
      

 
MEMISA en Artsen Zonder Vakantie 
werken intensief samen 

De komende vijf jaar zal Memisa intensief samenwerken met Artsen Zonder Vakantie in de 

Afrikaanse landen waar beide organisaties nu al actief zijn. Daarom ontwikkelden we samen een 

programma voor 2017-2021 met ook activiteiten in België. 

De missie van Memisa is het bevorderen van de gezondheidszorg met aandacht voor de armste en 

meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Toegang tot basisgezondheidszorg is een fundamenteel recht, 

ook voor de meest kansarmen 

Onder het motto ‘Kennis geneest!’ versterkt Artsen Zonder Vakantie de capaciteiten van zijn partners 

in Sub-Sahara-Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg 

voor de lokale bevolking. 

.  

Vanuit onze gedeelde visie op duurzame ontwikkeling en het recht op gezondheidszorg voor iedereen, 

werken we al jarenlang samen in de Democratische Republiek Congo, Burundi en Benin. We vullen 

elkaar heel goed aan in het versterken van de verschillende actoren van het gezondheidssysteem. 

Artsen Zonder Vakantie focust op het zorgaanbod en werkt aan de versterking van de competenties 

van het personeel van zijn samenwerkende ziekenhuizen. Dit gebeurt via uitwisseling van 

(para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak. MEMISA 

focust daarenboven op de toegang tot gezondheidszorg en wil zo op een duurzame manier bijdragen 

aan het welzijn van gemeenschappen in hun totaliteit. Daarnaast ondersteunt ze organisaties uit het 

middenveld om te wegen op het beleid.  

Een gezamenlijk meerjarenprogramma voor 2017-2021 was dan ook een logische volgende stap. Door 

maximale coördinatie, complementariteit en synergie kunnen we onze impact en efficiëntie op het 

terrein alleen maar vergroten.  

Op hetzelfde terrein 

We zorgen voor meer geografische convergentie. In Burundi gaan we in twee nieuwe 

gezondheidszones samenwerken. Artsen Zonder Vakantie breidt zijn partnerbestand in het westen van 

de DR Congo vooral uit naar ziekenhuizen waar MEMISA al een solidariteitsband tot stand bracht met 

een Belgisch ziekenhuis. In Benin breiden we beiden onze werking in het departement Borgou uit met 

het oog op samenwerking in vier zones.  

Ook op operationeel vlak versterken we onze samenwerking. Zo dienen we samen projecten in bij 

gespecialiseerde organisaties om de water- en elektriciteitsvoorziening te verbeteren. Ook het 

aankopen van aangepaste biomedische apparatuur en geneesmiddelen doen we samen. Daarnaast 

komt beter stockmanagement in de ziekenhuizen aan bod op de regionale vormingen die Artsen 

Zonder Vakantie organiseert, en waaraan ook personeel uit zones ondersteund door MEMISA kan 

deelnemen. 



      
 

 

Samenwerking in België 

We delen de verantwoordelijkheid voor het Ziekenhuis-voor-Ziekenhuis-project. Nieuwe 

solidariteitsbanden met Belgische ziekenhuizen zetten we samen op. Gezondheidsmedewerkers die 

zich verder willen engageren na een door MEMISA georganiseerde inleefreis, worden door Artsen 

Zonder Vakantie gerekruteerd en omkaderd. Het traject dat Artsen Zonder Vakantie met elk van zijn 

Afrikaanse samenwerkende ziekenhuizen uitwerkt, wordt ook het kader waarin de acties van MEMISA 

plaatsvinden. Dit capaciteitsversterkend traject bevat de doelstellingen en acties die de 

samenwerkende ziekenhuizen kiezen om hun competenties te versterken. Zij leggen die samen met 

Artsen Zonder Vakantie vast op basis van een zelfevaluatie. Via gezamenlijke 

sensibiliseringscampagnes rond het recht op toegang tot goede gezondheidszorg geven we een sterk 

signaal aan het Belgische publiek. 

 

http://www.memisa.be/project/ziekenhuis-voor-ziekenhuis/
http://www.azv.be/onze-werking

