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In Noord-Mali worden toekomstige mama’s geconfronteerd met een hele
reeks obstakels: een taai woestijnklimaat, politieke instabiliteit, groeiende
onveiligheid en een zorgsysteem dat slecht is aangepast aan de noden. Daarbij
komt nog dat prenatale zorg geen deel uitmaakt van de cultuur: medische
begeleiding tijdens de bevalling is verre van een evidentie.
Door onze aanwezigheid maken we bevallen en zwanger zijn een pak
veiliger. We werken in 45 zorgcentra die we opnieuw hebben uitgerust en
ondersteunen met medicatie en medisch materiaal. Wie ver woont van de
zorgcentra kan terecht in onze mobiele klinieken, die de verste uithoeken van
het land doorkruisen.
Ons werk rond zwangerschapsbegeleiding start met sensibilisering:
dat doen we door samen te werken met traditionele vroedvrouwen die
veel aanzien hebben binnen de gemeenschap. We geven hen opleidingen
om zwangerschapscomplicaties te detecteren en motiveren hen om hun
patiënten door te verwijzen naar één van onze 45 zorgcentra. In die centra kan
elke zwangere vrouw terecht voor gratis zorg.
Onze teams organiseren daarnaast vormingen en groepsdiscussies rond
thema’s als contraceptie en familiale planning. Hierna kan ze beslissen of en
welke soort contraceptiemethode zij wenst.
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Onze operationele partners
Direction Régionale de la Santé (DRS)
Centre de Santé de Référence (CSRéf)
Centre de Santé Communautaire (CSCom)
Direction Régionale de la Santé (DRS)
Centre de Santé de Référence (CSRéf)
Centre de Santé Communautaire (CSCom)
Associations de santé communautaire (ASACO)
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