Spreekpunten Terre des Hommes
Partnerships spreken mij zeer aan. Vandaag een mooi voorbeeld. De Nationale Postcode
Loterij legde twee miljoen euro op tafel voor dit vliegtuig. Piloten zonder Grenzen zorgen
ervoor dat het in de lucht blijft. Nederlandse hartchirurgen trainen hun Afrikaanse collega’s.
En dat alles onder de vleugels van Terre des Hommes, in nauwe samenwerking met artsen,
ziekenhuizen en partnerorganisaties in Afrika.
Armoedebestrijding kan en moet niet alleen van overheden komen. En dat is gelukkig ook
niet de praktijk.
Dit vliegtuig staat klaar voor vertrek naar Afrika. De situatie in met name zuidelijk-Afrika is
momenteel zeer zorgelijk. Honger dreigt voor 14,5 miljoen mensen. Aids slaat diepe wonden
in samenlevingen in heel Afrika. Naast honger en aids zijn er de gewone
gezondheidsproblemen. Die verdienen ook aandacht. Voor de mensen die ze treffen zijn die
gewone problemen niet minder ingrijpend. Het is toch diep tragisch dat nog altijd zoveel
kinderen overlijden aan de gevolgen van ziektes die gemakkelijk te voorkomen en te
genezen zijn. Reumatische koorts is een van die ziektes.
Terecht schenkt dit programma veel aandacht aan training van artsen in Oost-Afrika en aan
preventie van hartaandoeningen. Voorkomen is altijd beter -en stukken goedkoper- dan
genezen. Maar voor veel kinderen komt preventie te laat. Operatie Hartslag is letterlijk een
geschenk uit de hemel voor al die kinderen die alleen nog dankzij een hartoperatie in leven
kunnen blijven. Een luchtbrug om ze snel in een ziekenhuis te krijgen. Natuurlijk dient het
toestel niet alleen daarvoor. Dankzij de route door de lucht kunnen artsen en
verpleegkundigen afgelegen veldklinieken bezoeken, waar de mensen verder totaal
verstoken zijn van medische zorg.
Een klein vliegtuig met een grote missie zei Ron van Huizen. Hij is zelf directeur van een
kleine organisatie met een missie. Deze week presenteerde de commissie
Medefinancieringsprogramma breed het rapport ‘Breed uitgemeten’. Die commissie is door
mijn voorganger ingesteld om te adviseren over het Medefinancieringsprogramma. Over
welke organisaties in aanmerking komen. En over hoeveel geld elk van die organisaties
komend jaar krijgt. Nu nog telt het programma vijf deelnemers. Terre de Hommes heeft ook
een aanvraag ingediend.
Over de toetreding van Terre des Hommes is het advies duidelijk. De organisatie voldoet
ruim aan alle vereisten. Ook over de kwaliteit van de aanvraag is de commissie te spreken.
Met een fraai rapportcijfer van 7,4 zet Terre des Hommes zichzelf sterk op de kaart. Ik vind
dat een compliment waard. We hebben heldere afspraken over het gevolg op het advies van
de commissie. In november geef ik een beleidsreactie. Dan maak ik ook bekend hoeveel
geld er naar welke organisatie gaat. Ik wil daar niet op vooruitlopen.
In samenwerking tussen publieke en private sector kan een grote meerwaarde liggen. Ik wil
die samenwerking de komende jaren stimuleren. Tot dusver draait Terre des Hommes
zonder structurele bijdragen vanuit de overheid. Hier op Schiphol zien we vandaag dat dat
hen prima afgaat. De rol van de overheid in Operatie Hartslag is zeer bescheiden. Mijn
bijdrage is de symbolische doop van het vliegtuig. Ik hoop dat het heel veel geslaagde
vluchten zal maken.
Het vliegtuig krijgt de naam ‘Uzima’. Het is een woord uit het Kiswahili, de meest gesproken
taal in oostelijk Afrika. Uzima betekent onder andere: een lang leven en een goede
gezondheid. Het is daarmee een toepasselijke naam voor het toestel zelf, dat ik nog een
lang en brokkenvrij leven toewens. En vooral ook een toepasselijke wens voor alle
passagiertjes die dit toestel zal vervoeren.
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