Werken aan empowerment in Ghana
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Kwabena Adanse-Pipim steekt bijna al zijn vrije tijd in HIV- en
aidsbestrijding. In Nederland doet hij dat in zijn eigen stichting AFAPAC.
Ook reist hij jaarlijks naar zijn vaderland Ghana om empowerment te
realiseren: mensen helpen zichzelf te helpen.
In Ghana is hij opgeleid tot landbouwkundige, in Roemenië deed hij de studie
diergeneeskunde. In Nederland besloot hij nogmaals aan een opleiding te
beginnen: sociaal pedagogische hulpverlening. Kwabena Adanse-Pipim woont
sinds 1986 in Nederland. Hij werkt in een TBS-kliniek, als socio-therapeut.
Naast zijn werk is hij onbetaald directeur van AFAPAC. Deze organisatie richt
zich op aidsbestrijding- en voorlichting in de Afrikaanse gemeenschap in
Amsterdam. Zo'n elf vrijwilligers werken aan HIV- en aidsbestrijding,
counselling en ondersteuning van sub-Sahara Afrikanen die in Nederland
wonen, vooral illegale zieken.
Aidsbestrijding begint met het bereiken van groepen, vindt Adanse. Die
methode zet hij ook in Ghana in. Al zes keer reisde hij via IOM naar Ghana om
aids terug te dringen. Hoewel de gezondheidszorg in Ghana erg goed is
georganiseerd, is de communicatie tussen gezondheidsinstellingen en
gemeenschappen beperkt. Adanse probeert daar verandering in te brengen.
'Ik zoek ingangen bij de leiders van subdistricten. Het is essentieel dat zij gaan
samenwerken met gezondheidsorganisaties.'
Na het mobiliseren van partijen, begint het echte werk pas. Hoe kunnen
gezondheidsorganisaties beter communiceren? Hoe leren mensen ander
gedrag aan? Adanse erkent dat het een langetermijnproject is. 'Ik heb nu bijna
alle subdistricten bezocht, sprak met chiefs en opinieleiders. Hierna gaan we
verpleegkundigen trainen, die hun kennis vervolgens overbrengen op de
gemeenschappen.'
Adanse ziet veel progressie. Vooral de betrokkenheid bij de problemen neemt
toe. 'Er is meer openheid. Hoewel aids en HIV nog steeds taboes zijn, praat
men er makkelijker over.' Hij is blij met het enthousiasme van de Ghanezen.
'Het is mijn rol de samenwerking tussen gezondheidszorg en gemeenschap te
stimuleren. Dat gaat goed. Ik zie dat ze zelfstandiger worden.'

