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PET IGJEN

150 operasjoner på
ti dager i Boromo

SYNET TILBAKE: Adama Naon er ferdig med øyeoperasjonen og blir geleidet bort fra den rullende operasjonsstuen av
sønnen Sulimane.

KONTROLL: Øynene til Adama blir nøye sjekket både før og
etter operasjonen.

Fakta

Fakta

Better Life Norway
Den norske organisasjonen
drives utelukkende av folk
som jobber gratis på fritiden
med hjelpeprosjekter. Kåre
Grønli, som eier og driver restauranten Jimmy’s på Aker
Brygge, er en av drivkreftene i
Better Life Norway. Han har
ambisjon om å gi 1500 blinde
med grå stær i Burkina Faso
synet tilbake i 2006.

Grå stær – katarakt
Øyesykdom som fører til at linsen som samler lyset til et bilde
på netthinnen, blir mindre
gjennomsiktig. For mange begynner sykdommen med at de
blir mer nærsynte. Noen opplever at de slipper å bruke lesebriller. Andre blir mer langsynte og må begynne med briller.
Etter hvert opplever de fleste
at synet blir tåkete. Til slutt
kan man bli helt eller delvis
blind.
Kilde: lommelegen.no

HÅPEFULL: Kona Abibu står i bakgrunnen og kikker
nervøst på når doktor Sanfu fjerner bandasjen og ektemannen kan åpne øyet for første gang etter operasjonen. Synet er tilbake, forteller kirurgen.

’’

Mange ute på landsbygda vet ikke at det er mulig
å få tilbake synet. De tror det er slik det skal være.

– Mange ute på landsbygda
vet ikke at det er mulig å få
tilbake synet. De tror det er
slik det skal være, at det er
noe Gud har bestemt, eller at
det skyldes alderdom. Uansett har ingen her ute råd til
en slik operasjon. De må ha
hjelp, forteller doktor Sanfu.

Doktor Sanfu
Så går han i gang med å
sjekke de neste som står i kø
utenfor lastebilen for å få synet tilbake. På den rødstøvete
gårdsplassen utenfor det nedslitte sykehuset lager to kvinner mat til pasientene på bål.
Et par ødelagte sykesenger
står parkert langs en vegg.

Utstyr finnes knapt. Forholdene er svært enkle i et land
som regnes blant verdens fem
fattigste.
Adama Naons lange døgn
hos øyekirurgene er over.
Bandasjen er på plass igjen.
Om en drøy uke eller to, etter
at det andre øyet også er re-

parert, kan han endelig ta seg
fram på egen hånd mellom
leirhusene med stråtak i
landsbyen.
Kona Abibu tar tak under
armen til ektemannen.
– Livet hans og livet vårt
har ikke vært det samme etter
at han ble blind. Jeg håper livet vårt kan bli bedre nå, sier
hun.
Så går de hjem sammen. Til
en litt lysere fremtid.
E-post: roy.freddy.andersen@vg.no
harald.henden@vg.no
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