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Eind 2012 heeft Lily Wooles (Nieuw Zeeland; studente politieke wetenschap en internationale
ontwikkeling) een onderzoek afgerond over de impact van het Eva Demaya Centrum op de
omwonende gemeenschappen. In haar verslag leest u de bevindingen over de gezondheids- en
sociale diensten, die Eva Demaya aan de omliggende gemeenschappen biedt. Dit onderzoek
heeft de effecten gemeten, die Eva Demaya in de afgelopen jaren heeft gehad op de bevolking,
wonend in de omgeving van het centrum en laat ook zien welke diensten als belangrijk worden
ervaren door de lokale gemeenschap.
In een straal van 18 km rond het centrum zijn in totaal uit 8 districten 203 personen van 25 jaar
en ouder verschillende keren anoniem bevraagd door onafhankelijke vragenstellers. Wat wilde
men van hen weten?
1. Hoe is hun gewaarwording van het Eva Demaya Centrum?
2. Hoe was hun leven voordat het Eva Demaya Centrum er was en hoe is het nu het centrum
er is?
3. Hoe zien zij de ontwikkeling van het centrum voor de komende 10 jaar?

De resultaten waren als volgt:
Op 4 mensen na (wonend in de verste districten) kende iedereen het Eva Demaya
Centrum en konden zij in het algemeen vertellen wat Eva Demaya zoal doet.
De kliniek wordt gezien als belangrijkste onderdeel van het centrum.
68% van de ondervraagden maakt gebruik van de kliniek op het centrum.
Dank zij Eva Demaya is de reistijd naar een kliniek voor veel mensen verkort en de
uitgaven aan reiskosten verminderd.
Mensen die verder weg wonen en toch Eva Demaya als eerste kliniek kiezen, doen dat
vanwege de grote verscheidenheid aan medicijnen.
Homeopathische medicijnen zijn gratis, hierdoor komen mensen eerder met hun klachten
naar de kliniek. Zo ook de mensen die de reguliere medicijnen niet kunnen betalen.
Eva Demaya onderscheidt zich van andere klinieken door:
Het aanbieden van een grote verscheidenheid aan medicijnen
Het aanbieden van homeopathische en traditionele geneeskunde naast de reguliere
geneeskunde.
In het algemeen weten de ondervraagden niet echt wat homeopathische geneeskunde inhoudt, zij
die er gebruik van maken doen dat omdat het gratis is.
Wat betreft de toekomst verwacht 87% een positieve ontwikkeling van de kliniek. Een aantal
personen verwacht een breder aanbod, met de mogelijkheid van meerdaagse opnames.
Naast de kliniek vindt men de zorg voor weeskinderen en het verstrekken van microkredieten de
meest belangrijke dienstverleningen. Men hoopt op uitbreiding van deze projecten in de
toekomst.

Door de bevolking in de nabije omgeving van het centrum wordt ook de ambulance
dienstverlening, de installatie van de Esperanza ovens en de beroepstrainingen als zeer
waardevol ervaren.
Van de ondervraagden wist 85% niet te vertellen hoe de Eva Demaya zich bezig houdt met het
milieu. De Esperanza ovens werden door 29 mensen genoemd en 2 personen waren bekend met
het project ter bescherming van het bosgebied in de omgeving.
Op basis van haar onderzoek concludeert Lily Wooles dat het Eva Demaya Centrum met de
verschillende projecten duidelijk aan de behoeften van de gemeenschappen voldoet en dat zij een
positieve impact heeft op het omliggende gebied dat zij bedient.

