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Herman en Valentin onderzoeken een
vrouw met gewrichtspijnen.

van hoe zo’n kamp er precies uitziet. Een busje
rijdt ons langs een kamp in de buurt van Trichy.
We zien dicht opeengepakte betonnen huisjes
met golfplaten daken. Een beetje zoals de slums,
maar dan in het open veld. “De kampen zijn 25
jaar geleden gebouwd als tijdelijke onderkomens,
ze zijn uit het niets gebouwd”, legt Florina uit.
Het is de Indiase overheid die zorgt voor huisvesting, voedselrantsoenen en een kleine uitkering
voor de kampbewoners. “We werken goed samen
met de overheid. De kampen zijn geen triestige bedoeningen, maar levendige gemeenschappen. We
leren de mensen zichzelf te organiseren. Omdat de
inwoners van Tamil Nadu de Tamilvluchtelingen
als hun verwanten zien - ze delen dezelfde taal en
cultuur - zijn er vrij weinig strubbelingen tussen
bewoners en vluchtelingen. De kampen liggen ook
bewust goed verspreid over de staat.”
Vandaag focust Oferr zich sterk op de terugkeer
van de vluchtelingen en op peacebuilding in Sri
Lanka. De oorlog is voorbij, de Tamils kunnen
weer naar huis. “Maar die terugkeer moeten we
goed voorbereiden en begeleiden”, zegt Gladston.
“Eens weer in Sri Lanka kunnen ze niet meer terug. Hele generaties zijn opgegroeid in de kampen.
Die mensen beseffen vaak niet dat hun dorp in
Sri Lanka veel minder faciliteiten heeft dan een
Indiaas vluchtelingenkamp.”

Weduwen

Dokter Herman ontdekt dat de kleine Akshaya doof en blind is.
optie.” Herman geeft hem paracetamol en de
raad om zo lang als mogelijk te blijven bewegen.
We zien heel veel vrouwen met klachten van pijn
in de heupen, rug, knieën en gewrichten. “Een
logisch gevolg van het huishoudelijk werk dat ze
hier zittend op de grond verrichten. Te veel, te
hard en te lang werken overbelast hun lichamen.
En wist je dat een gemiddelde Indiase vrouw elk
jaar 2.000 kilometer wandelt om water te halen?
Vandaar al die rugpijn. Zeggen dat ze moeten
stoppen met water dragen is geen optie, want dan
heeft het gezin geen water meer.”
Valentin leert de patiënten eenvoudige bewegingen waarmee ze thuis aan de slag kunnen om hun
spieren te versterken of hun gewrichten te ontlasten. Het is Valentins vierde keer in India. Herman
en Valentin kennen elkaar van de Provinciale
Hogeschool Limburg, waar ze allebei lesgeven.
“Het is fijn om hem erbij te hebben”, zegt Herman.
“Valentin kent zijn vak. We vullen elkaar perfect
aan. Een dokter en een kinesist onderzoeken op
verschillende manieren, maar meestal komen we
tot dezelfde conclusie. Onze middelen hier zijn
beperkt, maar oefeningen die niets kosten en die
de mensen thuis kunnen doen, kunnen echt iets
betekenen.”
Valentin is er intussen voor de vierde keer bij.
“De eerste keer ben ik vooral meegegaan uit
nieuwsgierigheid. Ik was overrompeld, maar ik
ben toch blijven komen.”
“Het contrast tussen wat we hier zien en de gemiddelde patiënt in mijn praktijk thuis, is immens
groot”, zegt Herman. “Maar dat stoort me niet.
Ik kan vrij goed omschakelen.”

Taaie kat

Rasamma, een weduwe van 58, klaagt ook over
rugpijn. Ze werkt voor een metselaar. Met een
stapel stenen op haar hoofd loopt ze zestig keer
per shift stellingen op en af.
“Natuurlijk heeft ze rugpijn”, zegt Herman. Hij
besluit haar geen pijnstillers mee te geven. “Ik
ken dat type: de taaie kat. Als de pillen de pijn
stoppen, gaat ze nog harder werken, waardoor ze
nog meer pijn krijgt.” Hij raadt haar voorzichtig
aan een andere job te zoeken.
Een kleine, graatmagere vrouw in een bruine
sari schuifelt het kabinet binnen. Ze is 52, vertelt
ze en is de laatste tijd zo verschrikkelijk moe.
De weegschaal verklapt dat het minivrouwtje
amper 24 kilo weegt. Dat is evenveel als mijn
zoon van zes. “Deze vrouw moet dringend naar
een ziekenhuis”, zegt Herman. “Waarschijnlijk
heeft ze wormen en lijdt ze aan bloedarmoede.”
De consultaties duren lang. Elke patiënt moet
zijn hele verhaal doen. Hier zijn geen dossiers. En
ook het tolken kost veel tijd. Maar de patiënten
wachten geduldig. De laatsten in de rij hebben de
hele dag in de verzengende hitte moeten wachten.
“Nog vijf patiënten”, zegt Gladston als het donker begint te worden. “Vijf keer paracetamol en
oefeningen”, grap ik. “Lach maar”, zegt Herman.
“Maar het toont aan hoe beperkt onze middelen
hier zijn.” Twee minuten na de laatste patiënt
valt de stroom uit. Het is inmiddels pikdonker.
Een zware, vermoeiende dag voor Herman en
Valentin zit erop.
We mogen dan wel niet in de kampen, maar we
willen de volgende dag toch een beeld krijgen
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We hebben
één dokter
voor de 75.000
vluchtelingen
in de kampen

Vele vluchtelingen hebben geen papieren, of zelfs
maar een geboortebewijs. Oferr helpt hen aan
de documenten die ze nodig hebben voor hun
terugkeer en biedt ter plaatse basishulp om een
nieuwe leven te beginnen. De 17.000 in de kampen
geboren kinderen golden als statenlozen, maar
dankzij het lobbywerk van Oferr krijgen ze nu
het Sri Lankaanse staatsburgerschap, waarmee
ook zij kunnen terugkeren. “Nu de politieke
situatie op Sri Lanka redelijk stabiel is, willen ze
allemaal terug”, zegt Gladston. “Het is slechts een
kwestie van tijd voor de laatste Tamilvluchteling
de kampen heeft verlaten.”
Ter plaatse mogen de terugkeerders rekenen op
Oferr voor hulp bij huisvesting en reïntegratie.
Want de oorlog heeft diepe wonden geslagen in
Sri Lanka. De voormalige conflictgebieden liggen
nog vol landmijnen. Wie het geluk heeft dat zijn
huis er nog staat, kan het vaak niet gebruiken
door het mijnengevaar. Oferr markeert nu één na
één de ontmijnde gebouwen en velden. Door de
landmijnen zijn er ook heel veel geamputeerden.
Van heel veel vermisten wordt nu pas duidelijk dat
ze nooit meer zullen terugkeren. En Sri Lanka telt
massa’s jonge weduwen met kleine kinderen die
moeten ploeteren om het hoofd boven water te
houden. “Er is nog gigantisch veel werk”, besluit
Gladston.

Voor we vertrekken hebben Samuel Chandrahasan,
Florina en Gladston nog één vraag voor dokter
Herman. Kan hij deze zomer mee naar Sri Lanka?
Wil hij alsjeblieft ter plaatse gaan bekijken wat
Oferr doet voor de teruggekeerde vluchtelingen
en zijn advies geven? Herman krabt in zijn baard
en zegt dat hij daar eens over moet nadenken. Als
ik Herman enkele weken na onze thuiskomst uit
India terugzie, heeft hij zijn vliegtuigticket naar
Sri Lanka al geboekt.

