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Ieder vrouw is kostbaar, zowel in Nederland als in Afrika                                                       

De geboorte van een kind hoort een prachtig moment te zijn, maar voor 

vrouwen in ontwikkelingslanden is juist het tegenovergestelde waar.                                                                                                                                                                                                  

Voor vrouwen in West-Afrika, na een zéér gecompliceerde  en langdurige 

bevalling zonder professionele hulp. Zij blijven vaak achter met een gat in de 

urineblaas, met alle gevolgen van dien: een voortdurende, niet te stoppen 

stroom urine met de daarbij behorende allesdoordringende  geur.Het kindje is 

veelal gestorven door het weeën-geweld en ook de moeder zelf overleeft deze 

bevalling ternauwernood. Familie, echtgenoot, kerkmensen, klanten op de 

markt, mede-reisgenoten in bus of trein mijden deze vrouwen, vanwege de 

stank. Kort samengevat, deze vrouwen leven eenzaam en verstoten van 

iedereen. Zij zijn voortdurend bezig om zichzelf schoon te houden, soms 

jarenlang. Depressie komt veel voor onder deze vrouwen.                                    

Vreugde delen.                                                                                                                       

Een hersteloperatie is in Afrika beperkt mogelijk, maar de meeste vrouwen zijn 

daarvoor te arm. Ook is er te weinig expertise op dit gebied in ontwikkelings-

landen.Stichting Newbornlife Nederland verzamelt al sinds 2007 geld om 

hersteloperaties mogelijk te maken, o.a. op het hospitaalschip de ‘Africa 

Mercy’ van de chr. Hulp- en ontwikkelingsorganisatie MercyShips. Op dit schip 

krijgen zij een voor hen gratis hersteloperatie, maar die operaties kosten 

natuurlijk wel wat. 

Het is al weer gauw Moederdag ,nl. op 10 mei a.s.  Wij vragen u om úw 

vreugde te delen met deze ongelukkige eenzame vrouwend.m.v. de zgn. 

Moederdagcollecte. Het betekent een volledig NIEUW leven voor een vrouw in 

Afrika als ze weer heel en droog is, om weer vrouw  en geliefd te zijn en haar 

plaats bij haar man en in haar gemeenschap weer in kan nemen. Door een 

hersteloperatie begint een nieuw leven voor deze Afrikaanse vrouwen. Ze 

horen er weer bij! 
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