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(tandlægestuderende), Maj Elisabeth Ellehammer Hansen (tandlægestuderende), Camilla Nyland Gronemann (tandplejer), 
Uzma Riaz (tandplejer),  
 
Teamet  
Forventningsfulde og spændte drog vi ni mand afsted mod Rwanda - alle med 
ønsket om at hjælpe og gøre en forskel for lokalbefolkningen. Vores team bestod 
af to tandlæger, tre tandlægestuderende, to tandplejere og to klinikassistenter. 
Kommunikationen blandt os var fra starten rigtig god, og vi supplerede hinanden 
godt og fandt hurtigt ind i en optimal arbejdsgang, hvor alle var fleksible og 
tilfredse. Hurtigt fandt vi ud af, at behovet for akut behandling og 
sundhedsfremme var enormt stort. Arbejdsdagen, der havde en indlagt 
frokostpause, startede kl. 8 ”afrikansk tid” og sluttede igen kl. 17 ”afrikansk tid”. 
Behandlingerne foregik i løbet af de to uger på to forskellige Health Centres i 
Gikongoro, og på trods af uendelig lange køer af ventende patienter følte vi, at vi 
gjorde en forskel for den enkelte.  
 
 
Pat ienter  

 
Patienterne fandtes i alle aldersgrupper lige fra 4 til 100 år med varierende 
behandlingsbehov - fælles for dem alle var dog, at de havde smerte. 
Behandlingerne foregik på sygesenge og -brikse. Selvfølgelig uden sug, 
rindende vand og hvad der ellers hører til moderne udstyr, men med en 
masse bedøvelse, elevatorer og 
tænger.  
 
 
 

 
 
Patienterne var generelt samarbejdsvillige og yderst taknemmelige for det arbejde, 
vi udførte. Nysgerrigheden og interessen for at lære om tandsundhed og brugen af 
tandbørsten var stor. At holde en tandbørste i hånden var fremmed for størstedelen. 
Det tog os ikke mange behandlinger, før vi stødte på de første patienter med hhv. 
malaria, HIV, hepatitis, AIDS, mm., hvilket gav os en konstant reminder om 
selvfølgelig at tage vores forholdsregler og være påpasselige.  
 



	  
 

Lokale  oversættere  
 
Første morgen blev vi præsenteret for de fem personer, 
der skulle være vores oversættere i de kommende to 
uger, og som skulle vise sig at blive fuldstændig 
uundværlige! Tolkene var studerende på universitetet – 
intet tandlægerelateret – men brugte det som et 
fritidsjob. Særligt i de første dage skulle vi hver især lære 
det hele at kende, og der var en masse indtryk, som 
skulle bearbejdes. Som dagene gik, begyndte de at kende 
de forskellige instrumenter, og de kunne hurtigt hente de 
rigtige ting og give postoperative informationer.  

 
 
 
 
Efterhånden lærte vi andre så småt at kommunikere på det lokale sprog Kinyarwanda, 
og inden ugerne var omme, kunne vi selv spørge, hvor patienterne havde ondt, om de 
var okay, og om de hhv. ville åbne munden, lukke munden eller spytte. Alt sammen 
gjorde, at der kom et virkelig godt flow i arbejdet, og det var helt vemodigt, da vi på 
sidste dag skulle tage afsked.  
 
 
 
 
SOS børnebyen 
 

Ved ankomst blev vi indlogeret i SOS-børnebyen i 
Gikongoro, hvor vi blev taget vel i mod af de to ”Mamas”, 
der de næste to uger sørgede for at lave mad til os tre 
gange dagligt, vaskede vores tøj og holdt pænt rent. Hver 
morgen kunne man høre skøn morgensang fra SOS 
børnebyens børnehavebørn. En morgen deltog vi i 
fællessangen, og det var helt fantastisk at se, hvor glade 
og ivrige alle børnene var. En aften fik vi muligheden for 
at besøge en ”SOS-familie”. Her blev vi mødt af 
forventningsfulde blikke, sang og dans fra børnene, og 
efter besøget var vi alle mange kram rigere. En SOS-
familie består af en ”mor”, en ”tante” og 10 børn i 

forskellige aldre. Nogle af børnene har mistet deres forældre, mens andre kommer fra familier, som af forskellige årsager 
ikke har kunnet tage sig af dem. Fælles for dem alle er, at de nu er en del af en familie, hvor de får kærlighed, mad, rent tøj 
og en uddannelse. Det var en kæmpe oplevelse at få et indblik i hverdagen i SOS børnebyen og se, at de alle trives.  



	  
Weekenden 
 
Weekenden betød fritid, og vi fik dermed muligheden for at lege turister. Her besøgte 
vi et mindecenter fra folkemordet i 1994, oplevede den smukke natur, gik en tur i 
Nyungwe nationalpark i 70 meter høje hængebroer og var på det lokale marked. 
Overalt hvor vi gik, råbte børnene højlydt ”muzungu, muzungu” - hvis nogen skulle 
være i tvivl om, at der var ”hvide” i nærheden. På vej tilbage fra markedet blev vi mødt 
af en meget højlydt og smilende kvinde, der på sit lokale sprog sagde en masse ting 
henvendt til os. Vores tolk fortalte os, at hun takkede og velsignede os for den 
behandling, hun havde modtaget ugen forinden. Det smil og den glæde, vi blev mødt 
med, var hele arbejdet og turen værd.  
 
 
 
 
 
 
 


