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Over: Afstanden, cijfers en een
Betesda-praktijk nummer II
Beste familie, vrienden en meelevenden,
De groei van 6,3% ervaren door de
nationale economie in 2012 deed
509.000 Peruanen boven de
armoedegrens uit stijgen, volgens het
Nationaal Instituut voor de Statistiek en
Informatietechnologie (INEI).
Zo is de gemiddelde armoede in heel
Peru gedaald van 27,8% van de
bevolking in 2011 naar 25,8% in 2012.
Het is een gestage daling van dit
probleem, welk in 2007 nog 42,4%
bedroeg.
Hoe wordt armoede gemeten? Aan de
hand van een inkomensbedrag, welk als
minimale consumptie per persoon nodig
is voor eten, voeding, kleding, scholing
en lokaal transport. Het INEI merkte op
dat in 2012 het bedrag door de Staat op
S/.284 was gesteld.
Degenen die zich onder deze grens
bevinden, worden beschouwd als arm.
Het rapport zei ook dat als een Peruaan
moet leven op minder dan S/.151 p.m.
(40 euro), er van erge armoede
gesproken wordt. In de gezondheidszorgprofielen, spreken we dan nog over
extreme armoede, als 50% of meer in die
regio op dat niveau zit.
Van wat grote extra giften die
Bethesda voor Peru mocht ontvangen,
werden de volgende spoedgevallen
opgepakt:
Een mevrouw met een hernia waar ze
regelmatig pijn aan had, was door de
chirurg de reconstructie ervan
voorgeschreven. De wachtlijst was lang,

en een nieuwe pijnaanval was nu
levensgevaarlijk. Ze had geen geld om
het persoonlijk ergens anders te laten
doen. Toen ze nogmaals op de
spoedeisende hulp aankwam, is ze door
Betesda overgebracht naar een kliniekje
(groot woord, maar er kan geopereerd
worden), waar een overeenkomst
gemaakt werd en ze geopereerd is door
de arts van Betesda. Zodoende hoefde
ze niet naar de grote stad op 2,5 uur
overgebracht, met dezelfde of meer
persoonlijke kosten en begeleidingsproblemen voor de familie.
Ook de arme patiënt die maanden en
maanden voorbij liet gaan, alvorens zijn
boerenwerk in de Andes achter te laten
om aan staar in beide ogen geopereerd
te worden, kwam aan toen hij bijna blind
was en daardoor vaak viel. Wie moest er
nu voor zijn vier kinderen brood op de
plank brengen? Hij had geen enkele
reserve als dagloner. Depressie nam de
overhand. De verdere familie sprong
eerst bij, en het was werkelijk geweldig te
zien hoe er een nieuw mens tevoorschijn
kwam, nadat hij succesvol aan één oog
geopereerd was. Toen Betesda hoorde
dat de familie al het mogelijke deed om
meteen het tweede oog van deze vader
van nauwelijks 50 jaar te laten opereren,
zodat hij volop zou kunnen gaan werken,
maar dat de kinderen die maand niet
naar school waren gegaan omdat er
gebrek was aan al hun materiaal en
uniformen voor het nieuwe schooljaar
wat net begon, legde Betesda dankzij u
het verschil voor de operatie bij. Ook de
depressie was genezen! Met nieuwe
moed en grote inspanningen werd er
opnieuw begonnen.
De derde patiënt, een volwassene,
had een grote gevaarlijke navelbreuk.
En nu is er al weer een vierde en vijfde,
dezer dagen. Een vrouw die nu wekelijks
aan galsteenaanvallen lijdt en klaar is
met haar poliklinische vooronderzoeken
voor een galoperatie. Maar daar is nu de
artsenstaking in de staatsziekenhuizen
tussen gekomen. Er zijn publicaties in de
media verschenen over de ‘Hervorming
in de Gezondheidszorg’ maar dat is tot

nu toe niet meer dan een rookgordijn
naar het publiek. Dus zal Betesda in
deze dagen van sociale onrust zelf weer
opereren in het kliniekje en alleen de nog
ontbrekende operatiekosten bij hoeven
leggen om levensgevaarlijke
complicaties te voorkomen.

Foto 1: La Libertad klimt op, Cajamarca zakte
verder af in armoede.(bron: INEI)

In kustdepartementen La Libertad en
Lambayeque zien we in de grafieken en
in de praktijk, dat er verbetering in komt.
Betesda I (Chepén) werkt daar voor de
achterblijvende armen, zeer en extreem
arme patiënten.
Maar in het departement Cajamarca,
waar de tweejaarlijkse grote campagnes
van Betesda gehouden worden, is de
tegenstelling meer dan schrijnend. De
Amerikaanse mijninvesteerders
publiceren (in het Engels op websites
gerelateerd aan ‘uranium’ en ‘goud’) hoe
de investering van 5 miljard op lange
termijn wat herverdeeld moet gaan
worden, door blijvende sociale onrust in
de regio. Lees: de inheemse bergboeren
in heel Cajamarca strijden dag en nacht,
dat hun water en hun meren niet
afgepakt en vergiftigd worden voor het
mijnwerk, en hun cultuur geheel vergaan
zal.
De departementhoofdstad is vol
indrukwekkende auto’s, hoofdzakelijk
van hen die er wel aan meewerken. Maar
de cijfers over armoede geven aan hoe
eromheen Cajamarca totaal achterblijft in
structurele ontwikkeling. 2012: 56%
onder de armoedegrens. Zone van
extreme armoede. En nihil humanitaire
hulp. De regering, als ‘Nationalisten’

gekozen, is in een oogwenk de grootste
kapitalist, milieuvervuiler en cultuurkiller
geworden, die ’illegale’ mijnbouw

Foto 2: De inheemse bergboeren verzetten zich bij
Congo. De statistieken van milieu- en
gezondheidsschade worden al jaren ‘strategisch
wijs en filosofisch’ van hogerhand gunstig
uitgemeten voor ‘de rest van de wereld’.
(bron: Carolo)

noemt, wat dus grotendeels ‘nationaal’ is,
met onmogelijke regularisatie-eisen voor
de autochtonen (de eigen originele
inwoners).

Foto 3: Cajamarca: armoede = pobreza. Producto
bruto interno = nationale bruto productie. (bron:
INEI)
Waar gaat de miljarden mijnopbrengst dus naar
toe? En hoe? Maar goed: Humanitaire (christen)
hulp vragen we voor Cajamarca. Jezus Christus
kwam niet om het systeem te veranderen, maar
om Hemelse Vrede te geven, en aards lijden te
verzachten, sprekend over het Eeuwige
Koninkrijk.

De mensen in het dorp Jesús
(departement Cajamarca) herhalen ons
tot vervelens toe: er is hier een medische
post, maar er is maar af en toe een arts.
Ik (vrouw van de dokter) krijg de bul
uitgereikt. Wat een rust, en voldoening!
Nu moet er volgens het systeem een jaar
in een buitengebied gewerkt worden.

Wat doen we? Cajamarca blijft roepen.
De Regionale Gezondheidszorg directeur
stelt dat er geen geld is voor een arts in
Jesús, maar dat hij de plaats wil creëren
tegen erkenning. ‘Ad honoren’ heet het
nu. We nemen met spoed contact op met
de Stichting Bethesda voor Peru. Ze zijn
positief, al kunnen ze maar tot december
dit jaar de steun voor het werk in Jesús
toezeggen, zonder Betesda I in Chepén
te verwaarlozen. Ik ga ermee akkoord in
vertrouwen dat de tijd zal leren hoe
verder te kunnen.
50% van de tijd doe ik nu artsenwerk in
de onderbezette en nauwelijks ingerichte
bestaande medische post van het district
Jesús, binnen het Peruaanse
gezondheidszorgsysteem. De andere
50% van de tijd staat inmiddels Betesda
II in Jesús open voor hen die buiten de
vaste uren medische hulp nodig hebben,
en anders kansloos zijn...! Dank u wel.
Maar er is behalve de limiet van
december het volgende lopende
probleem daar: Ik mocht mee-adviseren
over de apotheekaanvraag deze maand,
via het SIS-systeem, welk een redelijk
basisbudget voorspiegelt per patiënt.
Maar de aanvraag kwam half niet aan
(politiek? slechte fondsbeheersing van
hogerhand?... daar moeten we navraag
naar doen...). Het is een groot probleem
zonder medicijnen te zitten, en met één
inhalatiemasker van 2 jaar oud voor ‘alle
longspoedgevallen’ en ook nog zonder
een echte zuurstoffles, etc. etc. Graag
uw extra bijdrage voor medicijnen en
implementatie van de Betesda II praktijk
in Jesús.

Foto 4: Vorig jaar zijn er 2 artsen in onze provincie
omgekomen die op reis waren naar hun
werkplaats in het Andesgebied. Al eerder stonden
we aan het graf van een collega vader én zijn
zoon. Andere bekende collega’s kwamen laat aan,

omdat ze betrokken waren bij verkeersongelukken. Het percentage van betrokkenheid
hierin is hoog onder artsen, omdat ze veel reizen
om dienstbaar te zijn in buitengebieden.
Ik ben er niet bang voor, want leef uit genade en
dankbaarheid, en het sterven zal gewin zijn, maar
vraag uw voorbede, zodat we nog Licht en Hoop
mogen uitdragen in het werk en de familie.

Foto 5: Desalniettemin zien we dat de hele weg tot
aan Jesús nu geasfalteerd is. Jaren leden we
vertragingen en hobbels (en de auto leed dubbel!)
als we op campagne er naar toe gingen.

Foto 6: Tot aan het ‘kruispunt’ in het dorp Jesús
zelf wordt aan wegverbetering gewerkt. 

Foto 7: Vóór: Het is nationaal gezien niet
ambitieus noch rendabel in de Andes te werken.
Het familiehuis stond op instorten, ondanks de
vele artsen van verschillende generaties die er op
bezoek waren geweest.

Wat zullen we zeggen? Er werd een Goede
Samaritaan langs gestuurd? Betesda II krijgt er
een vaste praktijkkamer van ons persoonlijk ter
beschikking, alleen de Samaritaan uitrusting moet
nog gesponsord worden, alstublieft... in Jezus’
naam.

De eerste basishulp die ik meebracht uit de kust
tegen kindersterfte aan longontstekingen, waren
de thermoskannen. Als het houtvuur dooft in de
berghutten (95% van de gemeente Jesús leeft
buiten het dorp in de pure Andes eenzaamheid!)
wordt de ijle koude lucht ingehoest tot aan de
morgenstond. Warme drank kan griep en
verergering in eerste instantie tegenhouden.
Experimenteel controleerden we eerst de kwaliteit:
8 uur heet, en tot 16 uur lauw. Perfecte
aanbieding uit China! Prijs: 3,35 euro.
De eerste ging naar een arme moeder met 3 (te
kleine) kindertjes onder de 6.Twee ervan al met
niet te verwaarlozen longprobleempjes op dat
moment. Ze kon 1 euro in kleingeld neertellen
voor het consult, de drankjes, en de thermoskan.
Een volgende betaalde de transportkosten erbij,
5,20. De derde de netto prijs.
Maar ook longoedeem, niersteenaanvallen,
kolieken, ileo, etc. konden al de eerste weken
door Betesda II en de Zegen van de Heer
verholpen worden.

Foto 8: Sinds één jaar is er een bouwmarkt in de
stad Cajamarca, ongeveer 50 minuten met lokaal
transport vanaf Jesús. Een heel ander begin als
15 jaar geleden met Betesda I in Chepén, toen we
nog grotendeels van directe materiaalimport
afhankelijk waren. 50 minuten: ook naar het
districtsziekenhuis, tenminste tussen 6 en 18 uur.
‘s Avonds is er geen transport meer en is Jesús
afgesloten van de bewoonde wereld.

We vragen dringend om uw begrip,
voor extra gebed voor werk en
bescherming, en voor extra financiën,
nodig om nu ook het werk in Betesda II
te kunnen dragen.
Een hartelijke groet,
Het doktersgezin.

Ook aanbevolen voor uw gebeden:
Onze mede-Nederlander dhr. Van
Dooijeweert die met zijn vrouw meestal in
het centraal gelegen junglegebied zit en
puur evangelisatiewerk doet, al 13 jaar.
Zijn website:
www.evangelist-van-dooijeweert.com
Foto 9: Na: Een ecologische, cultuurvriendelijke
restauratie (lemen muur, kalkgeverfd, dakpannen)
met energiebesparende goede verlichting doet
een aangename werkplaats tevoorschijn komen.
Het watersysteem is nog ontoereikend, en er moet
water verzameld worden in emmers voor een
groot deel van de dag. Tegen de avond- en
regenkou moet men zich kleden.

‘De oogst is groot, de arbeiders weinig’.

