Rejseberetning fra Rwanda, uge 29
Vi var så heldige at få lov til at komme til
Rwanda i uge 29 med TUG. Vi var en del af et
team bestående af to erfarne tandlæger;
Elisabeth og Mie, en cand. odont; Lotte, tre
stud. odonter; Lisa, Samer og Haixiang, samt
en klinikassistent, Nanna. Vi var desuden så
heldige at Elisabeth havde taget sin mand,
Ole, med som var en rigtig god hjælp, både til
at underholde patienterne, stå i sterilen samt
minde os om at drikke vand og tage pauser.
Nogle af de vigtigste medlemmer af vores
team var vores seks tolke: Neesa, Elisabeth,
Emanuel, Callixte, Sandra og Peter. Derudover
havde vi også glæde af Frank, en pensioneret
Rwandaiansk tandlæge, uddannet i UK, som
gav os en masse gode tips.

Vores ”klinik” bestod af et screeningsrum med
to stole og et bord. Her blev patienterne spurgt
ind til evt. sygdomme, medicinforbrug og de
smertevoldende tænder blev udpeget. Herefter
blev patienterne sendt over i ”venteværelset”,
hvor Nanna underviste og udleverede
tandbørster. I ”venteværelset” spurgte folk
interesseret ind til tandsundhed og efter at
Nanna havde forklaret om sukkerets skadelige
virkning, skulle de lige være helt sikre på om
det også gjaldt hvis sukkeret kom i kaffen.

Selve behandlingsrummet bestod af seks
sengebrikse i forskellig stand og højde,
farvestrålende spande til spyt, samt plakater
med de vigtigste gloser på væggene som fx
”asama” (åben munden) ”ubabara” (smerte),
”hehe” (hvor), ”cheera” (spyt), og ”funga” (luk
munden). Arbejdet bestod i høj grad af at
ekstrahere tænder med store cariesangreb derudover blev der også lavet 11 fyldninger.

Nogle tænder var så betændte at de var lige til
at snuppe med en tang, mens der ved andre
skulle op til tre tandlæger til. Tænderne havde
generelt meget lange, kraftige rødder og sjove
rodafbøjninger, som vi ikke kunne se inden
behandling eftersom der ikke var mulighed for
at tage røntgenbilleder. Så snart de sidste
parodontalligamenter gav op var både
tandlæge og patient glade og det var ikke
sjældent at patienterne gav behandleren en
krammer af taknemmelighed.

Under vores ophold i Gikongoro boede vi i
SOS-børnebyen. Her sørgede vores to
madmødre for at vi havde det godt og fik
energi (mad) nok til at kunne behandle
patienter fra tidlig morgen til sen eftermiddag.
Hver dag bød madmødrene på mange
forskellige lokale retter og de fortalte gerne, så
godt de kunne, hvad der blev serveret. En
gammel kending, der især blev sat stor pris på,
var morgenhavregrøden. De har generelt en
sød tand i Rwanda, og det kunne man tydeligt
smage ved samtlige måltider.

En af dagene startede vi ud med at deltage
imorgensamlingen for SOS Primary School.
En sådan morgensamling bestod af sang og
dans med det formål at børnene fik brændt en
masse krudt af, mens lærerne skiftevis satte
rytmen an på trommen. Vi lærte dem en
tandbørstesang og uddelte tandbørster.

Vores uge blev afsluttet med manér på ”the
Golden Monkey”, hvor alle medarbejdere var
inviteret på middag og dans. Middagen
startede en smule akavet, hvor vi bare havde
placeret os lidt blandet, men på grund af den
Rwandaianske kotume måtte vores teamleder,
Mie, op for bordenden og en af madmødrene
måtte opgive sin plads, da en vigtigere person
ankom. Under maden blev der snakket en
masse, der blev holdt taler og vi lærte
vigtigheden i at skåle efter en tale – herved
viser man, at man har modtaget det budskab,
der blev formidlet i talen. Efter maden var
stemningen i top og dansegulvet blev indviet til
toner fra Europa og USA fra det forrige årti til
ære for ”muzongoerne” (hvide mennesker).
Alle dansede med og der blev udvekslet
”dance-moves” til stor glæde for Frank.

Vi vil meget gerne takke Region Hovedstadens
Tandlægeforening for deres økonomiske
bidrag, som har været med til at gøre vores
udsendelse med TUG mulig. Det har givet os
en uforglemmelig oplevelse og en masse
erfaring, som vi ikke kunne tilegne os på
nogen anden måde.
Lotte Wind og Lisa Haulund Christensen

