Nedenstående information er sendt til FCB fra AFANOC, den spanske Forening af Cancerramte Børn i Catalonien,
via børnekirurg/zoneterapeut, Dr. Bibiana Carrasco. Bibiana var inviteret til at deltage på FCB´s Familie weekend
2010, hvor FCB´s medlemmer havde fornøjelsen af bl.a. at høre foredrag om alternativ behandling samt mulighed for
at prøve zoneterapi. Der var rift om at komme på briksene, hvor 110 børn og voksne nød godt af tilbuddet.

Foreningen AFANOC har arbejdet i Catalonien i 22 år. Hovedformålet er at forbedre livskvaliteten hos
syge børn og deres familier. AFANOC er en ”ONG” (organización no gubernamental /ikke folketingsstyret
organisation) som modtager støtte fra offentlige instanser, private virksomheder og privat personer.
AFANOC har professionelle ansatte (det tekniske team) samt mange frivillige, der samarbejder gratis om
flere forskellige opgaver. AFANOC kan man finde på hospitaler i Barcelona (L`Hospital Vall d´Hebrón
og L`Hospital Sant Joan de Déu) og i Tarragona ( H. Joan XXIII ).
Foreningen tilbyder bl.a. psykologisk hjælp, socialhjælp, pædagogisk hjælp (kontakt til skolen),
zoneterapi til børn samt massage til forældre og andre professionelle. Ligeledes er der hospitals klovne,
musik og forskellige aktiviteter, som tegning m.m.. De frivillige hjælper børnene, indenfor og udenfor
hospitalet, med at lege, med lektiehjælp og hjælp til at spise, og meget andet.
AFANOC organiserer gratis kurser for frivillige og for hospitalspersonale, samt arrangerer forskellige
former for videreuddannelse, som eks. smertelindring, afslapning og zoneterapi. Foreningen tilbyder
endvidere gratis kurser for børnene og deres søskende, samt organiserer kampagner for modtagelse af
økonomisk støtte fra privat personer (fester i Zoologisk have, fest i “ TIVOLI”). Foreningen deltager
ligeledes i de fleste stører offentlige sammenhænge, for at orientere om sit arbejde. I øjeblikket er et stort
projekt i gang, som går ud på at etablere et hotel/hjem (La casa dels Xuklis www.lacasadelsxuklis.com)
for modtagelse af de familier, der bor udenfor byen og som har børn indlagt på hospitaler i Barcelona.
Dr. Bibiana Carrasco, børnekirug og zoneterapeut, begyndte med zoneterapi og massage i AFANOC i
2004. Projektet Zoneterapi til børn på hospitaler, blev kun godkendt på hospitalet Sant Joan de Déu.
Andre spanske hospitaler finder det er svært at accepterer ”alternative” behandlingsmetoder. Grunden til
at hospitalet Sant Joan de Déu godkendte projektet med zoneterapi, er fordi hospitalspersonalet er åbent
for alle de muligheder, der kan hjælpe til børns sundhed. En anden grund er, at Dr. Carrasco har arbejdet
som børnekirug i mange år og er professionelt anerkendt. Hospitalet har accepteret zoneterapien og
AFANOC støtter arbejdet. På nuværende tidspunkt arbejder der tre zoneterapeuter i et team på hospitalet.
Gennem de sidste seks år har zoneterapi vist sig at være nyttig i relation til at forbedre børnenes
humør, give afslapning, forbedre søvnrytmen og afhjælpe nogle af de symptomer som kemoterapien fører
med sig (appetitløshed, søvnløshed, hovedpine, muskelsmerter, diarre, opkastning m.m.) Zoneterapi har
skabt fysisk og emotionel velvære (nogle minutter hver uge) som modstykke til sygdommens hårdhed.
I Oktober 2008, i forbindelse med den internationale konference omkring zoneterapi og kræft i Israel,
mødte Dr. Bibiana Carraaco Leila Eriksen fra Danmark. Begge holdt foredrag på kongressen. Der blev
her mulighed for at lære hinanden at kende og tale om de områder de begge har tilfælles via deres
engagement i de to patientforeninger. I juni 2010 besøgte Leila Eriksen Barcelona, for bl.a. at følge det
arbejde, der bliver udført på hospitalet, Sant Joan de Déu, i Barcelona. Gennem en hel arbejdsdag fik
Leila mulighed for at observere zoneterapibehandlingen af de indlagte børn, på børnecancerafdelingen.
De to foreninger FCB og AFANOC, som støtter kræftramte børn og deres familier, har mange ting
tilfælles, hvor de med fordel kan inspirere hinanden www.cancerbarn.dk - www.afanoc.org
____________________________________________________________________________________
Kontakt: FCB kan kontaktes via formanden for FCB, Jan Johnsen, på telefon (+45) 20 30 09 05
Dr. Bibiana Carrasco Dominguez kan kontaktes på e-mail: bicado23@hotmail.com
Zoneterapeut Leila Eriksen kan kontaktes på e-mail: jklmn@eriksen.mail.dk - www.leilaeriksen.dk (+45) 43 64 81 39

