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OT MØRKET

MOBILT: Operasjonsstuen er en ombygd lastebil som
reiser rundt i Burkina Faso og gjør mirakler for de mange
fattige som aldri ville hatt råd til operasjon.

MANGE FÅR HJELP: Den norske organisasjonen Bet-
ter Life sørger bare i år for at over tusen mennesker med
grå stær i Burkina Faso får synet tilbake. En rullende opera-
sjonsstue besøker hver måned nye områder.

BLIND: De fire siste årene har vært en langsom ferd mot
mørke for 62 år gamle Adama Naon fra landsbyen Boromo
i Burkina Faso. Han er en av 160 000 i landet som er blitt
blinde av grå stær.

LITE UT-
STYR: Det er
ikke like mye ut-
styr som på et
norsk sykehus,
men det holder
til å hjelpe man-
ge i Boromo til å
se igjen.

gårde hjemmefra. Bare i Bur-
kina Faso, med 14 millioner

innbyggere, er 160 000 blinde
av grå stær.

Mange av dem må bruke
barna eller barnebarna som
«førerhunder». Dermed går
de små glipp av skolegang.

Ensomt
– Det verste med å bli blind, er
å ikke kjenne igjen de som går

forbi deg. Du hører bare
skritt, du vet ikke hvem det er.
Det er ensomt. Det å kunne gå
på besøk igjen og hilse tilbake
når folk roper, er noe av det
jeg gleder meg mest til, for-
teller Adama.

– Adama Naon! Adama Na-
on!

62-åringen rykker til og kas-

ter hodet mot stemmen. Han
er tydelig nervøs og anspent
når doktor Ousmane Sanfo ro-
per opp navnet hans i køen
utenfor lastebilen. Nå er det
snart hans tur.

Alt svart
For fire år siden begynte alt
han så, å miste farge. Så ble
alt bare røde skygger. Det sis-
te året har alt vært svart, ba-
re konturer mot sollyset har
han vært i stand til å skimte.

– Jeg hadde aldri trodd jeg
skulle få synet tilbake. Jeg
trodde det hadde med alder-
dommen å gjøre, sier Adama
Naon mens han blir geleidet

mot kirurgene i den rullende
operasjonsstuen.

Under kniven
Blodtrykket blir sjekket. Dok-
tor Sanfo og doktor Florence
Garane kikker med lys mot
øyet. Ja, dette bør de kunne
klare, mener de to.

Så blir mannen tatt med inn
i operasjonsstuen. Dørene
mot den glohete Sahel-solen
blir lukket. Adama Naon er
under kniven. I morgen er han
et steg nærmere det han har
drømt om hver dag de siste
årene.

Å kunne se igjen.

Fakta
Erna og Knut Engs
Barnefond
Det norske ekteparet Eng beslut-
tet i 2000 å gi så godt som hele sin
gigantformue på over 500 milli-
oner kroner til prosjekter som skal
hjelpe fattige, syke og lidende i
verden. Knut Eng (85) startet sin
forretningskarriere i 1948 med
bedriften Norsk Lettmetall, som
senere byttet navn og ble solgt til
Electrolux. Eng har de siste årene
jobbet som investor. Det er kona
Erna som styrer og driver barne-
fondet.
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