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Ja... een nieuwe nieuwsbrief !
Weer is er in Kaedi van alles gebeurd... leest u maar...

Saha zet zich in voor een
collectief van sterke vrouwen
in Kaedi (Mauretanië). Dit
collectief wil de gezondheid
van vrouwen en kinderen
verbeteren.

• De Boetiek •

In de vorige nieuwsbrief (mei 2015) hebt u

kunnen lezen dat het functioneren van de

Ugats (overkoepelende organisatie van alle

vrouwen coöperaties) veel aandacht van

Mohamadou vraagt.

Hij kwam tot de conclusie dat zijn verwach-

ting van wat de vrouwen zelf kunnen te hoog

is geweest.

Als oorzaak hiervan ziet hij vooral het gebrek

aan scholing. Daarnaast belemmert de hou-

ding van de voorzitter van de Ugats de voor-

uitgang van de projecten.

Dit heeft er toe geleid dat eind April in een

bijeenkomst van de Ugats de beslissing is

genomen om de Boetiek te sluiten !

Mohamadou mailde dat hij hier erg van ge-

schrokken is. Het was wel duidelijk dat het

allemaal niet zo makkelijk ging, maar met

een sluiting van de Boetiek had hij echt

geen rekening gehouden. Hij was hard op

zoek naar een leraar die de vrouwen kon

gaan scholen in het financiële deel van de

Boetiek. Er waren inmiddels twee opties voor

een cursus waaruit gekozen kon worden.

Ook Saha was verbaasd en teleurgesteld; het

idee voor een Boetiek kwam van de vrouwen

zelf.

Volgens Mohamadou heeft de voorzitster

van de Ugats een belangrijke rol gespeeld in

de sluiting van de Boetiek. Eind april riep de

voorzitster een spoedvergadering bijeen om

te bespreken hoe de huur van de Boetiek

vanaf mei 2015 door de vrouwen zelf betaald

moest gaan worden. Dit was de afspraak

met Saha.
Omdat de Boetiek zelf nog te weinig oplevert

zou dit uit de middelen van Ugats gefinan-

cierd moeten worden. Dit zag de voorzitster

niet zitten en stelde daarom voor om de

Boetiek te sluiten. Dit lukte omdat een aan-

tal vrouwen niet meer mee stemt in de ver-

gaderingen. Ze hebben geen vertrouwen in

de voorzitster. De vrouwen die de boetiek

wel belangrijk vinden hebben dit niet tegen

kunnen houden.

Mohamadou is bezig om de financiën van

de boetiek zo goed mogelijk af te handelen.

Volg saha op
www.saha-sante.org

of op face book
wij vinden het fijn als jullie
deze pagina delen en like-en.



• De Mutuelle de Santé* •

Er is voor gekozen om nu alle aandacht te

richten op de Mutuele de Santé en om te in-

vesteren in kennis (trainingen/cursussen).

Volgens Mohamadou is het beter om n.a.v.

een duidelijk vraag,de coöperatieven apart

te ondersteunen. De U-gats is dan wel de

overkoepelende organisatie maar functio-

neert niet als zodanig. De vrouwen voelen

zich verantwoordelijker voor hun eigen

coöperatief dan voor de U-gats.

Saha heeft daarbij wel haar zorgen geuit;
gaat er met de Mutuelle de Sante niet het-

zelfde gebeuren als met de Boetiek ? Volgens

Mohamadou is de Mutuelle de Santé echter

een project waar de vrouwen veel vertrouwen

in hebben; het is concreet en het is voor de

voorzitter van de U-gatts moeilijk om hier

invloed op uit te oefenen of om dit te

saboteren.

Mohamadou is nu druk bezig om de Mutuelle

weer nieuw leven in te blazen.

Hij heeft verschillende keren overleg gehad

met Yacoub van ONG action. ONG action

heeft de ondersteuning van de Mutuelle de

Santé als een van haar prioriteiten aan-

gemerkt en hun team in Kaedi hiervoor

gemobiliseerd.

Eind 2015 is het voorstel van ONG action voor

de opzet van de Mutuelle de Santé, door de

vrouwen geaccepteerd. De strategie voor

2016 uitgezet; de planning is als volgt;

allereerst wordt aandacht besteed de ver

goeding van de zorgkosten. Het voorstel is

om elke patiënt eerst zelf het ziekenhuis te

laten betalen waarna de rekening ingediend

kan worden bij de Mutuelle.

Er wordt een beheerscomité ingesteld die

alle activiteiten volgt. De lijst met leden

wordt gecontroleerd en er wordt actie onder-

nomen om nieuwe leden te werven. Degene

die de Mutuelle gaat beheren (Maro Koita)

wordt begeleid door ONG Action en getraind

in het bijhouden van de boekhouding,

administratie en informatica.

ONG zorgt voor huisvesting in Kaedi waar-

voor geen huur betaald hoeft te worden.

In het eerste kwartaal van 2016 worden de

carnets gemaakt en een begroting samen-

gesteld voor kantoormateriaal zoals een

dossierkast, mappen en een computer.

De afspraak is dat de Mutuelle voor
31-12-2016 werkt !

In de praktijk blijkt dat in de samenwerking

met ONG Action de nodige aandacht vraagt.

Yacoub, de projectleider is moeilijk bereik-

baar omdat hij overbezet is. Om Mohamadou

hierin te ondersteunen heeft Saha regelmatig

email contact met Yacoub om te vragen naar

de voortgang, afspraken e.a.

* De Mutuelle de Santé is een verzekering
tegen ziektekosten.
* Union-Gats is de overkoepelende orga-
nisatie van alle vrouwen coöperaties
* Carnet (boekje) Er wordt een boekje ge-
maakt met naam, foto en nr. van de deel-
nemer van de Mutuelle de Santé. Bij het
carnet zit een formulier dat door de be-
handelaar worden ingevuld waarna het
bij de penningmeester van de Mutuelle de
Santé wordt ingeleverd
ONG action * ONG Action is een door de
overheid erkende Niet Gouvernementele
Organisatie.
ACTIONS heeft meerdere projecten op het
gebied van gezondheidszorg uitgevoerd
in de Gorgol regio, o.a. met financiering
van UNICEF en OXFAM.
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• De website •

En nu het goede nieuws; de website van Saha is vernieuwd !

Neem even een kijkje: www.saha-sante.org


