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WAT WE DOEN
Cambodja is een arm land met ontoereikende infrastructuren. Door het ontbreken van een sociaal vangnet vallen de
armsten volledig uit de boot voor gezondheidszorg.
Pro Avalanche tracht deze situatie te verbeteren door gezondheidswerkers te zenden, medicatie, tandenborstels en
tandpasta te verschaffen, lessen hygiëne te geven, waterputten te boren, kennis met Cambodjaanse
gezondheidswerkers uit te wisselen, een eigen gezondheidscentrum te bouwen en samenwerkingen met andere
gezondheidscentra en scholen uit te werken.

Controle van pilootproject toiletten in Tropaing Dong Tuk, Cambodja
In maart en juli werden de gebouwde toiletten gecontroleerd. Ze zijn degelijk gebouwd en worden
zeer netjes onderhouden door de gebruikers. Kleine verbeteringen blijven haalbaar.
De deur moet dusdanig opgesteld dat in- en uittreden van het toilet gemakkelijker wordt.
Een andere mogelijke verandering is het opvangen van regenwater dat afloopt van het dakje en in
het regenseizoen de regelmatige vulling van het waterreservoir direct kan verzekeren. Dat zal
reeds voor de helft van het jaar veel inspanningen besparen. We zagen in andere gebieden
oplossingen hiervoor die we in Tropaing Dong Tuk gaan uittesten.

Waterfilters
De waterfilters werden in maart en juli gecontroleerd op hun
properheid en correct gebruik. Enkele kranen zijn stuk,
volgens de uitleg die we kregen: “door koeien die er tegen
lopen”! We zullen trachten de kranen te vervangen en de
boeren nogmaals uitleggen dat de waterfilters zo opgesteld
moeten worden dat huisdieren en vee er niet aankunnen.
Enkele filters die niet proper werden gebruikt zijn na
aanmaningen hierover nog dezelfde dag gekuist door de
eigenaars.
We zagen ook zeer verzorgde en netjes opgestelde filters,
wat ons veel plezier deed.
Er blijft zoals te verwachten een onderscheid te maken
tussen inwoners die te lui of onachtzaam zijn, inwoners die
wel willen maar aangespoord dienen te worden, en boeren
die het nut en gebruik goed begrijpen en in praktijk brengen.
Boeren die ook na herhaaldelijke bemerkingen niet de
nodige inspanningen doen zullen we in de toekomst
uitsluiten zodat de efficiëntie van de projecten verhoogt.

Waterputten
De meeste waterputten zijn netjes gebruikt. Aan enkele families hebben we opmerkingen gemaakt
over netheid of de vereiste afstand tussen boerderij-afval en waterput.
Bij een waterput in de school werd een deel van de pomp af gebroken en gestolen. De dag na
onze controle ronde was de pomp al hersteld.
Hieruit blijkt nogmaals dat het nodig is regelmatige controles uit te voeren om putten en filters
gebruiksklaar te houden en een goed onderhoud af te dwingen.

Tandheelkundige zorgen
Tandarts Jan heeft in maart in zijn eentje
tandheelkundige zorgen verleent naast de nodige
controles van de verschillende projecten.
Jan moest vaststellen dat terwijl er geen
tandenborstels meer voorradig waren in de school, de
directeur ons niet heeft verwittigd. We moeten dus zelf
blijven controleren om de projecten verder te laten
lopen

uitdelen tandenborstels

Vaccinaties
Op 16 juli werden in het Centrum150 kinderen gevaccineerd
tegen buiktyfus door dr Paul.
De lokale mensen waren zeer enthousiast en hebben erg
meegeholpen om alles vlot te laten verlopen.
Het verkrijgen van de nodige toelatingen vooraf was zoals
verleden maal, weer een hele klus, waarbij verschillende

gezondheidsautoriteiten weer hun geschreven goedkeuring moesten geven en de brieven per
koerier van de ene stad naar de andere moesten gebracht.

Ontworming, vitamine A,
ijzersupplementen
Tijdens hun zomerkamp in het Centrum en
onder toezicht van een geneesheer
verdeelden de Guides Horizon volgens de
richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie en die van het
Cambodjaans Ministerie van Volksgezondheid
vitamine A en Mebendazole ( ontworming) aan
klaar voor de medicatie
de bevolking.
Alhoewel een officieel programma loopt met
de bedoeling om de 6 maanden te
ontwormen, stellen we vast de heel veel
mensen in Tropaing de laatste 6 maanden geen medicatie kregen. De afstand tot en kostprijs in
het officiële ziekenhuis in Ang Roka zijn een te hoge drempel.
Aan meisjes en vrouwen werden ijzersupplementen gegeven tegen bloedarmoede.

Zending Guides Horizon Schilde

les guides Horizon

Een groep van 6 danig gemotiveerde gidsen van de GCB Groupe Horizon uit Schilde hebben hun
zomerkamp in ons Centrum gehouden. Ze gaven les in hygiëne, handenwassen, Engels en
natuurlijk werd er veel gespeeld. Soms waren er 150 kinderen present om mee te spelen !
De Guides gaven enkele lessen Engels in de lagere school om de erg Cambodjaanse uitspraak
wat om te buigen naar de Anglo-Saxische. De school had hen graag zien blijven.

Les Engels op het gras
leuk zo leren !

Pilootproject brillen
Een achttal zonnebrillen met wisselende dioptrie-sterkte werden
voor uittesten gegeven aan mensen die we regelmatig
ontmoeten. In september zullen de studenten controleren of
deze brillen intensief gebruikt worden en een betering van de
leesvlotheid geeft.
Door slecht zicht lezen veel boeren de waarschuwingen of
gebruiksaanwijzingen niet op de producten die ze gebruiken en
lopen daardoor aanzienlijke gezondheidsrisico's. Bij sommige
producten is er ook gevaar voor misvorming bij het ongeboren kind, wat erg zwaar drukt op de
toekomstkansen.

Ventilators
Wegens de warmte bleek het nodig 2 extra ventilators te installeren in het Centrum. De
zonnepanelen leveren voldoende elektriciteit om dit aan te kunnen. In de boerderij over het
centrum heeft men inderdaad alle gloeilampen door LED- of spaarlampen vervangen zodat zonder
overmatig stroomgebruik de goede werking van de panelen dagelijks wordt gecontroleerd.

Groentetuin
Nieuwe aanplantingen met palm-, fruitbomen en
groenten werden gedaan na de voorbije droogte. In het
regenseizoen hebben sommige soorten veel last van
ongedierte dat tuinman Phon na de zending van juli zal
bestrijden.

groentetuin

Shelter
In de tuin van het Centrum werd een shelter uit hout,
bamboe en kokosbladen opgericht om in frisheid te
kunnen uitrusten. Het natuurlijk materiaal houdt de
gloeiende warmte minder vast en door de hoge
plaatsing is er een verfrissende luchtstroom.
Uitrusten kan op kussens in mooie blauwe stof. De
gidsen van Horizon te Schilde hebben tijdens hun
zending in juli als eersten kunnen genieten van dit
comfort.

Cool chillen

Elektriciteit door dorp
Door het dorp is een hoogspanningslijn gelegd. De pylonen zijn neergeplant waar het de
maatschappij goed uitkwam: op erven, op opritten. Kostbare fruitbomen gingen zonder inspraak of
vergoeding tegen te vlakte. Geen enkele boer heeft een aansluiting. De opwekking van elektriciteit
door onze zonnepanelen blijft dus zijn volle waarde behouden.

Vuurtjes, fornuizen
In veel hutten wordt binnenskamers gekookt op
houtvuurtjes zonder rook afvoer naar buiten. We
zijn een studie gestart om hieraan verbetering te
brengen. In november zal de zending de
ingezamelde gegevens verder uitwerken zodat we
in 2015 met een pilootproject starten met een beter
concept voor de vuurtjes en rookafvoer. Zo blijven
de longen van de vrouwen gespaard.

Het moet beter kunnen

Verdere planning
Verder uitwerking van het pilootproject toiletten en plaatsen van meerder toiletten bij de gezinnen.
Tandheelkunde en hygiëne: lessen, tandenborstels en tandpasta, tandheelkundige zorgen
ontworming om de 6 maanden.
Vitamine A in hoge dosis aan kinderen.
Ijzerpreparaten aan vrouwen en meisjes
Vitamine A in lage dosis aan vrouwen in vruchtbare leeftijd.
Lessen Engels in lagere en middelbare school.
Didactische lessen Engels aan de leraars van de scholen om lesgeven te moderniseren.
Installatie van tandarts stoelen in het Centrum zodat het werken gemakkelijker wordt voor hen.

Verbeteren van de fornuizen in de boerderijen met afvoer van rook naar buiten.
Volgende zendingen:
september 2014: studenten geneeskunde
november 2014: tandartsen, verpleegkundigen, ingenieur.
december 2014: lerares Engels.

Sponsoring per toilet ( 200usd) is mogelijk door overschrijving van 180 euro op rekening van Pro
Avalanche IBAN BE96 7350 1594 8505 BIC KREDBEBB met vermelding van “toilet” en de tekst
die u wenst aangebracht op het metselwerk. De vermelding kan uw naam zijn, maar ook die van
een groep bijdragende vrienden of vereniging. We houden u dan via e-mail verder op de hoogte
van de vorderingen van de bouw.
Sponsoring voor medicatie of tandenborstels kan via dezelfde weg. Met 100 usd kunnen we gans
de dorpsgemeenschap ontwormen en vitamine A verschaffen, voldoende voor een bescherming
gedurende 6 maanden.
Bij vragen omtrent steun of werking kunt u ondergetekende best bereiken via e-mail
paul.proavalanche@org.
Dr Paul Pimontel
Voorzitter Pro Avalanche v.z.w.
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