
 

Kinderen met aids 
Er is iets aan te doen! 
 

Niet alleen volwassen mensen hebben aids. Ook kinderen kunnen al besmet zijn. Dat kan 
gebeuren tijdens de zwangerschap, de bevalling en door borstvoeding. 
 
Als een moeder aids heeft, kan tijdens de zwangerschap en vooral tijdens de bevalling, een 
baby besmet raken met het HIV-virus. In Tanzania worden elk jaar ongeveer 16.000 
kinderen met aids geboren. Maar als je de moeder in de weken voor de bevalling medicijnen 
geeft, wordt de kans dat de baby besmet raakt, erg klein.  

"Het grote probleem dat je dan creëert, is dan dat kinderen in leven blijven en niet besmet 
zijn, maar dat die moeders wel komen te overlijden. En het gevolg is dus een enorm 
wezenprobleem. Dat is uiteindelijk natuurlijk ook niet acceptabel, er zijn pillen waarbij die 
moeder gewoon in leven kan blijven en ook voor haar eigen kinderen kan blijven zorgen. 
Dus we pushen alsmaar dat er geld beschikbaar moet komen zodat iedereen die 
behandeling nodig heeft, behandeld kan worden en dan is het een hele goeie ingang om hier 
te beginnen bij zwangerschapsklinieken.  

Vrouwen hier die realiseren zich heel goed dat als zij zwanger zijn, als ze zelf kinderen 
hebben en ze kunnen overleven om voor die eigen kinderen te blijven zorgen, dan kan je er 
bij het overgrote deel van die vrouwen de klok op zetten dat ze pillen ook goed zullen 
nemen". 

Maar op dit moment zijn er in Tanzania nog veel kinderen met aids. " Iedereen weet hier dat 
als je wees raakt, als je ouders komen te overlijden, de kinderen die daarvan overblijven, 
die weeskinderen, die hebben het gewoon beroerd."In dit weeshuis in Dodoma worden 
kinderen met aids opgevangen. Zij hebben het geluk dat er voor hen wel medicijnen 
beschikbaar zijn. In elk geval op dit moment. Maar hun toekomst blijft onzeker. 


