Rejsebrev fra Rwanda uge 8
Rwanda er med sit frodige bakkede landskab og placering inde midt i Afrika, et land som igennem
tiderne har unddraget sig slavehandlernes togter og uden en kystlinie havde Rwanda ej heller
kolonimagternes interesse. Rwanda har dog ikke haft det nemt, og befolkningen led et kæmpe
tab, da det store folkedrab skete i 1994, hvor der på 3 måneder blev slagtet 800.000 kvinder,
mænd og børn. En forhistorie, som befolkningen i Rwanda er meget bevidste om, og som de med
al tydelighed aldrig ønsker gentager sig.
De overlevende børn fra massakren i 1994, som startede livet uden forældre og familie, er nu
voksne. De startede deres liv i en SOS-børneby, og det er disse unge mennesker, som TUG i
samarbejde med SOS-børnebyerne ansætter som tolke for os, da kendskabet til engelsk blandt
lokalbefolkningen er meget sparsomt.
Vi drog mod Rwanda, 5 tandlæger og 3
tandplejere, februar 2019. Alle med ønsket om at
yde en indsats for tandsundheden, med fokus på
forebyggelse og MH-instruktion i tæt relation med
smertebehandling primært i form af tandfjernelse.
Vi tog flyveren til Kigali og mødtes til en dag med
sightseeing, da det for de fleste af os danskere,
var første besøg i Rwanda. Det blev hurtigt
tydeligt, at Rwanda er et land fuld af smil og
afrikansk kaos med dyttende motorcykel-taxaer,
og Kigali en by fuld af charme, hvor man som
dansker føler sig fuldstændig tryg på gaden.
Dagen efter satte vi kursen mod Byumba, et distrikt
i det nordlige Rwanda 1½ times kørsel fra Kigali. I
Byumba er størstedelen af folk meget fattige og tandbørstning er ikke noget man praktiserer.
Vores base og klinikrum blev sat op i et lokalt
Healthcare-center og ved ankomsten stod der en
uendelig lang kø af patienter for at få behandling.
Alle ventede de i pæn ro og orden. Snakken gik
og solen bagte. I stille og roligt tempo blev de
visiteret og kom ind til en af de 5 lave brikse, hvor
de fik behandling i pandelampernes skær.
Tolkene støttede så fint op om vores arbejde. De
oversatte, beroligede og forklarede behandlingen
til patienterne. Vi tilså patienter mellem 3 år og 93
år, og de tog det med oprejst pande, selvom det
for langt de fleste, var første møde med en
tandlæge.
Så snart een patient var færdigbehandlet, var
køen udenfor vokset tilsvarende. Det blev meget

klart, at behandlingsbehovet i Rwanda er enormt. Folk har kæmpe smertevoldende huller i
tænderne, som desværre vidner om et massivt sukkerforbrug blandt befolkningen. Sodavand og
slikkepinde er tilgængelige alle steder og er ofte billigere end at købe vand.
Imens tandlægerne behandlede smertepatienter, varetog tandplejerne det meget vigtige
forebyggende arbejde, nemlig at tage ud på skoler og
instruere i tandbørstning, såvel som sammenhængen
mellem sukker indtag, manglende tandbørstning og
huller/pa/smerter. Ligeledes instruerede de alle de
ventende patienter (unge som gamle) udenfor
klinikken, i tandbørstning og mundhygiejne generelt.
Alle fik udleveret gratis tandbørste og tandpasta, og
modtog instruktionerne med interesse og motivation.
TUG har i samarbejde med SOS-børnebyerne indført
fælles daglig tandbørstning på skoler i Rwanda. Så
selvom man ikke har økonomien til at have en
tandbørste og tandpasta derhjemme, så bliver
skolebørnenes tænder alligevel børstet grundigt een
gang om dagen og forhåbentlig bliver dette starten på
en befolkning i Rwanda, med færre tandproblemer
end hidtil.

Selvom de patienter vi har behandlet, alle har
været smerteplagede, har de mødt os med smil
og taknemmelighed. Alle som een har de med
al tydelighed vist, at livskvalitet ikke handler om
ydre goder, livskvalitet ligger i næstekærlighed,
hvilket man har i overflod i Rwanda. At kunne
iagttage vores tolke, der med deres svære start
på livet, alle har gode uddannelser, empati og
gåpåmod, viser hvor langt mennesker kan nå
med den rette støtte.
Vi har været så heldige, at være afsted med en
gruppe af top motiverede mennesker, som alle
havde samme mål. Alle har bidraget til at skabe
et trygt arbejdsmiljø, hvor vi har støttet og
hjulpet hinanden bedst muligt. Vi har hygget os
med tolkene, med fælles middage, fest og tur
på diskotek i Kigali og hvis det blir muligt en
dag, så vil vi alle meget gerne afsted igen.
Tak til TUG for at vælge, at sende os på mission til Rwanda. Det har været en oplevelse som gør
os til bedre mennesker og som sætter vores dejlige trygge liv i Danmark i perspektiv. Glæden over
at kunne hjælpe andre er en gave for livet. Tak til SOS-børnebyerne, til de fantastiske tolke vi delte

vores arbejdsdag med og tak til dem der støtter TUG, så tandbørster, tandpasta, viden om oral
sundhed og smertebehandling kan nå ud til lokalbefolkningen.
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