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Doelstelling
Family Free richt zich met de Mobiele Hiv Counseling and Testing Kliniek op de bevolking in de
afgelegen dorpen in het Mopani district. In 2014 zal bovenop het bedrag van € 40.000,- toegekend uit
voorgaande jaren een extra toekenning worden gedaan van € 11.000,- Daarmee zullen 3.000 mensen
worden voorzien van medische hulp. Ook zal de mobiele kliniek ingezet worden voor hiv-testen en
CD4-cell counting. Indien het aantal CD4 cellen onder de 300 is, wordt er direct hiv-medicatie
verstrekt. Naast hiv-testing wordt de algemene gezondheid van de mensen getest, o.a. door het
meten van suiker en,bloeddruk en een oogonderzoek.
Om het stigma en taboe rondom hiv te doorbreken zet Family Free de Mobiele kliniek in voor massale
voorlichting en hiv testing. In 2014 zullen er 6 van deze dergelijke bijeenkomsten worden
georganiseerd, met een opkomst van ongeveer 150 personen per bijeenkomst.
Het belangrijkste doel van het project is om de kloof tussen de armen bevolking en de
gezondheidszorg te overbruggen.
Veel mensen leven ver van de dichtstbijzijnde zorginstelling en hierdoor ontbreekt kennis en is de
drempel tot bezoek aan een kliniek voor een specifieke aandoening zoals hiv hoger.

Family Free zorgt dat deze afgelegen gebieden bereikt worden en plant alle campagnes en activiteiten
in samenwerking met de lokaal overheid (gezondheidsinstellingen) en de traditionele leiders. Deze
samenwerking zorgt ervoor dat maximaal aantal mensen in de regio kan worden bereikt.
Deze educatie en medische zorg wordt in de volgende vormen aangeboden:
-

-

-

Het aanbieden van uitgebreide medische screening in rurale afgelegen (boeren)communities
en mensen die werkzaam zijn in de landbouw. Onderdeel van deze screening is ondere hivtesting (en CD4-cellen bepaling indien positief), het meten van de bloeddruk en de screening
op tuberculose, STI, oogziekte en diabetes.
Ter aanvulling van de afgelegen en boerengemeenschappen, biedt de Mobile Health Unit ook
diensten aan op plaatsen waar mensen samenkomen die niet de mogelijkheid hebben om de
zorginstelling te bezoeken vanwege werkzaamheden, bijvoorbeeld op taxistandplaatsen en bij
bars.
Via verspreiding van informatiemateriaal betreft relevante gezondheidsproblemen (waaronder
hiv).
Doormiddel van demonstraties en verspreiding van mannen- en vrouwencondooms wordt het
condoomgebruik bevordert.

Impact
De mobiele kliniek bereikt de meest landelijke gebieden van het Mopani District, gebieden waar het
Ministerie van Volksgezondheid nauwelijks actief is. Het aanbieden van uitgebreide onderzoeken voor
deze achtergestelde gemeenschappen is de grootste impact van het project. Alle mensen die hiv
positief werden getest, worden volledig ondersteund door het project. Van het aanbieden van de hiv
test/ CD4 cellen telling tot follow up gesprekken en het garanderen van continue zorg/ hiv therapie
(monitoring).
Project impact
Vrouwen
Mannen
Familieleden
Total

Tot juli
857
192
489
1538

Tot december
2042
559
0
2601

Totaal 2013
2899
751
489
4139
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Omschrijving begunstigden
De hoofddoelgroep van het project zijn vrouwen in de leeftijd van 15 tot 40 jaar. Het merendeel van de
vrouwen die bereikt worden door het project verblijven ver/diep? Op het platteland ze hebben
nauwelijks toegang tot gezondheidsfaciliteiten omdat ze geen geld hebben om er naartoe te reizen en
de afstanden groot zijn.
Daarnaast spelen de oma’s (gogo’s) een belangrijke rol binnen de Afrikaanse gemeenschap. Zij
zorgen veelal voor de kleinkinderen als de moeders de werkzaamheden hervatten. De oma’s is erg
betrokken bij welzijn van de (klein)kinderen en staan dan ook open voor extra kennis, o.a. over hiv,
borstvoeding en medicatie gebruik voor moeder en kind. Ook deze groep ondergaat screenings,
bijvoorbeeld bloeddruk, glucose en oogonderzoek als aanvulling op hiv onderzoek.
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Afgeronde activiteiten
Verschillende HCT campagnes werden georganiseerd in het hele Mopani district. De rurale
communities werden gesteund door de MHU team dat een uitgebreide gezondheids-screening deed
met bijzondere aandacht voor hiv-tests. Gevolgd door een CD4-tellingen bij hiv positieve test. Cliënten
werden doorverwezen naar de klinieken voor verdere behandeling en gemonitord.
Tijdens elk community event zorgde het team voor verspreiding van voorlichtingsmateriaal betreft
PMTCT, hiv, soa’s, tuberculose en familie planning aan de gemeenschap. Condoom demonstraties
werden uitgevoerd en mannen en vrouwencondooms werden uitgedeeld in de landelijke gebieden,
boerderijen, cafés, winkels, markt en in de prostitutie.
Sinds 2013 biedt Family Free oogheelkundige screenings aan als aanvulling op de uitgebreide
medische screening, dit na aanleiding van sponsor bezoek van Stichting Opstap en Sala Kuchi Kuchi.
In verband met de nauwe relatie tussen hiv en oogziekten, nam de Mobile Health Unit het op zich om
oogonderzoek toe te voegen aan de geleverde diensten. Het personeel van de Mobile Healt Unit heeft
een uitgebreide training ontvangen door oogartsen van Anova. Dit wordt zeer gewaardeerd door het
Ministerie van Gezondheid en door de gemeenschap omdat de screening instrumenten die door het
MHU team worden gebruikt niet beschikbaar zijn in hun lokale gezondheidsvoorzieningen.

Hoogtepunten
Het hoogtepunt van het project was de acceptatie en waardering voor de dienstverlening door de
begunstigden. In eerste instantie stond de gemeenschap niet geheel open voor de diensten, zeker niet
voor de snelle (rapid) CD4-testen omdat zij voorheen gewend waren dagen lang te wachten op de
uitslagen en daarmee twijfelde aan de kwaliteit van de snelle (rapid) test. Momenteel willen de
gemeenschappen graag dat de Mobile Health Unit de dorpen elke keer bezoekt, echter is dit haast
onmogelijk omdat de districten erg groot zijn. Het team probeert toch om follow-up bezoeken te laten
plaatsvinden, desondanks hun drukke en strakke planning.
Een ander hoogtepunt van het project was het aanbieden van oog screening diensten door de Mobile
Health Unit, deze zijn meestal niet beschikbaar bij de lokale klinieken. Het project biedt speciale
aandacht aan zwangere vrouwen, hiv-geïnfecteerde en getroffen individuen en ouderen.
Het Ministerie van Volksgezondheid spreekt haar waardering uit over de steun die de Mobile Health
Unit biedt aan de gemeenschap, met name de diensten die zijn toegevoegd aan het dienstenpakket
om de gezondheid van de leden van de gemeenschap te verbeteren. Zie bijlage pagina 14.
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Uitdagingen
1) Mensen moeten een lange tijd wachten om getest te worden omdat er maar een lay counselor
is, sommige mensen worden ongeduldig en gaan weg.
Oplossingen:
- Extra lay counselor
- Join ventures met ons family free PMTCT team, zij kunnen dan assisteren bij groeps- en
counselingsessies
- Vragen aan community klinieken om home based care caregivers te mobiliseren.
- Vragen aan andere partners (NGO’s om ons te assisteren in het testen.

2) Sommige mensen willen zich niet laten testen op hiv, maar willen zich wel laten testen op
andere condities met name voor oog ziekten en diabetes. Mannen in het bijzonder willen
graag hun bloed glucose laten testen omdat zij gehoord hebben dat het hebben van diabetes
een slechte invloed kan hebben op hun seksleven.
Oplossing:
- Om dit probleem te overwinnen werden er voorlichting groepssessies gehouden voordat de
testing diensten werden aangeboden. Dit zorgde ervoor dat mensen duidelijk werd gemaakt
waarom de diensten worden aangeboden en waarom de hiv testen mede als de andere testen
erg belangrijk zijn om bij iedereen af te nemen.
3) Er zijn een aantal keer verbale, politieke gevechten ontstaan tussen traditionele leiders en
politieke raadgevers van een omgeving. Beiden probeerden de credits op te eisen voor het
uitnodigen van de Mobile Health Unit uit te nodigen in hun gemeenschap en daarmee
vertrouwen te generen van het volk. Helaas is dit een aantal keren voor gevallen in het
Greater Tzaneen district en vreesde het MHU team voor hun veiligheid.
Oplossing:
- Door het conflict tussen de traditionele en politieke partijen werd er een meeting
georganiseerd om de rol van het MHU in de gemeenschap nader toe te lichten. Daarnaast
werd er naar een manier gezocht waarop het team het beste kan samenwerken met beide
partijen. Gedurende de meeting werd er duidelijk gemaakt dat het MHU niet verbonden is aan
een politieke partij en dat iedereen in de gemeenschap recht heeft op de diensten. De
boodschap is goed overgekomen en nadien zijn er geen klachten of gevechten meer geweest.
4) Slechte weg condities: omdat de MHU plattelandsgebieden willen bereiken die ver van de
klinieken en ziekenhuizen liggen zijn de wegen soms zo slecht dat we de gemeenschappen
niet kunnen bereiken. De auto moet in sommige gebieden een rivier oversteken die hoog staat
in het regenseizoen en moet rijden over kapotte bruggen en modderige wegen.
Oplossing:
- In de gebieden waar we de gemeenschap niet kunnen bereiken, zeggen we de afspraak af en
plannen we een nieuwe in, en zoeken we naar een optie voor een ander gebied.
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Doelen voor volgend jaar:
Het eerste doel is om uitgebreide medische screening te bieden aan mensen die in de meest
afgelegen gebieden wonen en op taxistandplaatsen in het Mopani District. Deze onderzoeken
omvatten HCT testen, CD4-counting, bloeddrukmetingen, bloedsuikerspiegel metingen, het
lichaamsgewicht en routinematige screening op soa’s , tbc en oogziekte.
Het tweede doel is om de aansluiting bij de zorg die in de kliniek wordt verleend te verbeteren. Dit zal
worden bereikt door CD4 counting onmiddellijk aan te bieden na een positieve hiv-test en door het
verstrekken van accurate informatie. De patiënten zullen worden gemonitord om ervoor te zorgen dat
ze naar de kliniek gaan en ze de service krijgen waarvoor ze zijn doorgestuurd.
Het derde doel is om ervoor te zorgen dat de traditionele leiders betrokken zijn bij alle Health
campagnes die worden georganiseerd in hun dorpen.
Het vierde en laatste doel is ervoor zorgen dat de leden van de gemeenschap informatie ontvangen
over relevante gezondheids-en lifestyle onderwerpen. Dit zal worden bereikt door middel van de
verspreiding van informatief materiaal en door bezoeken van het team aan de gemeenschap.
Daarnaast zal het gebruik van condooms worden bevorderd door middel van demonstraties en
verspreiding van mannen-en vrouwencondooms.
Personeel

Naam
Ntemby Mbambazela
Maimele Makgoba
Mokgadi Moagi
Raymond Mohale
Basani Mahumani
Hlawulani Silidi
Aubrey Moagi

Titel/ Functie
Project Coordinator
Driver Counsellor
Counsellor
Counsellor
Counsellor
Community Outreach Nurse
Driver Counsellor

Project
Family Free
Family Free
Family Free
Family Free
Family Free
Mobile Health Unit
Mobile Health Unit
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De drie training die zijn uitgevoerd:
1. Basiskennis over het werken met kinderen
Weinig medewerkers binnen het team hebben ervaring met het werken met kinderen die onder hiv
behandeling staan. Gezien het ontbreken van deze vaardigheden was dit een training waar het team
op zat te wachten. De training werd uitbesteed door een organisatie uit Durban genaamd Zoe Life en
de inhoud van de training was als volgt:
- Basis principes en regels hoe je deze kinderen het beste kunt adviseren en raad geven.
- De unieke karakters van kinderen ontdekken.
- Het leren om gebruik te maken van verschillende spellen om te communiceren met een kind.
- Het introduceren van boeiende en spannende kind gerelateerde hulpmiddelen.
- Het ontdekken van de emotionele reactie van kinderen.
- Het ontdekken, verkennen en herkennen van afweermechanismen en wat onze rol is om een
kind te helpen om te kunnen gaan met een stressvolle situatie.
- Het helpen van een kind om om te kunnen gaan met een stressvolle situatie.
- Begrijpen van de hiv/aids counseling en wat er bij het testen allemaal komt kijken.
- Uitleggen hoe het team per leeftijdscategorie de kinderen spelenderwijs kunnen onderwijzen
over hiv en aids.
2. Koppel counseling
Dit was een interne training bedoeld om het team in staat te stellen om hiv-counseling en testen te
verzorgen voor koppels. Het team werd getraind hoe zij koppels het beste kunnen benaderen en
welke methodes en vaardigheden er gebruikt konden worden gedurende deze sessies.
3. Presentatie en Community Mobilisatie vaardigheden
Family Free is zeer betrokken bij het mobiliseren van de community. Dit omvat voorbereidingen voor
de bijeenkomsten, presentaties en uitnodigingen aan de gemeenschap. Om deze redenen moest het
team leren hoe zij mensen van verschillende leeftijden moesten benaderen, in het bijzonder
conservatieve mensen en de professionele groepen.
Aanvullende informatie
Er zijn veranderingen doorgevoerd door het ministerie van gezondheid met betrekking tot de PMTCT
strategie. Zo heeft het ministerie de richtlijnen omtrent PMTCT geüpdatet. Een gevolg hiervan is dat
de zorgverleners nu de Fixed Dose Combination (FDC) gebruiken bij de behandeling van hivgeïnfecteerde patiënten en voor de preventie van moeder op kind transmissie. FDC is combinatie van
drie medicijnen in één tablet dat eenmaal daags moet worden ingenomen. Alle (hiv-positieve)
patiënten zijn bekend gemaakt met FDC. Het is een simpele behandelmethode en preventie strategie
en zal zeker voordelen bieden voor de gemeenschap.
Belangrijkste resultaten van de organisatie (niet alleen het project)
Sinds 2004 ondersteunt het Anova Health Institute het hiv, tuberculose en soa-programma van het
ministerie van Volksgezondheid in Mopani. De organisatie heeft onder andere gezorgd voor de
opschaling van de ART diensten aan alle klinieken in het district . Ook wordt technische assistentie
verleend in de vorm van trainingen en begeleiding op diverse afdelingen. Hier valt ook de klinische
ondersteuning , apotheken, monitoring & evaluatie onder. Een bijzonder hoogtepunt van afgelopen
periode was de tewerkstelling van een oogheelkundig adviseur die het ministerie van
Volksgezondheid zal ondersteunen bij de verbetering van oog zorg .

8

Het Anova Health Institute heeft het Ministerie van Gezondheid bijgestaan door het elektronische ART
register systeem binnen alle voorzieningen in het Mopani district te implementeren. Voorheen werden
er handgeschreven registers bijgehouden die veel fouten bevatten. Een elektronisch register voorkomt
de menselijke fouten en bespaart ook tijd in vergelijking met het handgeschreven register. De
implementatie ging gepaard met de aanschaf van computers voor de faciliteiten zodat een goede
invoering en de werking van het elektronische ART register gewaarborgd kon worden.
Verschillende onderzoeksprojecten zijn recentelijk afgerond of zijn bijna afgerond. Het betreffen
onderzoeksprojecten op het gebied van tuberculose, bijwerkingen van kinderen die onder ART
behandeling staan, seksueel overdraagbare infecties en oog infecties. Meerdere follow-up projecten
staan gepland voor 2014.
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Succes verhalen
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1 Succes verhaal
Een van de meest succesvolle gebeurtenissen van de Mobile Health Unit was in één van de landelijke
dorpen in het Mmanautlala dorp. De leider van dit dorp had gehoord dat de mensen van zijn volk hun
hiv-status weten door de hulp van de Mobile Health Unit. Meteen heeft hij onze telefoonnummers
gevraagd en Family Free gebeld om de diensten ook aan te bieden in zijn dorp. Voorheen kostte het
veel tijd en moeite om gemeenschappen te overtuigen om mee te werken aan testing counseling
campagnes op te zetten. Het is goed om te zien dat het initiatief nu ook door de community zelf wordt
genomen. Ook is dit is het bewijs is dat de gemeenschappen waardering hebben voor de hulp die de
Mobile Health Unit biedt. De gemeenschappen neemt steeds meer verantwoordelijkheid. De dorpen
geloven in de diensten zodra ze zien dat privacy en vertrouwelijkheid ten alle tijden wordt
gehandhaafd.
Bij één van de taxi standplaatsen die bezocht werden, moedigden de taxi eigenaren de chauffeurs
aan om informatie te delen met hun vrouwen en dat zij de hiv boodschap zeer serieus moesten
nemen. Zelfs voorbijgangers staken tijd in het afnemen van een hiv test. Normaal gesproken hadden
deze voorbijgangers geen tijd om naar een kliniek te gaan, maar nu konden ze de test combineren
met het doen van hun boodschappen.
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2 Succes verhaal
Het Mobile Health Unit Project krijgt nog steeds aandacht, elke keer dat hij voorbij rijdt in de stoffige
dorpjes van Mopani. Sommigen zeggen dat het te wijten is aan de felle oranje kleur, maar als je de
leden van de gemeenschap ondervraagt zullen zij antwoorden dat de aandacht het gevolg is van de
geleverde diensten en ook de professionaliteit van het outreach -team .
Voor traditionele mensen in Mopani zijn mensheid, vertrouwelijkheid, respect en een vriendelijk
welkom de belangrijkste factoren voor succes met betrekking tot de geleverde service . Uit de
samenkomsten en één-op –één gesprekken met de begunstigden, kan worden geconcludeerd dat het
personeel erg vriendelijk te werk gaat. Eén van de begunstigden was een bejaarde vrouw die aangaf
dat zij in eerste instantie nooit had gedacht dat een jong persoon, jong genoeg om haar kleinkind te
kunnen zijn, in staat zou zijn om goed met haar te communiceren over de gezondheid. Het team
behandelde haar met respect en ze konden haar door die benadering helpen.
Dit soort reacties stimuleren het team heel hard te werken. Ook weten ze op deze manier dat ze
voldoen aan de behoeften van de begunstigden en de mensen in nood.
Gedurende één van de dorpsbezoeken, ontmoette het team een groep van jonge zwangere vrouwen,
sommige met kleine baby's, die lopend onderweg waren naar de kliniek 10 kilometer verderop. Er was
geen hoop op openbaar vervoer en omdat het team erg nieuwsgierig is en omdat ze graag informatie
wilden delen, stopte het team om een gesprek te beginnen. Ze kwamen erachter dat de groep
vrouwen afkomstig was van een dorp dat bekend staat als Mavalani en de kliniek waar ze naar
onderweg waren ongeveer op 50 kilometer afstand van dat dorp lag. Het transport is zeer beperkt en
ze kwamen niet verder dan Giyani Town aangezien het openbaar vervoer niet langs de kliniek gaat.
Hierdoor worden ze gedwongen de resterende afstand te voet af te leggen.
Er is een speciale spirit in het team. Het is geweldig om te zien hoe hun inspanningen een verschil
maken. Zoals blijkt uit het bovenstaande succesverhaal is het team ook in staat om oudere en
ongeschoolde mensen te benaderen en om hun vertrouwen te winnen.
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Foto’s
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Bijlage 1
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