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Reisreportage 

NEDERLANI 
hoortoestden voor Sn Lor 

Twee keer per jaar reist  
Jeannette  Otemann af van 

Arnhem naar Sri Lanka. Ze 
neemt daarbij een speciale 

vracht mee, Voor Stichting 
Ayubowan Sri Lanka verspreidt 

ze tweedehands hoortoestellen 
0 

onder de bevolking.Ter plekke 
maakte ze een reisverslag 

van haar bijzondere 
onderneming voor deze editie 

van  Audiology  Infos, 

Door  Jeannette  Otemann 
Stichting Ayubowan Sri tanks 

a een aantal maanden voorbereiding mee het land in te nemen (pltf ... gelukt), n 
ga ik op 10 mei weer het vliegtuig in dag om te acclimatiseren en tref daarna c 
voor een nieuwe reis naar Sri Lanka contactpersoon Nalin Priyardarsana. Hij r 

Z namens Stichting Ayubowan Sri Lanka, het hele land door en helpt mij met de uit 
Sri Lanka is een geweldig land met hulpmiddelen en hoortoestellen, 
geweldige mensen. Maar met enorme En hoewel ik na zoveel reizen naar Sri  Lai  

armoede  on  gebrek aan goede zorg. Wat een feest om redelijk kan volgen is Nalin van onschutb 
hier twee keer per jaar naartoe te kunnen gaan om hulp hij wijst de weg, is zowel chauffeur als mij 
te geven in de vorm van rolstoelen, krukken en andere en kan rechtstreeks met de mensen com 
zorg op maat. over de hulpmiddelen en de hoortoestellr 
En ditmaal met een ongekende hoeveelheid communiceren in het Engels. 

W hoortoestellen, die wij binnen hebben gekregen Met Nalin op 12 mei gelijk de auto In, star 
via particulieren, Beter Horen en de oproep bij liet eerste Inventarisatieronde. Deze gaat van 
radioprogramma Gelderland Helpt van omroep 

21 
naar Kataragama, Badulla, Radnapura en 

Gelderland. Hot is moeilijk om in Nederland aan goede naar Colombo, Een mond vol plaatsnamr 
d tweedehands hoortoestellen te komen. Tijdens mijn reis pakken we het hele land mee In een I 

vorige reizen had ik de beschikking over gemiddeld van krap vier weken, verdeeld over twee 
> twintig hoortoestellen, en nu meer dan honderd stuks! Dat betekent  vole  uren in do auto, met ter 
L van 35 graden (in de schaduw), slechte 

-
11 Hoortoestellen als 'smokkelwaar uren hobbelen) en overnachten in lokale I 
O Na de landing in Colombo, waarbij het gelukt is of bij contactpersonen In het land en bij c 

zonder vragen een enorme zak met hoortoestellen bevolking, voor het tweede jaar achtereer 
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to maken met ernstige overstromingen, tropische 
stormen en hevige onweersbuien. Helaas regent het 
dan ook binnen bij de mensen thuis, de daken zijn 
niet zo betrouwbaar als in Nederland. Er zijn weer veel 
slachtoffers te betreuren. 
Tijdens deze reis zien we ook weer de prachtige 
natuur, olifanten die onze doorgang blokkeren 
en de berglandschappen. Plaatsen die in geen 
enkele reisgids vermeld staan zijn gebieden 
waar grote armoede is en gebrek is aan goede 
zorg. Mooi om te zien ook onderweg hoe de 
diverse bevolkingsgroepen leven. Sri Lanka is 
een multireligieus land, we kooien dan ook bij 
hindoestanen, boeddhisten, christenen en moslims. 

één voor één komen de 
mensen naar voren. Eerst 
vindt er een kort gesprekje 
plaats. Soms niet hulp 
van familie of door te 

roet een tweedehands hoortoestel uit Nederland. 
Dit betekent heel veel voor deze mensen: weer naar 
school kunnen, weer contact kunnen hebben met de 
omgeving, weer les kunnen geven of weer naar de 
tempel kunnen om gebeden te horen en gezang! 

Hulpvragen zonder oplossing 
Drie hulpvragen voor hoortoestellen nemen we 
mee terug naar Nederland. Daar heb ik deze reis 
geen oplossing voor kunnen bedenken. Het betreft 

een speciaal Widex SV 38-toestel 
voor een zesjarig meisje en een 

r waar zevenjarige longen in Biyagama. 
Door hoorspecialisten in Sri Lanka 

we net.  dilCiliddi voor voorgeschreven, maar helaas te duur 
doen: blije, emotionele voor onze stichting, 

Vast ritueel 
Bij onze contactpersonen, die verspreid in het 
land zitten, komen de hulpvragen binnen voor 
hoortoestellen en andere hulpmiddelen. Zij weten 
gelukkig wanneer Nalin en ik bij hen arriveren en 
als we aankomen zitten er meestal al veel mensen 
klaar die in aanmerking komen voor een hoortoestel, 
Alle aanvragen worden schriftelijk vastgelegd en na 
uitgifte tekent men voor ontvangst. Na aankomst 
begint er een vast ritueel: 

En dan gebeurt e 
L- II.........I 

communiceren met reacties van mens€ handen en voeten.  
We vragen naar de 
achtergrond, wanneer 
de hoorproblemen zijn begonnen, et cetera. 
We zien ook deze reis weer kinderen die vanaf 
geboorte slechthorend zijn, en volwassenen van alle 
leeftijden. De één slechthorend door oorlogsgeweld 
(bombardement in oorlog met de Tamils), de ander 
door een beest in zijn oor of door ouderdom. 
Na het gesprekje worden de oren grondig gereinigd 
waarna het passen van oorstukjes en liet juiste 
hoortoestel kan beginnen. Er worden tests gedaan, 
maar niet met geavanceerde apparatuur, Zo gaat er 
iemand achter een persoon staan en test wat hij van 
dichtbij en later ook van veraf kan horen. Het toestel 
wordt op de zachtste stand geïnstalleerd, waarbij heel 
langzaam het volume harder wordt gezet. Er wordt 
net zo lang getest tot we aan het gezicht van iemand 
kunnen zien dat er een match is en we het juiste 
hoortoestel hebben gevonden. 
En dan gebeurt er waar we het allemaal voor doen: 
blue, emotionele reacties van mensen die soms al 
jaren slechthorend of nagenoeg doof zijn. Wat is 
het toch geweldig om iemand zo te kunnen helpen  

n. 
En we gaan op zoek een oplossing 
voor een achtjarig meisje uit 
Polonaruwa. Dit meisje blijkt vijf jaar 
geleden geopereerd te zijn door een 

arts die contact heeft niet een specialist uit Australië. 
Zij heeft implantaten gekregen, waar een speciaal 
hoortoestel aan gekoppeld moet worden. Bij dit 
toestel hoort een  coil  die we wel hebben kunnen 
vervangen, de speciale toestellen die zij nodig heeft 
niet, Bij terugkomst in Nederland gaan we hiermee 
aan de slag. We horen vaker van bij implantaten 
dat het eerste toestel vijf jaar meegaat, en dat de 
ouders daarna moeten zien hoe dit vervangen wordt. 
Een onmogelijke opgave voor deze mensen, die al blij 
zijn dot ze hun kinderen een dak boven hun hoofd en 
te eten kunnen geven. Hopelijk kunnen wij iets voor 
ze betekenen. 
Nu even een paar dagen rust en dan start ik met  
Noun  met onze tweede ronde door het bovenste 
deel van het land. Dan trekken we naar Gampaha, 
Mahaoya, Polonaruwa, Dambulla,  Trincomalee  en  
Anuradhapura.  We weten dat daar ook veel mensen 
op ons zitten to wachten die een hoorprobleem 
hebben. Geweldig om te doen! 
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