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Het verhaal van James Imbai
In de nieuwsbrief van januari is er al een bericht geweest
over James en zijn ziekenhuisopname na het uitbreken
van een brand in hun woning. Nicholas, Madeline en
Geoffrey, de betrokkenen van de stichting in Kenia, zijn
bij hem en zijn moeder Mary op bezoek geweest in het
ziekenhuis en schreven het volgende verhaal:
De brand
Op 16 januari jl. kreeg Mary Agiza tijdens haar werk een
telefoontje van haar buren dat haar woning was afgebrand. Buren meldden dat ze haar 8-jarige zoon James,
een leerling uit het EBOO-project, bewusteloos onder
het bed hadden gevonden. De deur zat op slot en het
vermoeden bestond dat James niet in staat was om naar
buiten te gaan en daarom zijn toevlucht onder het bed
had gezocht. Op die noodlottige dag ging James niet
naar school vanwege ziekte. Zijn moeder Mary had hem
laten slapen en liet haar zoon achter bij haar ex-man
(tevens de vader van James) en zijn tante Elizabeth.
In het ziekenhuis
Met onbeantwoorde vragen over de oorzaak van de
brand, de reden waarom de deur op slot was en waar
haar ex-man en Elizabeth waren, zorgde Mary ervoor
dat haar zoon in het ziekenhuis kwam en meldde het
incident aan Stichting EBOO. James werd opgenomen
in het St. Mary’s ziekenhuis, een privé-ziekenhuis
gerund door de katholieke kerk gelegen aan de rand van
Kibera. Voor de 7 dagen dat hij hier bleef was James
bewusteloos. Op 22 januari werd James overgebracht
naar het Kenyatta ziekenhuis voor gespecialiseerde zorg
waar hij werd opgenomen op de Intensive Care waar
hij nog eens twee weken bewusteloos bleef. Geleidelijk
kwam James gelukkig bij bewustzijn en dankzij fysiotherapie kon hij inmiddels zijn hoofd weer bewegen, zijn
ogen openen en enigszins reageren op anderen door
hen te begroeten met een grote brede glimlach. Zijn
moeder kon hem vloeibaar voedsel geven waardoor een
voedingssonde niet meer nodig was. De rest van zijn
lichaam is echter verlamd en het dragen van luiers is
noodzakelijk. In het Kenyatta Ziekenhuis deelden
moeder en zoon het bed in de nacht. Hun enige bezit,
wat geschonken kleding, lag onder het ziekenhuisbed.
Mary is sinds 16 januari niet weg geweest bij het bed
van haar zoon. Ze heeft niet gewerkt en is haar baan
verloren.
Wie betaalt?
Toen James met ontslag mocht, waren er problemen
met het betalen van de ziekenhuisrekening. Zij mochten
het ziekenhuis dan ook niet verlaten voordat de rekening
van KES 126.000 / € 1000 was betaald. Zij waren niet
de enige die werden vastgehouden in het ziekenhuis;
een andere moeder werd al 7 maanden vastgehouden
vanwege onbetaalde rekeningen. Elke extra dag
ziekenhuisopname kost KES 2000 (= €20).
Daartegenover stonden de voordelen van een dak
boven hun hoofd, het krijgen van fysiotherapie en
voeding. Het enige gevaar was een uitbraak van een
infectie. Door haar ontslag had Mary geen inkomsten en
heeft daarom een beroep gedaan op familie en vrienden
om fondsen te werven om de rekening te betalen.
Rekening kwijtgescholden
Na een lange tijd is de volledige ziekenhuisrekening
alsnog kwijtgescholden. Maar waar moesten Mary en
James naartoe? Ze hadden niets meer. Hun huis is met
de grond gelijkgemaakt en al hun bezittingen zijn
verbrand. James zijn 11-jarige zus, Lucy, is ingetrokken
bij haar tante Jennifer. Inmiddels zijn Mary en James
hier ook ingetrokken. Hier wonen ze in een 1 kamer
appartement samen met haar twee kinderen. Ook zij is
een alleenstaande moeder.
James zal nooit meer de levenslustige en speelse
jongen worden die hij was. Hij heeft een hoge
concentratie koolmonoxide ingeademd wat voor
blijvende hersenschade kan hebben gezorgd. Alleen tijd
zal leren hoe groot deze schade is.
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Wat is er nodig?
Fysiotherapie: James zal fysiotherapie nodig blijven
hebben. Dit heeft de afgelopen 10 dagen voor grote
verbeteringen gezorgd. Ook heeft hij een
gespecialiseerde beoordeling nodig om het niveau van
verslechtering te bepalen. Verder zal zijn moeder een
training nodig hebben hoe ze voor hem moet zorgen;
Onderdak: Mary heeft geen huis. Het land waar haar
kleine hut stond behoort tot de grootvader van James
waar ze geen huur voor hoeft te betalen. Zij zal hulp
nodig hebben een ander huis te bouwen;
Inboedel: door de brand verloor de familie alles. Zij
zullen hulp nodig hebben om huishoudelijke artikelen
zoals meubels, kleding, boeken, keukengerei etc. te
verzamelen.
Levensonderhoud: Mary heeft enige vorm van steun
nodig tot ze weer op haar voeten kan staan. Zo moet
ze werk vanuit haar huis kunnen doen zodat ze fulltime
voor haar zoon kan blijven zorgen.
Onderwijs: gezinnen binnen Stichting EBOO moeten
bewust worden gemaakt van de diensten die het National Hospital Insurance Fund (NHIF) levert. Het NHIF is
een sociale ziektekostenverzekering tegen een kostprijs van KES 500 per maand (€5) die ervoor zorgt dat
ziekenhuisdiensten betaalbaar wordt voor Kenianen. Het
vereist inzet dit te betalen.

Advies vanuit Kenia
Hoewel Stichting EBOO het gezin dolgraag financieel wil
ondersteunen, hebben de betrokkenen in Kenia het
Nederlandse bestuur van Stichting EBOO geadviseerd
nu nog af te wachten. Wanneer wij “te snel” geld zullen
storten, zullen overheidsinstanties en kerken in Kenia
zich onttrekken van hun verantwoordelijkheden. We
hopen dat zij het gezin van James zullen helpen, maar
houden het zeker in de gaten.
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