
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 een hersteloperatie 
aan te bieden.
Vele vrijwilligers hebben zich bij hen aangesloten om 
het VVF probleem onder de aandacht van de 
Nederlandse bevolking te brengen.
Door middel van uiteenlopende activiteiten wordt geld 
ingezameld. Voorbeelden daarvan zijn kraam- en 
doopfeesten, jubilea en verjaardagen.
Verder organiseert Newbornlife o.a. collecten, statie-
geld-  en verkoopacties.
Daarnaast worden gastlessen gegeven op scholen en 
presentaties verzorgd.

Mercy Ships 
is een grote, internationale christelijke 
hulporganisatie.
Op het ziekenhuisschip de Africa Mercy 
wordt door 450 vrijwilligers, waaronder veel 
medische professionals, duurzame medi-
sche zorg verstrekt aan de allerarmsten in 
Afrika.

Gratis VVF-operaties worden uitgevoerd 
door specialisten vanuit de hele wereld,
die zich onbetaald inzetten voor de 
Afrikaanse fistelpatiënten.
In landen waar deze hulp wordt verleend 
sticht Mercy Ships zo mogelijk aan wal 
klinieken, waardoor - ook na het vertrek van 
het schip - de gratis VVF-operaties kunnen 
blijven plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.newbornlife.nl
tel.: 050 4094212
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door een operatie begint een nieuw leven

voor Afrikaanse vrouwen

Zij horen er Zij horen er Zij horen er 
weer bijweer bijweer bij

>

>    

>    

>    

>    

>

>    

>    

>    

>    

Wilt u helpen? 

Vraag een spaarpotje aan

Organiseer zelf en activiteit (sponsor-

loop, benefietconcert, (kraam)feest,...)

Doe mee aan een actie

Meld u aan als vrijwilliger

Maak een gift over

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

NL 85 INGB 0003 109 280

Steun ons
met een gift



Wat doet Newbornlife?
Newbornlife betaalt fisteloperaties van de
hulporganisatie Mercy Ships en daarnaast, 
indien mogelijk, ook aan andere organisaties
of particuliere initiatieven.

Mercy Ships leidt plaatselijke verloskun-
digen, verpleegkundigen en chirurgen op.
Daarnaast wordt de vrouwen tijdens hun
verblijf geestelijke en psychische begeleiding 
aangeboden, totdat ze weer naar huis gaan.
Ze krijgen een pasje voor een gratis zgn. 
keizersnede bij een eventuele volgende 
bevalling.

Door de gratis hersteloperaties krijgen deze vrouwen
een kans op een nieuw leven. Ze kunnen weer terug naar 
huis, naar hun families en kunnen ook weer werk zoeken. 
Na jaren ellende kunnen ze zich weer vrouw voelen, 
schoon en droog.

De vrijwilligers van Mercy Ships vieren samen met deze
vrouwen hun nieuwe leven met een dress-ceremonie
waarbij alle vrouwen een mooie jurk, een tulband of hoed, 
nieuw ondergoed, zeep en een NT krijgen met gezond-
heidsadviezen betreffende voeding, hygiene, tbc en hiv., 
als symbool van hun nieuw leven.

Mairamou en haar man verwachtten hun eerste kind. 
Maar na een lange, pijnlijke bevalling verloor ze de baby. 
Haar verdriet werd erger, want het langdurige persen had 
een verscheurde blaas veroorzaakt. Hierdoor kon de urine 
ongehinderd weg stromen en raakte Mairamou sociaal 
buitengesloten. Het werd nóg erger, want kort daarna 
overleed haar man plotseling. Ze had haar baby, haar man 
en haar toekomst verloren... Ze was nog maar 20 en haar 
leven leek bijna voorbij. Zeven lange jaren gingen voorbij. 

Ze probeerde positief te blijven en probeerde zich te 
richten op dingen die haar vreugde brachten, zoals haar 
kerkgemeenschap. Ze was een zeer sociaal en actief 
kerklid; zingen in de erediensten en deelnemen aan de 
vele kerkelijke activiteiten. Maar ook daar was ze niet 
meer welkom; "ze zeiden dat ik naar huis moest omdat 
ik zo stonk" vertelde ze.

Mairamou werd steeds eenzamer en er bleef voor haar 
maar één optie over: zichzelf isoleren. En toen ze op de 
markt haar producten ook niet meer mocht verkopen, zat ze 
eenzaam thuis.

"Ik wist niet waar mijn leven naartoe ging" zei ze.

Toen werden haar gebeden op onverwachte manier be-
antwoord. Na zeven(!) jaar hoorde ze over "Mercy Ships". 
Eerst was ze bang om zelfs maar te hopen, bang om 
teleurgesteld te worden. Maar toen nam haar moedige 
geest het over en ze ging op reis naar haar genezing. 

Mairamou's nieuwe leven

Iedere vrouw is kostbaar,
               zowel hier als daar!

Ze vond nieuwe kracht en waardigheid op de "Africa Mercy" 
na een gratis, levensvernieuwende operatie. Samen met 
lotgenoten stond ze sterk en liepen ze zingend door de 
ziekenhuisgangen voor hun dagelijkse spier-versterkende 
oefeningen - wachtend op de dag dat ze "droog" zouden 
worden verklaard. 

Dan konden ze het "nieuwe" leven vieren met een feestje, 
een "Dress Ceremonie", compleet met muziek, dans en 
nieuwe kleding. Hier worden ze dan erkend als eregast en 
als vrouw. Mairamou zag er stralend uit, gekleed in 
levendig groen en geel en stralend als een lentebloem;
een perfect symbool voor haar frisse start in het leven.

"Ik zal altijd aan deze plek denken en blij zijn zolang ik leef," 
glimlachte ze. "Gratis kleding, gratis zorg, gratis eten - en 
alles werd met liefde gegeven. Ik voel me zo gezegend".
Na zeven jaar lijden en verdriet is Mairamou klaar voor
haar nieuwe begin!

Ik ben een ander mens geworden,

vrij om te gaan en staan waar ik wil.

Mijn twijfels zijn weg!

VVF-hersteloperaties

De geboorte van een kind hoort een prachtig 
moment te zijn, maar voor veel vrouwen in ont-
wikkelingslanden is juist het tegenovergestelde 
waar.

Door gebrek aan goede medische zorg en 
expertise ondergaan veel vrouwen in Afrika vaak 
een lange en moeilijke bevalling. In veel gevallen 
overleeft het kindje de bevalling niet en blijft de 
moeder, als zij de beval-
ling wél overleeft, achter 
met een gat in de urine-
blaas.

Door het constant lekken van 
urine worden deze vrouwen 
vaak verstoten uit hun dorp 
en gemeenschap. Ze worden 
dan gedwongen om jarenlang in isolatie en een-
zaamheid te leven. Sommigen leven jarenlang zonder 
één keer aangeraakt te worden door een andere 
persoon - geen knuffel, geen kus, zelfs geen hand…
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