Børnesundhedsprojektet
Rejsebrev fra projekttilsyn februar
2018
Lene Kieler (projektleder)

“Combating Malnutrition in Children – Sustainable
Health Through Advocacy in The Sunderbans, India”
Projektet har nu kørt siden efteråret
2015. Det har to overordnede mål
1. At opdage, behandle og
forebygge underernæring blandt
de 0-5 årige i Sunderbans
2. At gøre lokalregeringen ansvarlig
for at de regeringsprogrammer,
der skulle gøre det samme
fungerer

Delmål 1 forsøges opfyldt via
• Et omfattende screeningsprogram
for børnene (vægt, højde,
udvikling, sygelighed oa)
• Iværksættelse af forskellige tiltag,
hvis barnet afviger
• Forskellige oplysningsaktiviteter
blandt alle forældre, blandt
forældre til underernærede børn
samt hele landsbybefolkningen.
• Udarbejdelse af et omfattende
informationsmateriale

Delmål 2 forsøger vi at nå ad
forskellige veje
• F eks har flere af vore
sundhedsarbejdere nu sæde i det
månedlige møde med
lokalpolitikerne, hvor
sundhedsproblemer i Sunderbans
diskuteres.
• Vi prøver at få politikerne i tale
via møder og
informationsmateriale

•

•

•

Næsten 4000 børn deltager nu I
screeningsprogrammet. Vi har
uddannet 40 kvinder til at udføre
programmet og 10 supervisors som
støtter dem. De har arrangeret mere
end 200 møder I landsbyerne
omkring underernæring og hvilken
betydning den har for udvikling af
samfundet, eller snarere den
manglende.
Næsten 1700 møder er afholdt for
mødre til underernærede børn og
mere end 700 cooking sessions, hvor
tilberedning af sund og nærende
kost er blevet demonstreret.
De 40 sundhedsarbejdere med hjælp
fra supervisors afholder 165 vægt
kampagner hver måned.

I februar i år besøgte jeg projektet. Jeg
havde flere møder med
projektkoordinatorerne, Anita Boral og mr
Chhamad, hvor vi diskuterede arbejdet:
hvad der går godt og hvad der går mindre
godt. Hvor skal vi ændre indsatsen? Jeg
deltog også i en ”Weight Camp” i en
landsby. Her mødte ca 25 mødre op med
deres børn, som blev vejet og vægten
indført i skemaet. Afvigelser blev noteret
og diskuteret. Disse ”Weight Camp”, som
der holdes ca 165 af hver måned, bliver
også brugt til forskellige
oplysningskampagner.
Med Anita Boral og mr Chhamad lavede
jeg også Aktivitetsplanen for resten af
2018 samt den rapport der skal sendes til
CISU, vores donor.

Jeg holdt også en workshop for alle
projektansatte (ca 45). De skulle
identificere nogle af alle de
udfordringer de møder i deres
arbejde.
De største er disse
• Det er svært at få forældrene til at
forstå, at underernæringen er et
problem – alle børnene er jo små
og alle er forkølede og har diare.
• Det er svært at ændre familiernes
mad- og spisevaner. Traditionen
er at børnene får sidst og ingen
bemærker hvad og hvor meget
børnene spiser.
• Lokalpolitikerne har svært ved at
acceptere at underernæring er et
problem i West Bengalen. De
forsøger at skjule problemet.

På trods af alle besværlighederne ser vi allerede fremskridt.
• Antallet af offentlige centre, der tager sig af underernæringen blandt børn
er steget betydeligt.
• Centrene fungerer bedre – er dagligt bemandet, udleverer supplerende
måltider.
• Levering af børnevacciner er blevet mere stabil
• Børnefamilierne støtter op om projektet og er derved med til at lægge
pres på myndighederne
Så vi fortsætter vore bestræbelser på at nedbringe antallet af underernærede
børn i Sunderbans, for derved at fremme udviklingen i området.

