
Naar aanleiding van de plotselinge sluiting

van de Boetiek (april 2015) heeft Saha er
voor gekozen om alle aandacht te richten op

de Mutuelle de Santé* en om vooral te gaan

investeren in kennis (trainingen/cursussen).

De Mutuelle is een project waar de vrouwen

vertrouwen in hebben en dat ondersteunt

wordt door de ONG Action*. Het is een

officieel onderdeel van de werkzaamheden

van de ONG Action geworden en tot een van

haar prioriteiten verklaart. Eind 2015 heb-

ben de vrouwen het voorstel van ONG Action

voor de opzet van de Mutuelle de Santé

geaccepteerd.

Bij nieuwe activiteiten zal de aandacht meer

gaan naar de verschillende coöperaties zelf

omdat de U-gats* als overkoepelende orga-

nisatie niet goed functioneert. Hierin is

-ondanks alle ondersteuning van Mohama-

dou- weinig verandering gekomen. In de

gesprekken met de U-gats leden komt naar

voren dat er behoefte is aan versterking van

hun capaciteiten op gebied van organisatie.

Door gemeenschappelijke activiteiten willen

ze de coöperaties zelf versterken en hiermee

het individuele belang verminderen.

Ondertussen is Mohamadou weer terug in

Nederland. Nadat zijn contract was afgelo-

pen bij het Rode Kruis heeft hij in Nouakchott

geen baan kunnen vinden waarmee hij zijn

gezin financieel voldoende kan onderhou-

den. Hij werkt inmiddels weer bij Pro Persona

maar blijft solliciteren naar werk in Maurita-

nië. Vrouw en kinderen zijn achtergebleven

in Mauritanië hetgeen voor iedereen een

moeilijke situatie is. Hopelijk duurt dit niet

te lang.

• De Mutuelle de Santé •

Al eerder was duidelijk dat de projectleider

van de ONG Action: Yacoub- overbelast is en

moeilijk bereikbaar. Gevolg hiervan is dat de

planning zoals in de vorige nieuwsbrief be-

schreven, niet is gehaald. Het bestuur heeft

inmiddels samen met Mohamadou regelma-

tig contact met Yacoub via mail of skype. Dit

heeft geresulteerd in een nieuwe “feuille de

route” met een aangepast voorstel, planning

en begroting. Er hebben een aantal wijzigin-

gen plaatsgevonden t.a.v. de oorspronkelijke

opzet en er zijn antwoorden gekomen op de

vragen die er nog waren.

Nog even een korte samenvatting hoe de
Mutuelle de Santé eruit gaat zien:
Per familie ( vrouw, man, en max. twee kinde-

ren) wordt een bedrag van 500 UM* aan in-

schrijfkosten en een contributie van 500 UM

per maand gevraagd. Wanneer er meer dan

twee kinderen zijn wordt per kind 100 UM per

maand extra betaald. Dit zijn volgens Moha-

madou en Yacoub geen te hoge bedragen.

Om gebruikt te kunnen maken van de Mutu-

elle moet de verzekerde minimaal drie

maanden betaald hebben. Er is een opzeg-

termijn van drie maanden. Wanneer iemand

een betalingsachterstand heeft, is er geen

recht op vergoeding. De leden betalen eerst
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De najaarsnieuwsbrief!
Informatie over alles wat er gebeurde in de afgelopen periode in
Kaedi, Mauretanië.

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

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 is een verzekering
tegen ziektekosten.

* Union-Gats (U-gats) is de overkoepe-
lende organisatie van alle vrouwen co-
öperaties

* Carnet (boekje) Er wordt een boekje ge-
maakt met naam, foto en nr. van de
deelnemer van de Mutuelle de Santé.
ONG action

* ONG Action is een door de overheid
erkende Niet Gouvernementele Organi-
satie. ACTIONS heeft meerdere projec-
ten op het gebied van gezondheidszorg
uitgevoerd in de Gorgol regio, o.a. met
financiering van UNICEF en OXFAM.

* Um oftewel MRO (Mauritaanse
Ouguiya): 1 euro = 400,870 UM
(12.09.16)



zelf de rekening en dienen daarna het bedrag

in bij de Mutuelle .

Specialistische zorg, behandeling buiten

Kaedi of in een privé kliniek worden niet ver-

goed door de Mutuelle.

Er worden contracten afgesloten met de ver-

schillende gezondheidsinstellingen (apo-

theek, gezondheidspost, moeder-kindcentra

en ziekenhuis). Hierin staat wat er precies

vergoed wordt en hoeveel (percentage) van

een bepaalde behandeling, onderzoek of

medicijn en op welke manier dit betaald

wordt.

De organisatie van de Mutuelle de Santé

bestaat uit een bestuur, een controlerend

team en een ondersteunend bureau. Het

controlerend team checkt alle declaraties.

Het ondersteunend bureau geeft advies en

bestaat uit vrijwilligers die contacten hebben

met externe partners en zijn geaccepteerd

door de U-GATS.

Er wordt een boekje (carnet*) gemaakt met

naam, foto en nr. van de deelnemer van de

Mutuelle de Santé.

Bij het carnet zit een formulier dat door de

behandelaar worden ingevuld waarna het bij

de penningmeester van de Mutuelle de

Santé wordt ingeleverd.

Het bestuur van Saha heeft onlangs de be-
groting voor de opzet van de Mutuelle goed-

gekeurd.

Dit houdt de aanschaf van een computer in

met daarbij behorende virusprogramma’s,

kasten, mappen en een bureau. ONG Action

zorgt voor huisvesting; Hier hoeft geen huur

voor te worden betaald.

De kosten voor het carnet zijn duidelijk.

Samen met Yacoub is een keus gemaakt uit

drie offertes. De carnets worden gedrukt in

Nouakchott.

De training van bestuursleden en vertegen-

woordigsters van de coöperaties wordt in

eerste instantie gericht op het functioneren

van de Mutuelle. Dat wil zeggen: het principe

van een Mutuelle, wat er geboden gaat

worden door de Mutuelle aan diensten, de

administratie, de financiën, computervaar-

digheden en het functioneren van de

nationale gezondheidszorg. Als vervolg wordt

er onder leiding van ONG Action een training

gegeven gericht op empowerment van de

vrouwen en vrouwelijk leiderschap. De

trainingen zijn eerder gebruikt door andere

organisaties en goed bevallen. Beide trainin-

gen zijn dus gericht op het versterken van

capaciteiten op het gebied van organisatie,

administratie, goed bestuur en participatie.

Het bestuur van Saha heeft een bedrag van
3110 euro beschikbaar gesteld voor de com-

puter met toebehoren, de inrichting van het

kantoor, de boekjes en de trainingen.
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• Microkrediet •

Een van de manieren om de coöperaties te

versterken is door het verlenen van micro-

kredieten. Het voorstel van Mohamadou is

om ongeveer een bedrag van 50.000 UM. te

lenen dat binnen zes maanden moet worden

terugbetaald. Wanneer het geld is terug-

betaald kunnen nieuwe voorstellen worden

gehonoreerd. Om Ugats als overkoepelde

organisatie er bij te betrekken en te onder

steunen stelt Mohamadou voor om een klein

bedrag te vragen dat naar U-gats gaat. Van

uit het geloof mag geen rente gevraagd/be-

taald worden. Een van de voorwaarden is

dat alleen coöperaties kunnen meedoen die

lid zijn/ingeschreven van de Ugats en voor

een lening de goedkeuring krijgen van de

voorzitster van de Ugats .

Het bestuur van Saha vindt het voorstel
om microkredieten te verlenen aan de

coöperaties een goed plan. Hierdoor komt

het initiatief ook meer bij de vrouwen zelf

te liggen.

Om te voorkomen dat Saha het wiel op-

nieuw gaat uitvinden en om de organisatie

en controle in goede en betrouwbare

handen te geven zijn we op zoek naar

een organisatie die op dit gebied al werk-

zaam is in Mauritanië.

Misschien zijn er lezers van de

nieuwsbrief die hier meer van weten??

Laat het ons weten !!!


