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Eye Care Foundation verzorgt in
Tanzania eerste combinatiekamp
wereldwijd voor oogzorg & Covid
vaccinaties

Eye Care Foundation (ECF) in Tanzania werkte afgelopen week samen met het
ministerie van Volksgezondheid in dat land. Als eerste NGO ter wereld is het
ECF gelukt een combinatiekamp te organiseren waarbij mensen in het
afgelegen gebied van Mngeta (300 km buiten Morogoro) op een dag hun ogen
konden laten controleren en een Covid-vaccinatie konden krijgen. Een
effectieve en efﬁciënte combinatie van zorg voor mensen die lastig zijn te
bereiken.
In Tanzania is slechts 0,57% van de mensen gevaccineerd. 47,4% van de
wereldbevolking heeft ten minste één dosis van een COVID-19-vaccin gekregen.
Slechts 2,7% van de mensen in lage-inkomenslanden heeft ten minste één dosis
gekregen.
In Tanzania hebben 8,2 miljoen mensen gezichtsverlies. Hiervan zijn 290.000 mensen
blind of hebben staar. Wereldwijd leven 1,1 miljard mensen met verlies van
gezichtsvermogen. 90% van het verlies van het gezichtsvermogen is te voorkomen of
te behandelen.
"Wij, NGO's, moeten samen met onze donoren, partners en overheden op
verschillende manieren nadenken over hoe we onze krachten en activiteiten kunnen
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bundelen. Een combinatie van zorgdiensten voor mensen die moeilijk te bereiken zijn,
is kosten- en tijdefﬁciënt en dat is wat nodig is tijdens deze pandemie." aldus
directeur van Eye Care Foundation Björn Stenvers.
Over Eye Care Foundation
Eye Care Foundation richt zich op het voorkomen van onnodige blindheid en
slechtziendheid in Azië en Afrika. Wereldwijd zijn er 285 miljoen mensen met een
visuele handicap. 39 miljoen van deze mensen zijn blind, 246 miljoen zijn
slechtziend. Maar liefst 90% van de mensen met een visuele handicap woont in een
ontwikkelingsland. In ontwikkelingslanden leidt blindheid tot grote economische en
sociale problemen. Blinde mensen kunnen doorgaans zelf niet meer werken en zijn
afhankelijk van familieleden en vrienden. 80% is te voorkomen of te genezen. Een
staaroperatie of het aanmeten van een bril geeft hen weer zicht op een toekomst. Ze
kunnen weer naar school, kunnen weer werken of voor hun kinderen en kleinkinderen
zorgen.
Noot voor redactie
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Martine
Willekens, PR manager Eye Care Foundation, m.willekens@eyecarefoundation.nl,
+31(0)653600431
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