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Alles komt goed…
Alles komt goed. In Congo heet het “la providence”.
Mijn vader noemde het “de Goddelijke voorzienigheid”.
Altijd vanuit een zeker positivisme.
Velen noemen het lotsbestemming, fatum, noodlot… Maar daar wens ik niet aan mee te doen.

In
Owerri,
Nigeria,
bleken
er
bij
de
preventieve
gezondheidsonderzoeken, met dank aan de coronamaatregelen, veel
minder kinderen met long- en ademhalingsproblemen.
In september studeerden de laatste jaar studenten van de New Laetare
Schools uiteindelijk toch af.
Met regelmaat wordt gestort voor onze projecten.
Deze morgen bereikte ons goed nieuws van stad Brugge waarbij de
Noord-Zuiddienst een projectaanvraag “Digitale skills en een
cyberlokaal” goedkeurde.

Alles komt goed… Altijd… En ooit…
Namens de Steungroep New Laetare wens ik jullie
een positief, optimistisch 2022 toe. Ondanks alles.

Lieven Maes, coördinator Steungroep New Laetare,
3 december 2021

Volg onze activiteiten ook op:
www.newlaetaresg.com (Eng/Fr/Ned)
www.facebook.com/SteungroepNewLaetare
www.facebook.com/newlaetareschools
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Preventieve medische outreach, zomerkamp
STATISTIEKEN EN VERSLAG VAN DE PREVENTIEVE MEDISCHE OUTREACH IN AUGUSTUS 2021
OP DE NEW LAETARE SCHOOLS, OWERRI, NIGERIA.

INLEIDING
De outreach vond plaats in de
maand augustus en duurde 9
dagen. Het team bestond uit
Dr. Charles Nwabuko, de
verpleegkundige
van
de
school, mevrouw Margaret en
juffrouw Iwuagwu.
De oogarts werd uitgenodigd
om kinderen te zien die
screening en oogcontrole nodig
hadden.

PROGRAMMA
Het programma werd gedurende 9 dagen afgehandeld. De vooropgestelde dagen waren
sterk afhankelijk van de veiligheidssituatie (huisarrest) en de beschikbaarheid van de betrokken
dokter. Kinderen die door de oogarts gezien moesten worden, werden naar haar verwezen.

ALGEMENE STATISTIEKEN
School
Kleuter
Lager
Middelbaar
Totaal

Aantal
39
85
93
217

Oogzorg
0
3
11
14

OOGZORG
14 studenten waren ingepland om de oogarts te zien. Na beoordelingen werd een bril
aanbevolen voor 10 studenten, waarvan er 2 eerder al een bril binnen het programma hadden
gekregen.
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DISCUSSIES
In deze periode was er een afname van het
aantal studenten. De volgende punten werden
opgemerkt:
1. Voor het eerst waren er meer jongens
dan meisjes (56% versus 44%), een
omkering van wat we door de jaren
heen gezien hebben.
2. Minder kinderen hadden oorsmeer met
nog minder impactie.
3. Wat de oog zorg betreft, werden terug
enkele kinderen gezien die al een bril
gekregen hadden maar deze gebroken
hadden of verloren waren. Ze kregen
vriendelijk te horen dat er geen nieuwe
bril voor hen zou verstrekt worden, maar
de school zou hun ouders in contact
kunnen brengen met de oogarts die hen
een lager tarief zou vragen.
4. Een grappige bevinding was de vermindering van open luchtweginfecties. Zelfs in
ziekenhuizen vinden we vandaag een vermindering van luchtweginfecties en diarree.
We geloven dat deze vermindering kan toegeschreven worden aan de verbeterde
handhygiëne als gevolg van de COVID-pandemie.

SAMENVATTING
Het was terug een grote eer om aan deze activiteit mee te werken. We
hopen om zo lang mogelijk onze diensten aan de kinderen te kunnen
blijven verlenen. Bedankt.
Dr. Chioma Chimah-Nwabuko, arts en projectcoördinator preventieve
gezondheidszorg

“Corona is still not a big issue here for us because we have bigger problems to
worry about (security, poverty…). But health care workers have received their
vaccines and we are generally doing well.” (Dr. Chioma Chimah)
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Actueel: “Nigeria beleeft verkrachtingsepidemie tijdens coronalockdown, daders gaan vrijuit”
Amnesty International, 17 november 2021
In Nigeria werden vorig jaar meer dan
11.200 verkrachtingen gerapporteerd;
het aantal meldingen van verkrachting
nam flink toe tijdens de corona-lockdown.
De Nigeriaanse autoriteiten hebben dit
endemische seksuele geweld als een
‘noodtoestand’ bestempeld, maar daders
worden nauwelijks vervolgd. Ook
kinderen zijn vaak slachtoffer en sommige
slachtoffers overlijden zelfs door de
gevolgen van het seksuele geweld.
In het nieuwe Amnesty-rapport Nigeria: A
Harrowing Journey; Access to Justice for
Women and Girls Survivors of Rape staan
afschuwelijke verhalen van meisjes en
vrouwen
die
seksueel
geweld
meemaakten. Sommige zijn zeer jong en
houden lichamelijk letsel over aan de
verkrachting of komen zelfs te overlijden.

STRAFFELOOSHEID VOERT BOVENTOON
Schadelijke culturele stereotyperingen, autoriteiten die verkrachtingszaken niet effectief
onderzoeken, vrouwenhaat en gebrek aan steun voor slachtoffers zorgen in Nigeria voor een
zwijgcultuur waarin straffeloosheid de boventoon voert. Bovendien hebben
verkrachtingsslachtoffers geen toegang tot gratis gezondheidszorg, ook niet als ze (blijvend)
lichamelijk letsel overhouden aan het geweld.
‘Er zijn geen concrete acties ondernomen om de verkrachtingscultuur in Nigeria serieus te
bestrijden’, zegt Osai Ojigho, directeur van Amnesty International in Nigeria. ‘Vrouwen en
meisjes worden nog steeds in de steek gelaten door een systeem dat het steeds moeilijker
maakt voor slachtoffers om gerechtigheid te vinden terwijl daders wegkomen met grove
mensenrechtenschendingen.’
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‘De angst niet te worden geloofd, of zelfs te worden beschuldigd van uitlokking, zorgt voor
een gevaarlijke zwijgcultuur die slachtoffers verhindert om gerechtigheid te zoeken’, aldus Osaj
Ojigho. ’De “noodtoestand” is een loze verklaring gebleken die tot nu toe niks heeft gedaan
om vrouwen en meisjes in Nigeria te beschermen.’

VERKRACHTINGSPANDEMIE
Verkrachting blijft een van de meest voorkomende mensenrechtenschendingen in Nigeria. Het
aantal meldingen van verkrachting nam een grote vlucht in 2020 nadat er een lockdown werd
aangekondigd om de verspreiding van het corona-virus in te dammen. De Nigeriaanse politie
registreerde tussen januari en mei van dat jaar 717 meldingen. In april 2020 verklaarde
Pauline Tallen, de Nigeriaanse minister voor Vrouwenzaken, dat er ten minste 3.600
verkrachtingen waren gemeld tijdens de lockdown; de Nationale Mensenrechtencommissie
registreerde 11.200 verkrachtingen in het hele jaar 2020.
Na deze explosieve toename kondigden deelstaatgouverneurs in juni 2020 een ‘noodtoestand’
af vanwege verkrachtingen en gender gerelateerd geweld. Maar er is niks veranderd, er
werden in het afgelopen jaar zelfs meer verkrachtingen gemeld. ‘De coronapandemie heeft
alleen maar blootgelegd wat al zo lang gaande is (in Nigeria)’, zegt Osai Ojigho. ‘Vrouwen
en meisjes worden niet alleen verkracht, maar als ze dapper genoeg zijn om zich hierover uit
te spreken, zetten politieagenten hen weg als leugenaars en aandachtzoekers, wat hun wonden
verder openrijt.’

VEROUDERDE WETTEN EN FALEN VAN POLITIEAPPARAAT
De definitie van verkrachting volgens de Nigeriaanse wet is
achterhaald. Een update van de wet uit 2015 heeft de
definitie van verkrachting verbreed, maar zegt nog niks over
het ontbreken van wederzijdse instemming. ‘Bovendien heeft
ook deze wet beperkte rechtsmacht en wordt de wet slecht
nageleefd’, aldus Osai Ojigho.
Slachtoffers ervaren stigmatisering en krijgen vaak de schuld
van wat is gebeurd, daarom doen velen geen melding bij
de politie omdat ze bang zijn niet te worden geloofd. Politieagenten benaderen slachtoffers
vaak op een vernederende manier zonder rekening te houden met trauma’s.
Vooral voor kinderen, die steeds vaker seksueel geweld meemaken, is het heel moeilijk om
deze misdaden te melden omdat het ontbreekt aan een kindvriendelijke meldingsprocedure.
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AMNESTY’S OPROEP
Amnesty International roept de Nigeriaanse autoriteiten op om nu actie te ondernemen om
vrouwen en meisjes te beschermen tegen het endemische seksuele geweld. Alle gemelde
gevallen van verkrachting moeten grondig, snel en onpartijdig worden onderzocht. Daders
moeten worden vervolgd en, indien veroordeeld, worden bestraft met passende straffen.
Bestaande discriminerende wetten moeten worden ingetrokken en opgevolgd met een concreet
uitvoerings- en handhavingskader.
De Nigeriaanse politie moet alle nodige steun bieden aan overlevenden en handelen in
overeenstemming met hun gedragscode, door te zorgen voor een veilig proces voor het zoeken
naar gerechtigheid van slachtoffers.
Rechtbanken moeten ervoor zorgen dat zedenzaken eerlijk en snel worden vervolgd. De
achterstand in behandeling van verkrachtingszaken moet zo snel mogelijk worden weggewerkt.
‘Nigeria moet vrouwen en meisjes beschermen door ervoor te zorgen dat daders voor de
rechter komen en slachtoffers psychosociale en medische hulp krijgen. Het tij van seksueel
geweld tegen vrouwen en meisjes moet nu worden gekeerd’, aldus Osai Ojigho.

ONDERZOEKSACHTERGROND
Amnesty International sprak met veertien
vrouwen en meisjes die een verkrachting
hebben meegemaakt in de leeftijd van 12 tot
42 jaar. Ook spraken de onderzoekers met
zeven ouders van verkrachte kinderen.

Artikel:
https://www.amnesty.nl/actueel/nigeriabeleeft-verkrachtingsepidemie-tijdens-corona-lockdown-daders-gaan-vrijuit
Rapport: https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/11/NIGERIA-AHARROWING-JOURNEY-Full-Report.pdf?x56562

“Ons project rond emancipatie van meisjes en jonge vrouwen wil inzetten op het
creëren van degelijke onderwijs- en toekomstkansen na het secundair onderwijs.
Enerzijds in een voorbereidend jaar voor de universiteit. Anderzijds in een
beroepsgerichte opleiding (opstart naaiatelier)…” (Steungroep New Laetare)
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Financiële ondersteuning
U kan ons samenwerkingsproject financieel steunen op onderstaand rekeningnummer via
Kontinenten vzw, of op het rechtstreekse rekeningnummer van de Steungroep New Laetare.
MET fiscaal attest

ZONDER fiscaal attest

BE66 7380 3734 7143 (BIC: KREDBEBB)
Kontinenten vzw, Potterierei 72, 8000 Brugge
Vermeld duidelijk “Onderwijs en gezondheidszorg New Laetare”
Vermeld ook uw rijksregister- of ondernemingsnummer
U ontvangt een attest voor giften vanaf 40 euro
BE53 7380 3179 9753 (BIC: KREDBEBB)
Steungroep New Laetare
Edward de Denestraat 4 bus 29, 8310 Brugge

“BUT THERE IS ONE UNIVERSAL TRUTH,
APPLICABLE TO ALL COUNTRIES,
CULTURES AND COMMUNITIES: VIOLENCE
AGAINST WOMEN IS NEVER
ACCEPTABLE, NEVER EXCUSABLE, NEVER
TOLERABLE.”
UN ITED NATION S SECRET ARY-GENER AL BAN KI-M OON (2008 )

Met steun van:
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