ‘Africa Mercy’ wordt  
  medische, duurzame ontwikkelingshulp  
  verstrekt aan de allerarmsten in Afrika.  

 

Aan boord vinden diverse behandelingen en operaties 
plaats en worden locale artsen, verpleegkundigen  en 
verloskundigen opgeleid. Daarnaast worden 
voorlichtingsprojecten voor de bevolking verzorgd. 
Gratis VVF-operaties worden uitgevoerd door 
specialisten vanuit de hele wereld, die zich onbetaald 
willen inzetten voor de Afrikaanse fistelpatiënten. 
 

In enkele landen heeft Mercy Ships aan wal klinieken 
gesticht, waardoor - ook na het vertrek van het schip - 
de VVF-operaties kunnen blijven plaatsvinden.   
 

Mercy Ships Holland, msnl@mercyships.nl / www.mercyships.nl 
 

 

 

VVF (Vesico Vaginal Fistula) is een beschadiging van 
de blaas die ontstaat tijdens een langdurige bevalling of 
na een verkrachting. In Nederland komt de aandoening 
door de goede medische zorg al 100 jaar niet meer voor, 
maar in Afrika leven meer dan twee miljoen vrouwen 
dagelijks - veelal verborgen - met de gevolgen van VVF 
(bron: Verenigde Naties).  
Meisjes worden vaak jong uitgehuwelijkt en krijgen op 
(te) jonge leeftijd kinderen. Door armoede, gebrekkige  
infrastructuur en de afwezigheid van medische of 
verloskundige zorg kan geen hulp ingeroepen worden 
tijdens een belemmerde bevalling. Soms perst een vrouw 
zeven dagen lang! Door de voortdurende druk van het 
babyhoofdje op de bloedvaten van de blaas treedt 
weefselversterf op. Tussen blaas en schede ontstaan 
dan gaten (fistels). Bijna altijd wordt de baby tenslotte 
dood geboren. De vrouw is - als ze de bevalling overleeft 
– volledig en blijvend incontinent. Ze stinkt naar urine en 
heeft vaak infecties. Haar man stuurt haar weg en de 
omgeving accepteert haar niet. In Afrika betekenen een 
verzorgd uiterlijk en het hebben van een echtgenoot en 
kinderen waardigheid voor de vrouw.  
Deze vrouwen worden uitgestoten!  
Veel fistelpatiënten laten zich moedwillig uitdrogen om 
geen urine te verliezen. Zelfdoding komt relatief vaak 
voor onder deze vrouwen, omdat de eenzaamheid niet te 
verdragen is. 
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Een hersteloperatie 
Op slechts enkele plekken op het grote continent Afrika 
worden VVF-operaties uitgevoerd. Newbornlife betaalt  
fisteloperaties van de hulporganisatie Mercy Ships  
en daarnaast - indien mogelijk - ook operaties van 
andere organisaties. De stichting is bereid particuliere 
initiatieven voor hulpverlening aan VVF-patiënten te 
steunen. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat er  
aandacht is voor preventie, nazorg en resocialisatie. 
  
Mercy Ships leidt plaatselijke verloskundigen, 
verpleegkundigen en chirurgen op. Daarnaast wordt de 
vrouwen begeleiding aangeboden op maatschappelijk 
gebied. Vrouwen, die vaak jarenlang geïsoleerd geleefd 
hebben, worden na de operatie geholpen bij het 
terughalen van weggezakte vaardigheden, als lezen en 
schrijven. Een korte beroepsopleiding behoort soms ook 
tot de mogelijkheden. De vrouw kan daarna een beter 
bestaan kan opbouwen. Alle vrouwen krijgen hygiëne- en 
gezondheidsvoorlichting en ontvangen een pasje dat 
recht geeft op een gratis keizersnede bij een eventuele 
nieuwe zwangerschap. Ook krijgen ze een nieuwe jurk, 
een hoofdtooi en ondergoed, zodat ze na het ontslag uit 
het ziekenhuis als trotse, waardige vrouwen de 
Afrikaanse maatschappij weer ingaan. 
 
nieuw leven in Nederland                                   nieuw leven in Afrika 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een nieuw leven  
Na de ziekenhuisopname, waarbij ‘het gat’ in de 
blaaswand operatief is hersteld, zijn de vrouwen ‘droog’. 
Ze kunnen weer op een matras slapen, ondergoed 
dragen, werken, reizen, kinderen krijgen, in gezelschap 
verkeren. Voor hen begint een nieuw leven.  

 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


