Project
Project Ang’iya is 1515-Maart 2006 gestart
door
drie Medische Missiez
Missiezusters:
Mien Leistra , Gaudencia Wanyonyi en
Christine Kivungi.

Zr. Mien Leistra vertelt:
Ons werk bestaat uit:
Het behandelen van mensen die iedere dag
bij ons komen met hun
gezondheidsproblemen. Polikliniek-werk
en alles wat ermee samenhangt.
De zorg voor Moeder en Kind in het
algemeen
inentingsprogramma’s
en
voeding voorlichting.
De HIV besmetting van moeder naar kind
kan voorkomen worden als de moeder
goed meewerkt met het voorgestelde
beleid.

De zorg voor weeskinderen en andere kwetsbare kinderen door assistentie te geven op het
gebied van voeding ,school uniformen en persoonlijke begeleiding, het aanleggen van kleine
tuinen om wat groente te hebben, het houden van kippen voor eieren en een geit voor melk.

De zorg voor de mensen met HIV en AIDS. Testing en councelling en hoe het verder zal gaan
als ze HIV + zijn.
Het verstrekken en begeleiden van Anti Retroviral Treatment. Dit vraagt extra begeleiding om
mensen heel duidelijk te maken waarom het belangrijk is om die medicijnen heel nauwkeurig
in te nemen en ze ervan te overtuigen dat ze nooit zonder die medicijnen kunnen leven.

Training van Community Health Workers voor de thuis zorg voor mensen met AIDS die
bedlegerig zijn en de begeleiding van de familie er omheen als die er tenminste nog is.
We werken ook met de jeugd met HIV en AIDS
voorlichtende programma’s door zang, drama en
culturele dansen. Ook wordt er in de weekenden
vaak een beroep gedaan op de jeugd om bij mensen
op het veld te werken die dat tijdelijk niet kunnen
vanwege ziekte.
Ook steunen we de armste van de arme jonge
mensen met schoolgeld om hoop te bieden in
moeilijke situaties en om pastoraal werk op te
bouwen met mensen die daar open voor staan.

Het werken met vrouwengroepen vooral de weduwen met kleine kinderen en de grootmoeders
die weer de kleinkinderen moeten opvoeden omdat de jonge ouders overleden zijn .
Dit doen we door microcredit en financiële programma’s zodat ze dan toch een beetje
inkomen hebben om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
Wat je op de foto ziet zijn dekens, een matras, een regenton om water op te vangen en iets om
het land mee te bewerken.
Ook was er nog wat geld over om schooluniformen voor de kinderen te kopen en de rest moet
weer wachten tot de volgende opbrengst van het verdiende geld.
Wij hadden dit nooit kunnen
realiseren zonder de financiële steun
die we ontvangen hebben van zoveel
donateurs.
Hartelijk dank.

