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Ik geef regelmatig bloed 
om levens te redden nadat een 
transfusie het leven van mijn 
dochter gered heeft.

In DR Congo is ernstige bloedarmoede  
de tweede doodsoorzaak*

In Afrika heeft een groot deel van de 
bevolking chronische bloedarmoede, 
onder andere door een tekort aan ijzer. 
Volgens de Wereldgezondheidsorgani-
satie gaat het om 2 miljard mensen. 

Ernstige bloedarmoede is een vaak 
voorkomende complicatie van ernstige 
malaria, vooral bij kinderen en zwangere 
vrouwen (bron: WGO).

Malaria is een ziekte veroorzaakt door 
parasieten die door de beet van een be-
smette mug worden overgedragen. De 
parasieten vermenigvuldigen zich snel 
en vernietigen rode bloedcellen. Dat 
leidt tot ernstige bloedarmoede.

In dit geval is een bloedtransfusie de 
enige oplossing om de patiënt te red-
den en om snel het aantal rode bloedcel-
len te verhogen. 

Een adequate en veilige bevoorrading 
van bloed is daarom noodzakelijk!

In regio’s waar Memisa actief is, blijft het 
om verschillende redenen een grote uit-
daging om getest en gescreend bloed 
tijdig te bekomen, nl: 

•  Afwezigheid van bloedbanken
•  De voorraad is uitgeput
•  Geen geschikt materiaal

Memisa werkt dagelijks aan de verbete-
ring hiervan.

© Memisa

* (Bron: Système National d’Information Sanitaire de la RD du Congo, premier semestre 2017)

 
 Roger,  

vader van twee.

Bloedarmoede 
Bij bloedarmoede zijn er te weinig 
rode bloedcellen in het bloed. Dit 
zorgt voor extreme vermoeidheid om-
dat het hart twee keer zoveel moeite 
moet doen om dezelfde dosis zuurstof 
te vervoeren.
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Sinds 2012 biedt AZ Turnhout 
structurele steun aan een ziekenhuis 
in Fataki (DR Congo) en de 
omliggende regio via de vzw Memisa. 
Elk jaar stort AZ Turnhout minstens € 
12.500 aan Memisa. Dit geld wordt 
rechtstreeks ingezet voor de aankoop 
van medicatie, ondersteuning van het 
ziekenhuis van Fataki, aankoop van 

medisch materiaal en renovatie van 
gebouwen. Een groep enthousiaste 
medewerkers van AZ Turnhout 
organiseert tal van activiteiten om dat 
geld in te zamelen. Deze activiteiten 
gaan van paaseitjesverkoop tot 
lezingen en een sponsorloop op 
Dwars door Turnhout. Meer info op 
www.azturnhout.be/helpfataki.

 AZ Turnhout is via dit netwerk verbonden  
 met Fataki in DR Congo. 

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

De gezondheidszone Fataki heeft 
één ziekenhuis met 80 bedden en 90 
medewerkers voor een bevolking van 
118.184 mensen.  
De brede regio Turnhout telt 
ongeveer hetzelfde bevolkingsaantal, 
maar heeft een ziekenhuis met 650 
bedden en 1.850 medewerkers.  
Toch iets om bij stil te staan.

 
 Eric Willems, 

directeur verpleging
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Elke gift telt, help de mama’s 
 en kinderen van Fataki!

HELP ONS!

IBAN BE62 3631 0944 7261
Mededeling: ‘ Ten voordele van Fataki ’

Elke gift vanaf € 40 per jaar geeft recht op een fiscaal attest.
Voorbeeld: met € 41 betaalt u slechts € 22.55 en schenkt u 6 vrouwen

een bloedtransfusie.

Memisa onderschrijft de code van de Verenging voor Ethiek in de fondsenwerving. 
Memisa kan de giften gebruiken voor gelijkaardige Memisa-projecten. Fout 
adres? Geef Memisa een seintje per e-mail of per telefoon als u fouten ontdekt in 
uw adres of ons tijdschrift in veelvoud ontvangt. U kunt ook Memisa Info per mail 
ontvangen. Memisa Info is een uitgave van Memisa België vzw. 

Maatschappelijke zetel: de Meeûssquare, 19 te 1050 Brussel.,T +32(0)2 454 15 40, 
communicatie@memisa.be, www.memisa.be.

Together for health

memisa

www.memisa.be
volg Memisa op
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 € 41
Materiaal voor 
6 transfusies 

 € 900
1 sensibiliserings-
campagne rond

bloed geven

 € 114
60 bloedzakjes

van 450 ml 
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