Een oud SET studente aan het werk in
het HLABISA Hospitaal.
Het dorp Hlabisa (spreek uit: slabisa, dat
‘slachten’ betekent) ligt in het noordelijke
deel van KwaZulu Natal, tussen twee
wildparken, Hluhluwe en Umfolozi in. Hlabisa is deel van een groot district waar meer
dan 730.000 mensen wonen.
De streek is een echt “deep rural” gebied.
Het gebruik van traditionele medicijnen en
het bezoeken van een traditionele geneesheer of dame (Isangoma’s), is een gebruik
dat dagelijks toegepast wordt, en wat maakt
dat zieke mensen dikwijls in een te laat stadium van hun ziekte in een ziekenhuis aankomen en dan het ziekenhuis de schuld geven als er geen genezing volgt. Ziekten als
hiv, aids, tuberculose en aanverwante ziekten komen veelvuldig voor, evenals kinderziekten die niet vroeg ontdekt worden. Daar
vallen ook de gehoorproblemen bij jonge
kinderen onder. De bevolking is verschrikkelijk arm, het patroon dat we kennen uit het
Nqutu-gebied.

In Hlabisa staat een keurig district hospitaal
met 296 bedden , en onder haar zorg vallen
21 gebouwen, klinieken die bezocht worden
waar voorlichting gegeven wordt. En liefde
voor de mensen moet je leven beheersen om
daar te kunnen werken.

Een van de SET studenten, Senamile Mdlalose is in 2017 afgestudeerd als audioloog.
Zij is nu in het Hlabisa ziekenhuis geplaatst,
nadat ze eerst een jaar gemeenschapswerk in
het Vryheid ziekenhuis heeft gedaan. SET
ondersteunde haar gedurende 5 jaar financieel tijdens haar studie audiologie.
Senamile is een prachtig voorbeeld van een
hardwerkende en gemotiveerde studente met
een gerichte beroepskeuze voor ogen. De
overgang naar een plattelandsgebied met zijn
vele tradities en vormen van bijgeloof was een
grote aanpassing voor haar, terwijl ze Zulu
sprekend is en kennis heeft van de meeste tradities.
Het treft haar hoeveel werk er is, ze is de
enige audioloog. De mensen
zijn blij met haar komst,
maar snappen niet waarom
ze niet eerder is gekomen
“waar ben je zo lang geweest?” vragen ze. Wekelijks bezoekt ze de verschillende klinieken. Haar grote
wens is om een school gezondheid project te starten waar ze kinderen
van de lagere school kan onderzoeken en
gehoorproblemen kan identificeren zodat er
op tijd hulp geboden kan worden. Gelukkig
is Senamile niet bang om naast patiënten te
gaan zitten zoals sommige gezonde mensen
zijn, bang als ze zijn om ziek te worden. We
hopen en bidden dat ze tot veel zegen mag
zijn, veel kennis mag overdragen in dit
prachtige gebied, waar nog zoveel onwetendheid en onkunde is.
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