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EEN GEZONDE 
START 

STEUN DE KINDEREN IN FATAKI  
ZODAT ZIJ GEZOND KUNNEN OPGROEIEN! 

VU : Frans Polman - de Meeûssquare 19 - 1050 Brussel

€ 165
Matras (20 cm dik) + 

Metalen bedje

€ 78
2 weegschalen 

€ 40
Voedselkit + opvolging voor 

10 kinderen met diarree  

€ 1180
Zuurstofconcentrator

SOLIDAIR MET
FATAKI   

IN DR CONGO



De symptomen herkennen die wijzen 
op bloedarmoede? Onmiddellijk 
reageren wanneer een kind moeilijk 
weet te ademen? Tekenen van 
uitdroging identificeren?

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.

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.

Sinds 2012 biedt AZ Turnhout 
structurele steun aan haar 
partnerziekenhuis in Fataki en de 
omliggende regio via de vzw Memisa. 
Elk jaar stort AZ Turnhout minstens 12 
.500€ aan Memisa dat rechtstreeks 
wordt 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 bij elkaar te 
sprokkelen. Deze activiteiten gaan 

van paaseitjesverkoop en lezingen 
tot een sponsorloop op Dwars door 
Turnhout. 

Meer info op  
www.azturnhout.be/helpfataki.

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

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

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


