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ZIEK, DUS
VERGETEN?
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Memisa strijdt dagelijks voor de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, vooral
voor de meest kansarmen. We doen dit door onder andere verschillende lokale initiatieven op te zetten die de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en waardoor de
armen opnieuw in de gemeenschap geïntegreerd worden.
Ontdek in deze brochure voorbeelden van deze initiatieven in DR Congo, Guinee
en Burundi!

DR Congo
In de regio in en rond Bukavu zijn veel
vrouwen het slachtoffer van verkrachting
als gevolg van de oorlogs- en conflictsituatie van de laatste 10 jaar. Daarom steunt
Memisa sinds 2008 een project dat slachtoffers van seksueel geweld helpt. Via de
lokale organisatie “Action d’Espoir” werd
aan ongeveer 800 vrouwen de nodige medische en psychosociale bijstand verleend.
Met financiële steun van Memisa werden een drietal “foyers d’échange communautaires” opgericht, waar vrouwen
wekelijks samenkomen om te spreken over
hun traumatische ervaringen en samen
activiteiten ontwikkelen om hun situatie
te verbeteren. Een sociale animator begeleidt deze gesprekken, die als doel hebben het schuldgevoel bij deze vrouwen
weg te nemen.
Eén van de activiteiten was een alfabetiseringsprogramma, maar ook activiteiten die zorgen voor een inkomen:
in de landbouw, kleinhandel, artisanale
productie van zeep enz. Een ander luik
van dit project bestaat uit huisbezoeken
door sociaal assistenten bij zwaar getraumatiseerde vrouwen of vrouwen met ernstige medische klachten ten gevolge van
seksueel geweld. Daarnaast werd er ook

een dialoog opgestart met de leiders van
de dorpsgemeenschappen met als doel
slachtoffers van seksueel geweld, die als
een gevolg hiervan vaak verstoten worden
door hun familie, opnieuw te integreren in
de gemeenschap.
Dit project biedt vrouwen opnieuw zelfwaarde en, omdat heel de gemeenschap
bij dit proces wordt betrokken, kansen op
ontwikkeling.
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Marie-Noël Cikuru, d’Espoir
Directrice van Action

Burundi
Om de armste gemeenschappen te helpen in Burundi, stelt Memisa hen fondsen ter beschikking. Dit stelt hen in staat
een activiteit uit te werken waarmee ze
geld kunnen verdienen.

Het voorbeeld van Albert,
een landbouwer:
Voor Albert was het doel de landbouwproductie te verhogen. Als deelnemer
aan een activiteit die voor inkomsten zou
zorgen, kreeg Albert een varken. Via het
varken produceert Albert mest die hij
vervolgens aan anderen verkoopt of voor
zijn eigen veld gebruikt. Albert beheert
zijn activiteit nu autonoom. Dankzij de
verhoging van zijn inkomen kan hij de
gezondheidszorg betalen wanneer hij

het nodig heeft. Maar dat is nog niet alles. Deze activiteiten die voor inkomsten
zorgen, zijn solidair en duurzaam: met
elk nieuw nest geeft Albert de helft van
de biggen aan de gemeenschap. Andere
bewoners kunnen dus een soortgelijke
activiteit opstarten, zonder extra financiële bijdrage van Memisa.

Help de minstbedeelden in Burundi!

BE92 3100 9000 0023

Guinee
Geestelijke gezondheidszorg is een uitdaging voor zorgverleners en de samenleving in de hele wereld, ook in Guinee.
Voor twaalf miljoen inwoners telt Guinee
vijf psychiaters en één psychiatrisch ziekenhuis… Bovendien worden psychiatrische patiënten vaak verstoten, want door
het ontbreken van informatie worden
ze als behekst bestempeld en worden
ze vastgeketend in de hoek van een kamer. De lokale ngo ‘Fraternité Médicale

Guinée’ (FMG), partner van Memisa sinds
2017, bindt hiermee de strijd aan en focust op geestelijke gezondheidszorg en
de beroepsopleiding van huisartsen, een
specialiteit die in Afrika amper ontwikkeld
is. Ontdek meer over deze geslaagde samenwerking in de bijgevoegde brief!

Help de psychiatrische patiënten in Guinee!

BE92 3100 9000 0023

HELP ONS!
Elke gift telt, help de psychiatrische patiënten
van Labé de zorgen te krijgen die ze nodig hebben!

€ 104

medicijnen voor 2
volwassenen met
epilepsie gedurende
5 jaar

€ 65

medicijnen voor
5 vrouwen met een
postnatale depressie

€ 260

een bonuspremie
voor 6 maanden voor
1 gemeenschapswerker

IBAN BE92 3100 9000 0023
Mededeling: “psychiatrische patiënten in Guinee”

Elke gift vanaf € 40 per jaar geeft recht op een fiscaal attest.
Voorbeeld: met € 65 betaalt u slechts € 35.75 en zorgt u ervoor dat vijf
vrouwen met een postnatale depressie, verzorgd kunnen worden.
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www.memisa.be
volg Memisa op

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

VU: Frans Polman - Maatschappelijke zetel: de Meeûssquare, 19 te 1050 Brussel.

