MASANGA HOSPITAL
Masanga DK

Inden indbyggerne i Masokray begyndte at implementere en sundhedsplan i deres
landsby, mistede et barn livet hver tredje måned på grund af sygdomme som
kolera. Nu går der meget længere tid mellem, at børnene bliver alvorligt syge.
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LOKALT ENGAGEMENT OG INDGÅENDE
LOKALT KENDSKAB HAR SIKRET BEDRE
SUNDHED I MASANGA
Ved at give rum for samarbejde mellem sierraleonere med lokalt kendskab og danske frivillige
med stort og vedvarende engagement har Masanga DK bidraget til at fremme verdensmål 3
om sundhed og trivsel ved at forbedre sundheden i Tonkolili i Sierra Leone.
Af Camilla Bøgelund

En sundhedsplan, illustreret med tegninger af sierraleonske hverdagssituationer,
hænger midt på væggen i et forsamlingshus i landsbyen Masokray i distriktet
Masanga i Sierra Leone. En ung mand fra
landsbyens sundhedskomité træder frem
foran menneskemængden, som er samlet
i forsamlingshuset. Med klar røst og rank
ryg opremser han målene, og hvor langt
de er fra at nå dem.
“Landsbyen skal være ren.” Opnået. “Vi
skal promovere toilethygiejne.” Også opnået. ”Gravide kvinder skal på hospitalet i tide.”
Undervejs. “Vi skal have rent drikkevand til
alle i landsbyen.” Lang vej endnu.
Aminata Kanu, en 28-årig kvinde som
er ansat på et outreach program på landsbyens nærmeste hospital, som er drevet af
Masanga DK, klapper ham på skulderen
efter fremlæggelsen.
”Godt gået, selvom du var nervøs,” siger
hun.Det er hende, der har støttet sundhedskomitéen i Masokray i at sætte og nå
deres mål.

Mindre sygdom og lavere
børnedødelighed

Kadiatu Conteh, som er kvindelig leder i

sundhedskomitéen i Masokray, fortæller
også, at Masanga hospitalets opsøgende
sundhedsprogram har forbedret sundheden i landsbyen markant. Tidligere gik der
sjældent mere end tre måneder mellem,
at et barn gik bort i landsbyen. Ofte på
grund af sygdomme, der ellers er lette at
behandle.
“Men det er længe siden, der sidst har
været tilfælde af feber og kolera, og børnene er generelt mindre syge. Der er også flere
gravide kvinder, som når på hospitalet i tide
til at føde under sikre forhold,” fortæller hun.
Det er sundhedskomitéen, som udgøres af 5-10 demokratisk valgte, der har
ansvar for implementeringen af sundhedsplanen. De er linket mellem lokalsamfundet og Masanga hospitalet.

Civilsamfundsopbygning
fremfor service

Sundhedsplanen, som samlet sætter mål
for, hvordan verdensmål 3 om sundhed
og trivsel og verdensmål 6 om vand og
sanitet kan forbedres i Masokray, har sundhedskomitéen lavet med støtte fra netop
Aminata Kanu og projeket, som er drevet
af Masanga DK.
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Aminata fortæller, at samarbejdet
med landsbyerne tog lang tid, fordi hun
og Masanga Hospitalet ikke lovede fysiske forbedringer i landsbyen, som de har
været vant til, at andre organisationer gør.
”Vi har kun støttet dem i selv at skabe
forandringer gennem sundhedsplanerne,”
siger hun.
Hun mener, det er den bedste måde at
skabe bæredygtige fremskridt i de landsbyer, hvor outreach programmet er.

Unge frivillige fik idéen

Det var en håndfuld unge danske frivillige, som var udsendt til Masanga hospitalet i 2010, der så behovet for at oprette
det opsøgende sundhedsprogram, Aminata Kanu idag er ansat til at udføre den
daglige ledelse af.
I et land som Sierra Leone, hvor sundhedssystemet stort set ikke eksisterer,
mente de danske frivillige, at sygdomsforebyggelse er altafgørende for at forbedre de
generelle levevilkår. For trods fremskridt
dør 1 ud af 8 mødre i Sierra Leone stadig
i barselssengen. De fleste af dem fordi de
ikke når frem til et hospital. Det er værre
end noget andet sted i verden.

MASANGA HOSPITAL
Masanga Danmark

”Derfor har det opsøgende program
i landsbyerne en vigtig rolle at spille i
forhold til at sikre, at folk tager ansvar for
deres hygiejne, så færre bliver syge og når
på hospitalet i tide”, forklarer Aminata.

Lokal sygeplejerske går forrest

Gennem årtiers vedvarende
engagement for at forbedre
sundheden i Masanga, ved Masanga
DK, hvor vigtigt lokalt kendskab er.
For at nå deres mål om at forebygge
sygdomme og mindske børnedødeligheden ville Masanga DK derfor finde en
kandidat til en stilling hos dem, som kunne
hjælpe dem med arbejde endnu tættere
sammen med lokale, og som havde stor
forståelse for sundhedsforholdene i Tonkolili.
Den kandidat havde de til deres held
allerede i deres netværk. Den nyuddannede sygeplejerske Aminata Kanu var nemlig

uddannet fra Tonokilli District College of
Health Sciences – en uddannelsesinstitution som Masanga projektet har skabt i
samarbejde med distriktet, og som er fysisk
beliggende sammen med Masanga Hospitalet, hvorfra alle Masanga DKs aktiviteter
udgår. Udover at være en lovende sygeplejerske havde Aminata allerede fungeret
som frivillig tolk på outreach programmet
under sine studier og hun kendte til og
med Tonkolili distriktet ud og ind.
“Jeg har boet i området hele mit liv og er
selv vokset op i en landsby. Jeg ved, hvordan
en stamme fungerer, og hvilke særlige regler
man skal være opmærksom på. Den viden
bruger jeg hver dag i mit arbejde,” fortæller
hun og fortsætter:
”Siden jeg var ung, har jeg opbygget mod
og øvet mig i at tale med forskellige mennesker, og hvordan man motiverer dem til at
skabe forandring i deres liv.” Indbyggerne i
Masokray fremhæver Aminta som en vigtig

Aminata Kanu er uddannet sygeplejerske og arbejder nu på Masanga Hospitalets
outreach program. Hun drømmre om, at programmet kan være med til at sikre at
både mødre- og børnedødeligheden i området falder markant.
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leder i forhold til den forandringen, de har
opnået, mens hun selv peger på, at forandringen blev startet af de danske frivillige:
”Alt startede med, at unge frivillige ildsjæle så behovet for Masanga hospitalet, som er
det eneste i mange kilometers omkreds, og
stadig i dag knokler for at udvide det, så vi
kan redde flere liv.”

Dansk engagement i Sierra Leone

Masanga Hospital Rehabilitation Project
er blandt andet blevet til med mange
års støtte fra frivillige, herunder en
lang række sundhedsprofessionelle, i
Danmark via foreningen Masanga DK.
De står bag en lang række forskellige
projektaktiviteter, der løbende er
med til at sikre hospitalets- og særligt
uddannelsesdelens kontinuerlige
udvikling. CISUs civilsamfundspulje
støtter outreach programmet.

