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« Laten we de kinderen een opleiding geven voor een betere wereld »

Er is polio in de dorpen!
Besmettelijke ziekten zoals polio, lepra, tuber-

culose, enz. vormen nog steeds een grote bedreiging 
voor de meerderheid van de Indiërs. In de staat Ut-
tar Pradesh komen deze ziekten het vaakst van al 
voor en met een bevolking van 50 miljoen mensen 
is dit één van de meest onderontwikkelde staten 
van India. De programma’s die de regering heeft 
geïmplementeerd om deze besmettelijke ziekten 
te elimineren zijn nog niet doeltreffend genoeg 
gebleken. 

India is het meest dichtbevolkte van alle 
landen waar nog polio rondwaart. Er is in India 
gestart met poliovaccinatieprogramma’s in het jaar 
1995 en in het begin van 2005 hebben de Indiase 
regering en haar partners hun inspanningen om 
de ziekte uit te roeien vergroot door bijkomende 
strategieën voor immunisering en controle uit te 
voeren. In het jaar 2006 werden er echter meer 
gevallen gevonden. In bepaalde streken blijkt de 
besmetting razend snel om zich heen grijpen, in 
het bijzonder in het westelijke gedeelte van Uttar 
Pradesh. Onlangs haalde Moradabad, het district 
waarin de Sint-Antoniusschool ligt, de voorpagina’s 
van de kranten omdat er vele gevallen van polio 
waren ontdekt door de World Health Organisation, 
en dat nadat er al zovele jaren programma’s worden 
uitgevoerd ter uitroeiing van polio. 

In de omgeving van ons project werken wij 
met deze programma’s samen. Vrouwen die wij 
vormen in de dorpen worden zich meer bewust 
van het bestaan van de verschillende ziekten zoals 
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Er zijn onlangs nog 130 “nieuwe” kinderen 
ingeschreven in de Sint-Antoniusschool, zodat ze 
nu in het totaal met 550 zijn! De grotere kinderen 
zijn overgegaan naar het vierde leerjaar. Er komen 
drie nieuwe onderwijzeressen uit het Zuiden (Ke-
rala). En we gaan door met onze inspanningen om 
locale onderwijzers te vinden. Meer hierover in ons 
volgende nummer...
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polio, cholera, diarree, malaria, tuberculose, enz. 
en er wordt hen geleerd hoe zij deze ziekten kun-
nen voorkomen. Er is echter nog een hele weg te 
gaan voor we deze dichtbevolkte dorpen radicaal 
kunnen veranderen. In de meeste van deze dorpen 
doen mensen en dieren hun behoefte om het even 
waar in de open lucht, er is in de buurt van de 
bron stilstaand water, waar de muggen zich driftig 
voortplanten, al het afval wordt ergens naast de 
huizen gedumpt, en het afvoersysteem werkt niet, ... 
We hebben nu een vrouwelijke dokter die dagelijks 
de dorpen bezoekt en daar ter plaatse spreekuur 
houdt. Hoewel onze grootste zorg is om vrouwen 
en kinderen te helpen, zorgen wij voor alle patiën-
ten. Wij zullen hierover meer nieuws brengen in de 
volgende nieuwsbrief.

Vipin is 13 jaar en woont in Dugawar. Hij 
kreeg polio toen hij anderhalf jaar oud was. Wij 
troffen hem aan in zijn huis. Hij kon niet lopen. We 
stuurden hem naar St. Stephen's Hospital in Delhi. 
Na onderzoek bleek date en chirurgische ingreep 
hem niet kon helpen omdat de ziekte in een ver-
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gevorderd stadium bevond. Hij verbleef een paar 
dagen in het ziekenhuis in Delhi en er werd een 
special paar schoenen voor hem gemaakt waarmee 
hij zou kunnen lopen.

Het was groot nieuws onder de dorpelingen 
dat Vipin kon lopen en dergelijk nieuws heeft een 
grotere impact op de mensen dan wat wij hen leren !

Dorpsvrouwen word geleerd kinderen te vaccineren tegen polio. Dorpsvrouwen word geleerd kinderen te vaccineren tegen polio
Elke maand gaan zij van huis tot huis om de kinderen in te enten. 
Zij houden bij welke kinderen gevaccineerd zijn en welke niet, en 
keren terug nar de kinderen die afwezig waren. Zoals u kunt zien op 
de foto worden deze vaccins bewaard in een Thermocool box, om 
ze koud te houden, mar in de zomer, bij temperaturen tussen 35° en 
45°, is het maar de vraag hoe koud het vaccin kan blijven.
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Polio is een virale aandoe-
ning die het centrale zenuw-
systeem aantast. He was 
één van de meest gevreesde 
en bestudeerde ziekten van 
de eerste helft van de 20ste

eeuw. Vaccins hebben de 
ziekte in ontwikkelde langen 
praktisch uitgeroeid, maar ze 
blijft aanwezig in ontwikke-
lingslanden. Polio treft vooral 
baby’s en jonge kinderen 
en komt meestal voor in 
slechte hygiënische omstan-
digheden: de ziekte wordt 

voornamelijk verspreid via feces. In India krijgen kinderen een 
oraal toegediend vaccin, in België wordt het vaccin toegediend 
door middel van een injectie met een Hexavalent vaccin tegen 
6 verschillende ziekten, rond de leeftijd van twee maanden.
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