STEUN DE KINDEREN IN BOMA MANGBETU
ZODAT ZIJ GEZOND KUNNEN OPGROEIEN!

SOLIDAIR MET

€ 165

€ 78

Matras (20 cm dik) +
Metalen bedje

2 weegschalen

€ 40

€ 1180

Voedselkit + opvolging voor
10 kinderen met diarree

BOMA MANGBETU
IN DR CONGO

Zuurstofconcentrator

IBAN BE92 3100 9000 0023
MEDEDELING: 910/3000/00059
Iedere gift vanaf € 40 geeft recht op een belastingvermindering
van 45% van het bedrag van uw gift.
Bijvoorbeeld: bij een gift van € 78 betaalt u in werkelijkheid slechts € 42,9.

Indien u deze brochure niet langer
wenst te ontvangen, stuur dan een
e-mail naar communicatie@memisa.be
of bel 02/454.17.57

www.memisa.be

EEN GEZONDE
START

Volg Memisa op

Memisa onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat we schenkers, medewerkers en personeelsleden ten minste één keer per jaar op de hoogte brengen van wat we met de verworven fondsen deden. Wanneer de beoogde inkomsten voor dit project overschreden worden, kan Memisa de giften gebruiken voor gelijkaardige Memisa-projecten. De foto’s in deze brief zijn illustraties. Mail of bel ons gerust voor meer informatie:
communicatie@memisa.be of 02/454.15.40. Alle informatie over ons aangepast privacybeleid vindt u hier https://memisa.be/transparantie/
Indien u deze brochure niet langer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar communicatie@memisa.be of bel 02/454.15.57.
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De symptomen herkennen die wijzen
op bloedarmoede? Onmiddellijk
reageren wanneer een kind moeilijk
weet te ademen? Tekenen van
uitdroging identificeren?

Ziekenhuis voor Ziekenhuis is een netwerk
van solidaire ziekenhuizen opgericht door
Memisa in 2004.

Sinds Judith, verpleegkundige
op de pediatrie in het
ziekenhuis van Budjala, een
stage volgde in het ziekenhuis
van Saint Joseph in Kinshasa
kan ze bovenstaande vragen
vlot beantwoorden. En dat is
nodig! Ongeveer 60 procent
van de patiënten die vanuit de
gezondheidscentra
doorverwezen
worden naar het ziekenhuis in Budjala zijn
kinderen jonger dan vijf jaar.

Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder
is via dit netwerk verbonden met Boma
Mangbetu in DR Congo.

Om deze kinderen optimaal te
verzorgen en de kindersterfte terug
te dringen, zet Memisa in op continue
vorming van personeel in de vorm
van stages. Want de cijfers spreken
voor zich: in DR Congo sterven 91
op 1.000 kinderen voor hun vijfde
verjaardag. In 42 procent van de
gevallen is malaria, longontsteking
of diarree verantwoordelijk voor het
overlijden van een kind.

“ Malaria, luchtwegeninfecties en maagdarminfecties zijn
de meest voorkomende ziektes. Ook ondervoeding is een
veelvoorkomend probleem. Hierdoor zijn kinderen
kwetsbaarder en worden ze vlugger ziek.”
Dr Baudouin, Budjala.

In september 2019 kregen we de
kans om tijdens een inleefreis kennis
te maken met ons partnerziekenhuis
in Boma Mangbetu. We zagen een
ziekenhuis waar de werking vlot
verliep, gekwalificeerd personeel wist
wat ze deden, maar waar basiszorg
niet altijd gerealiseerd kon worden.
Dit door een gebrek aan belangrijke
elementen
zoals
een
goede
infrastructuur, water, elektriciteit
en dergelijke. De samenleving en
het ziekenhuis hebben een erg

warme en diepe indruk op ons
nagelaten. We willen het ziekenhuis
in Boma Mangbetu dan ook graag
een handje helpen om
de
infrastructuur
en
basisbenodigheden
te
verbeteren. We leerden
vooral van het personeel
en de patiënten dat
geluk niet bestaat uit
grote dingen bereiken,
maar uit kleine dingen
waarderen.
Wij willen hun alvast
helpen bouwen aan een
waardevolle toekomst,
jullie toch ook?

