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Een korte update...
In mei jl. waren wij voor een korte periode in
Nepal. Twee van onze Nederlandse teamleden Jan
Albert Zandvoort en Gerhard Blaauw namen afscheid van hun werkzame leven in Besisahar en alle
andere ziekenhuizen waar zij hun kennis en kunde
hebben overgedragen aan Nepali specialisten.

De jd om te gaan was gekomen...
Wel blijven beide heren intensief verbonden aan de
S ch ng als adviseurs en zullen als zodanig de gecer ﬁceerde ziekenhuizen nog wel een keer moeten
controleren voor deze aan CARE and CURE worden
overgedragen.

Hadden we gehoopt ons werk te kunnen afronden
per 31 -12 2017; nu blijkt dat we iets te vroeg hebben gejuicht. De overval op de voorzi er in januari
jl. en het daarbij komende letsel hee een en ander
stevig vertraagd. Geen reden om bij de pakken te
gaan neerzi en.

In volle gang zijn de voorbereidingen voor het opleiden van Dinesh in de echoscopie fysiotherapie.
Daarvoor hee hij inmiddels in Nepal al de noodzakelijke studie weer opgepakt en zal in december
naar Nederland komen om onder meer een door
NT-e (Fyzzio) geschonken cursus te volgen. Dan
maken we natuurlijk gebruik van zijn aanwezigheid
om alle bij en nascholingen die voorhanden zijn aan
te bieden.
Han en Anne Kingma zijn zo vriendelijk geweest
om de uitnodiging en garan estelling te doen voor
het verblijf van Dinesh. Klasse!Vastus is bereid een
bijdrage te leveren aan visa en cketkosten en OIB
hee bijgedragen aan vooropleiding.

Toch maar een uurtje voorlichten.

We zoeken nog mensen die bereid zijn Dinesh enige
dagen te ontvangen zodat hij niet in Nederland ‘verloren’ raakt.
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Ondertussen is de voorzi er van zowel de Nepali
S ch ng Care and Cure en Mariet bezig met de
inventarisering van alle equipment in Nepal en het
beslissen wat naar wie gaat. Het chirurgische equipment is natuurlijk een kostbaar goed dat we in Care
and Cure houden en uitlenen aan onze gynaecologen wanneer die in de verschillende ziekenhuizen
het programma vervolgen.

investeren in zijn dochter die samen met dona es
uit de hoek van Albert Zandvoort een van de beste
scholen van Kathmandu kan volgen.
De voorzi er Mariet zal eind augustus in Nepal zijn
om een en ander in goede banen te leiden. In die
periode zal zij samen met Sunita een cursus geven
in Besisahar over wondverzorging en het gebruik
van verbanden ... geschonken
door een Belgische donor. Met
name de brandwondenverzorging laat nog steeds te wensen
over.
Dan zullen we ook de voorbereidingen voor de GRANDE FINALE
in juni 2018 treﬀen.
Tot dan vragen we jullie ons
te blijven steunen zodat we in
staat zijn 25 jaar ondersteuning
posi ef af te ronden.

Albert Zandvoort, Mariet en Sudhiksa (onze tweede genera e studerende)

De kinderen onder onze hoede zijn
per 1 januari veilig ondergebracht
bij Nepali donatoren dus dat is een
hele geruststelling. Een van hen
had juist de middelbare school
beëindigd en volgt een prak sche
beroepsopleiding. Namuna studeert
op eigen kosten.
De zoon van Savanna Sharma
(gynaecoloog) studeert per 20
augustus biochemie aan de universiteit van Maastricht; haar dochter in
Leiden (beiden op eigen kosten).
Dinesh betaalt nog steeds zijn studie
af en we overwegen om dit geld te
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Savanna Sharma (gynaecoloog) Sunita (CEO Care and Cure) en
Gerhard Blaauw (neurochirurg)

