
Ook lokaal is de arts
populair. Zo kreeg hij
een paar jaar geleden
het ambt van
burgemeester
aangeboden Hugo Tempelman

Idealistische dokter met missie in township
Nederlandse arts Hugo Tempelman werkte samen met Johan Cruijff in aidsbestrijding
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In zijn kliniek in de straatarme
Zuid-Afrikaanse Limpopo-provin-
cie vecht de Nederlander Hugo
Tempelman al jaren tegen de
schrijnende aidspandemie. Hoe-
wel de bekende tropenarts, die da-
gelijki s 200patiëntenbehandelt en
samenwerkte met Johan Cruijfi f,ff
geniet van het WK voetbal, vreest
hij dat het evenement slecht kan
uitpakken voor de strijd tegen de
ziekte die in Zuid-Afrika dagelijks
1000 levens eist.

In 1990, na zijn studie genees-
kunde aan de Universiteit van Nij-
megen, zette Tempelman voor het
eerst voet op Zuid-Afrikaanse bo-
dem.‘Ikwilde mespecialiserentot
tropenarts. Dat kt an in Nederland,
maar daar hang je over de schou-
der van de chirurg om te kijken
hoe hij of zif j hi et dot et. Dat let ek mek
geen basis om in een tropenzie-
kenhuis met misschien maar tr weett
artsen alle problemen die op je af-
komen, zelf te managen’, aldus de
arts. 

‘Ik koos voor Pretoria, vanwege
de combinatie van gezondheids-
zorg uit de eerste wereld en ziekte-
kundige problemen uit de derde
wereld.’

Tempelman,geboren in1960in
Apeldoorn als de jongste telg uit
een gezin van negen kinderen,

wist at l op jonge leeftijd dat hij de
gezondheidszorg in wilde. Als
kind werd hij naar eigen zeggen
gegrepen door de kracht van de
medische wereld, nadat hij een lu-
cifer in een lege autotank had ge-
stopt. De explosie die volgde, kost-

te hem bijna het gezichtsvermo-
gen. ‘De behandelend chirurg, die
later mijn schoonvader werd, wist
dat te voorkomen’, aldus Tempel-
man. ‘Dat is me altijd bijgebleven.’

Inmiddels staat dt e ervaren tro-
penarts met zt ijn Nederlandse
vrouw en verpleegster Lr iesje zes-
tien jaar aan het roer van het Ndlo-
vu Medical Centre in Elands-
doorn, een township buiten Jo-
hannesburg.

‘De aidsproblematiek, met
name in de regio van Elands-
doorn, waar geen medische voor-

zieningen waren, trof mij diep.
Hoewel 15% van de 40.000 inwo-
ners seropositief was, had vrijwel
niemand toegang tot aidsrem-
mers’, aldusdearts.‘Dat moest an-
ders.’

Wat begon als een klein initia-
tief groeide uit tt ot een organisatie
met 240 werknemers waar 1r 60 000
mensen, zowel de townshipbevol-
king als mensen uit de omgeving,
medische zorg krijgen.

‘Dagelijks zien we zo’n 200 pa-
tiënten. Daarnaast ontvangen nu
circa 2500 mensen aidsremmen-
de medicijnen en vinden er jaar-
lijks 350 bevallingen plaats. Er is
namelijki ok ok een kraamkliniek’,
aldus Tempelman. ‘Verder heb-
ben we een voedingscentrum, een
kindercrèche, een 24 uurskliniek
voor terminale aidspatiënten en
een overheidsprogramma ter be-
handeling van tbc.’

Ook is er ruimte voor sport. In
2004 opende de Johan Cruijff
Stichting in Elandsdoorn een
Cruijff Court, een openbaar jeugd-
centrum waar jongeren dagelijksi
kunnen sporten.

Omdat Ndlovu een privékliniek
is, betalen patiënten zelf vf oor ba-
sisgezondheidszorg en huisarts-
bezoeken. Meestal gaat dat via hun
verzekering of uit de eigen porte-
monnee. ‘Omdat 4t 5% van de be-
volking werkloos is, hebben veel
mensen geen geld voor zorg. Zij

krijgen die van ons gratis. Als ge-
volg daarvan komt slechts 5% van
onze inkomsten uit consultatieve
gelden’, aldus Tempelman.

‘Onze afhankelijkheid van do-
nateurs en sponsors is dan ook
groot.’ Tot de geldschieters beho-
ren het Nelson Mandela Kinder-
fonds, Stichting Sonnevanck,
USAid, het Zuid-Afrikaanse mo-
biele telefoniebedrijf Vodacom en
bezorgde burger rs.

Inmiddels hebben Tempelman
en zijn vrouw aardig wat erken-
ning gekregen voor hun werk. In
2005 werden ze door koningin Be-
atrix onderscheiden als Ridder ir n
de Orde van Oranje-Nassau en vo-
rig sg leepten ze de humanitaire

Martin Buber-plaquette in de
wacht. Dezelaatsteprijs isbedoeld
voor mr ensen die zich op gedreven
wijzi e inzetten voor ander ren.

Ook lokaal is de arts populair.
Zo kreeg hg ij een paar jaar geleden
het ambtvt anburgemeester aange-
boden. ‘Ik vk oel me zeer vereerd en
gebruik deze erkenning bij het
werven van fondsen en om onze
kredietwaardigheid bij de dona-
teurs te vergror ten’, vertelt Tem-
pelman.

Over het huidige WK voetbal
heeft ff Tempelman gemengde ge-
voelens. ‘Het WK en de positieve
publiciteit die daarmee gepaard
gaat, zijni goed voor Zuid-Afrika,
het investeringsklimaat enhet toe-
risme. Het kanhelaasverkeerduit-
pakken voor de Zuid-Afrikaanse
aidsbestrijding. Deze is groten-
deels afhankelijk van buitenland-
se hulp. Met 7 miljoen seropositie-
ve Zuid-Afrikanen en 1400 nieuwe
infectff ies per dag kan Zuid-Afrika
het probleem niet alleen aan.’

‘Omdatht et landnu wellicht niet
meer gezien wordt als derdewe-
reldland maar als land met een
middeninkomen, hoewel 53% van
de bevolking moet leven van min-
der dan $2 per dag, én omdat het
aantoont een evenement als het
WK te kunnen organiseren, kun-
nen donorlanden zich gaan afvra-
gen ofZf uid-Afrika nog wel hulpno-
dig heeft. Dat is mijn angst.’
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