Vragen en antwoorden:

1). De belangrijkste redenen voor de verandering van residentiële opvang (in het Jamaa home) naar
hulpverlening in eigen thuissituatie is:
•

•
•

Het salaris van de kok en de maatschappelijk werkster van het Jamaa home, maar ook de
elektriciteits- en waterrekeningen werden door het ziekenhuis betaald, omdat het Jamaa Home zelf
geen bron van inkomsten had. Dit wordt teveel voor het ziekenhuis.
De rekeningen in het Jamaa ziekenhuis zijn te hoog voor prenatale zorg, de bevalling en postnatale
zorg. Het ziekenhuis is niet in staat deze rekeningen te betalen.
Jamaa hospital is een privé ziekenhuis, dat zelf voor alle kosten opdraait, de medische verzorging in
de woonomgeving van de meisjes wordt gedaan door openbare ziekenhuizen, hier is de medische
verzorging gratis.

2). Wat gebeurt er met de meisjes die geen familie hebben, zoals weeskinderen of meisjes die via
incest zwanger zijn geworden?
•

•

Wanneer dit het geval is, zullen de zuster die de leiding heeft en de maatschappelijk werkster de
naaste, geschikte familieleden opzoeken. Aan de naaste familieleden zal worden gevraagd de
aanstaande moeder huisvesting te bieden en te helpen.
Wanneer een meisje totaal wordt afgewezen, of de thuissituatie totaal ongeschikt is en er geen
geschikte plek bij andere familieleden is, zal ze naar een crisiscentrum worden gebracht van
dezelfde congregatie als waar het Jamaa Home onder viel.

3). Waar vindt de bevalling plaats en hoe wordt extra ondersteuning geboden?
•
•

De bevalling vindt in het dichtstbijzijnde ziekenhuis plaats, afhankelijk van waar de aanstaande
tienermoeder woont.
De leidinghebbende zuster en de maatschappelijk werkster doen de follow-up. In geval van
complicaties, zal het meisje worden verwezen voor betere medische zorg. Indien het meisje
extra psychische ondersteuning nodig heeft, zal dit vanuit het Jamaa hospital worden geregeld.
Elke situatie zal individueel worden beoordeeld.

4). Wat gebeurt er in de toekomst met de huidige voorzieningen van het Jamaa Home?
Het Jamaa home, welke een vleugel van het Jamaa hospital is, is inmiddels door het Jamaa hospital in
gebruik genomen.

