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NIEUWSBRIEF
Ons voornaamste doel is en blijft het
sponsoren van kinderen die anders geen
enkele kans hebben om naar de middelbare
school te gaan. Daarnaast hebben we af en
toe bijzondere projecten.
In Kenya zijn nog veel zwangere vrouwen die
te ver moeten lopen, niet op tijd in het
ziekenhuis kunnen zijn en onderweg dood
gaan. Dat kan toch niet!
Dank zij veel research heeft Bert Rieks een
ambulance ontworpen die achter een
motorfiets gekoppeld kan worden. Zo kunnen
ook hutjes aan een smalle weg worden bereikt
waar een gewone ambulance niet kan komen.
Piki-Pona
De naam van de ambulance is Pona. In Swahili
betekent dat ongeveer: je wordt gered.
De motorfiets wordt algemeen Piki genoemd.
De naam Piki-Pona ligt goed in het gehoor en
geeft duidelijk aan waar het om gaat.
Allereerst
moest er een
plek komen
waar de Pona
gestald kon
worden en
onderhouden.
En een goed
begaanbaar
pad erheen. Dit is op het terrein van Maraboi.
Er is elektriciteit en de accu van de Pona wordt
opgeladen via het solarsysteem. Er is immers
zowat altijd zon in Kenia.

De Pona heeft een dichte bak, zodat de patiënt
geen last heeft van opspattende modder of
steentjes. Daarin ligt een uitneembare
brancard met een matras die overtrokken is
met een waterdichte hoes van kunststof.
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Deze is gemakkelijk schoon
te maken. Ook is er is een
overkapping van zeildoek,
zodat de patiënt wat privacy
heeft.
De bak is wit van binnen en
zwart van buiten. De hoes
van de overkapping is rood
met een wit kruis erop, zodat
het duidelijk is dat het om
zieken vervoer
gaat. Door het
raampje van de
overkapping
kan de bijrijder
de
patiënt
onderweg in de
gaten houden en aan de achterkant kan een
flap omhoog voor frisse lucht. De Pona heeft

een vering en is aan en af te koppelen van
de Piki via bal en houder zoals bij een
caravan. De vering en de koppeling komen
uit Nederland. Verder is alles in Kenia
gemaakt door de plaatselijke bevolking.

We vertrouwen erop dat we hiermee
bijdragen aan een vermindering van
sterfte van moeders en baby’s en veel
patiënten helpen die te ver weg wonen
van een begaanbare weg om de kliniek op
tijd te kunnen bereiken.
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