
e' Paui Mertens ve.rtoont in hèt hete land een d.iaserie die de si
tuatie in Kenia aan de toeschouwers m,oetverduidelijken. 
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BINGELRADE - Twee dagen pèr 
week van 's morgens vroeg tot 's 
avonds laat opereren, 65 bedden 
voor 180 patiënten, zo'n 350 patie:ii
ten per dag in de polikl1-lek, 300 
zware operaties per jaar en 1100 
bevallingen. Dit zijn d� werkom
standigheden van tropenarts Paul 
Mertens (34) uit Bingelrade in - de 
plaats Kafenguria aan de rand van 
het bergachtige district West-Po• 

Bingelraadse arts wil negen poliklinieken in Kenia tiviteiten worden Ónt�::id. H4i&
project loopt over vijf en. raai
in totaal ruim 1,1 miljoen koatea; 
m'n 125.oot gulden per kliniek.

= kunnen ook voor een deel tenqv 
len op officiële Nederlandse 
wikkellngsgelden en proberell 
steun te krijgen raa de missie lli 
Kenia, die nogal over wat � 
gen beschikt", vertelt de 34;-jarqi,
arts uit Bingelrade. • ' 
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kot in Kenia. 
Om de toestand in de gezondheids
zorg in dit deel van Kenia te verbe

DOOR NEDERLAND 
.

· Het project past precîès in de struè�
tuurplanning voor de gezon<lbèidf.

teren heeft Paul Mertens een pro-- _ siast over het · project dat zij de 
ject ontwikkeld voor de bouw van Stichting Medische Hulp Kenia op
hegen poliklinieken in West-Pokot, - richtten. Deze stichting heeft inmid
dat zo groot is als de drie Zuidneder- dels behoorlijk naam gemaakt door 
landse provincies bij.elkaar. Finan- Ajax te strikken om pro deo deel te 
ciële hulp uit Nedetrand is daarbij nemen aan een groot zaalvoetbalga� 
onontbeerlijk, maar de overheid la. 
heeft niet het geld om het project 
helemaal te bekostigen. . Formidabel 
Bij zijn 'bedelaktie' had Mertens 
vrouwe Fortuna aan zijn zijde, want l»aul Mertens, die bijna drie jaar in 
hij kreeg de steun van twee interni&: Kenia werkt, is -nu ln Nederland 
ten van het Wilhelminagàsthuîs in · om het projec� te promoten en hij 
Amsterdam. ZU waren · zo enthou- · kàn zijn.geluk niet op met het werk 

van de stichting. ,,Het is eeht for- zorg van de Keniaase regering. Dè
id b I t d. int l ten - - tropenarts heef zeer bewust de;•m a e wa 1e em S voor plaatselijke bevollrl-n bij })et pre,., .mekaar krijcen. In het be&'ln cfog ....,.."6 

het ,allemaal niet zo ·best -.iet de ject betrokken, zodat- het· via '!hi-
rambee' (samenwerking) tot sta.nastichting, maàr nou loopt liet goed komt. ,,De psychologische achte&:en hebben wij reeds veertig mille grond is dat de Kenianen in dit -...in kas. Alleen al de zaalwedstrij- •-

den met Ajax ln januari leverden bied hun eigen gezondheidszorg z-4.
ruim 18.000 gulden op en dat bete- gelen. Anders heeft het �roject gee(t
k bbe · kans van slagen. Alles in de polikli!-'ende een verdu 1llll" van het nieken is simpel en doelmatig ge.;bedrag dat in 1982 bijeen kwam.. Ik houden, zodat de7.e ook functi

=
o •heb goede hoop dat no, dit par de ren als wij weg zijn. De kliniekeneerste ton in het laadje komt en als bijgebouwen worden gereall het lukt zullen ook in.Limburg ak- door aannemers uit de streek. die�

het verleden hebben bewezen �
trouwbaar te'zijn en goed werk b�◄ 
nen een bepaalde tijd te leveren ., 
licht .Mertens toe; · 




