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→ Een vijfjarig
ondervoed
meisje in de
ziekenboeg van
een kamp voor
gevluchte
Rohingya in
Bangladesh. In
de kampen is
nauwelijks
medische zorg
voorhanden.
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Noodhulp Artsen kunnen amper in brandhaarden terecht

Helpen in crisisgebied?
2000 euro alstublieft
Hoewel de vraag naar (medische)
noodhulp wereldwijd enorm is, wordt het
medici die willen helpen moeilijk gemaakt,
schrijft arts Jacob van der Ende.

D

e wereld staat in brand. Iedereen vlucht. De Rohingya vertrekken massaal uit Myanmar
op de vlucht voor een genocide strijken neer in het naastgelegen Bangladesh. Syriërs
gaan het achtste jaar in van een oorlog die zo
vernietigend is, dat deze inmiddels wordt gezien als opvolger van de Tweede Wereldoorlog.
De Venezolanen staat voor een immense afgrond waar Maduro hen met beide handen in
wil en waarschijnlijk ook zal duwen.
In de Democratische Republiek Congo vieren
de milities nog altijd feest en zijn zoveel mensen hun land ontvlucht, dat het bijna bijzonder
is dat er nog mensen overblijven om de milities
van rekruten te voorzien. Zuid-Soedan is een
cliché en haalt de kranten niet meer.
Er is hulp nodig, daar kan niemand omheen.
Hulp op politiek vlak om tot een duurzame oplossing te komen is lastig, soms onmogelijk,
maar in elk geval niet haalbaar voor stervelingen als wij. De gevolgen van een crisis van welke aard dan ook kennen vaak dezelfde prioritei-

ten. Naast voedsel en een veilig tijdelijk onderkomen is medische noodhulp zeker als een
primaire behoefte aan te merken. Laat dat nou
een vorm van hulp zijn die we wél kunnen leveren!
Met een goede medische opleiding en jarenlange ervaring in crisisgebieden voel je jezelf
geschikt het crisisgebied in te trekken om
ordinaire zorg te leveren: ingrijpen bij infecties,
ondervoeding en wonden. Breed opgeleid
heb je ook ervaring in het begeleiden van
bevallingen en het oplossen van complicaties
met beperkte middelen. Hoeveel bevallingen
zijn er niet dagelijks zijn in een vluchtelingenkamp van meer dan vierhonderdduizend mensen? Deze bevallingen hebben professionele
begeleiding nodig die jij heel graag zou willen
geven.

Onkosten uit eigen zak
In Nederland voel je je geroepen op missie te
gaan – maar missies in crisisgebieden zijn loodzwaar, je werkt elke dag de klok rond, waarbij je
wordt blootgesteld aan zoveel verschrikkingen

jegens de mensheid dat een verblijf van een
maand vaak als maximum wordt gesteld. De
vraag naar medisch personeel moet oneindig
groot zijn, denk je nog terwijl je met je kop koﬃe
naar je laptop loopt, terwijl je je afvraagt
waar de crisis nu groter is: in Bangladesh of in
Jemen?
Enkele koppen koﬃe verder blijkt de realiteit
anders. Tussen de tientallen hulporganisaties
die met loeiende doneerknoppen geld bij je
proberen los te peuteren, is het hard zoeken
naar organisaties die werkelijk uitzenden naar
de crisisgebieden. De paar organisaties die dat

Jacob van der Ende
was arts in Sierra Leone en
werkt nu in het regenwoud
van Ecuador.

Missies in crisisgebieden
zijn loodzwaar: een
verblijf van een maand
is het maximum

wel doen, blijken een vergoeding te vragen.
Voor de onkosten! Het is surrealistisch om in
één overzicht te lezen wat A) de risico’s zijn van
de missie, B) het takenpakket is van de functie
waarop je solliciteert, en dan vervolgens C) wat
het jou gaat kosten. Je wordt gevraagd vliegticket, vervoer van en naar het crisisgebied, verblijf én maaltijden uit eigen zak te bekostigen.
Als het meezit hebben ze een auto die je ophaalt
bij het vliegveld.

Geld in de pot
Inmiddels is het drie dagen later en zijn we twee
pakken koﬃe verder. De meeste hulporganisaties reageren niet eens op je schrijven. Degene
die wel reageren hebben geen missie in de aanbieding naar één van voornoemde haarden,
maar naar een haard ergens anders in de wereld
die al drie keer is nageblust, maar waar blijkbaar nog steeds geld voor in de pot zit. Een
maand naar Oeganda om daar de vluchtelingen
uit Congo of Zuid-Soedan van basiszorg te
voorzien kost je minimaal 2500 dollar. Een
maand medische ondersteuning bieden aan de
bootvluchtelingen in Zuidoost-Europa kost je
minimaal duizend euro.
Is dit omdat er dan al genoeg medische hulp
ter plaatse is? Nee. Lees de kranten maar. Ik wil
zelfs geen cent verdienen aan het helpen van
deze mensen die door alles en iedereen in de
wereld al meerdere keren zijn uitgekotst, maar
waarom wordt het zo ongelooﬂijk moeilijk gemaakt om ze te helpen?
Nog een kop koﬃe dan maar. Ondertussen
brandt de wereld lekker door.

