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In de woelige Democratische Republiek 
Congo blijft het gezondheidssysteem 
fragiel. Het land, dat 2.345.409 vierkante 
kilometer telt of 77 keer de oppervlakte 
van België, is opgedeeld in gezondheids-
zones. Elke zone telt één referentiezieken-
huis en een tiental gezondheidscentra. 
Zo is er één gezondheidscentrum voor 
gemiddeld 10.000 inwoners, waar zieken 
terechtkunnen voor de eerstelijnszorg.    

Gebrekkige centra 
waar niemand wil 
werken
Maar veel patiënten bezoeken pas een 
gezondheidscentrum wanneer ze wanho-
pig zijn en het dus eigenlijk al te laat is. 
Want de staat van deze centra laat vaak te 
wensen over. Gaten in lemen muren, rie-
ten daken die amper regen tegenhouden 
of aarden vloeren die moeilijk schoon te 
krijgen zijn. Gezondheidspersoneel is niet 
gemotiveerd om in dergelijke omstan-
digheden te werken en patiënten voelen 
zich ondergewaardeerd wanneer ze in een 
“bouwvallige hut” verzorgd worden. 

Sommige zieken kloppen elders aan voor 
medisch advies, zoals bij traditionele ge-
nezers die niet goed opgeleid zijn waar-
door ze foutieve diagnoses stellen of niet 
de juiste medicijnen aanbevelen. Er zijn 
patiënten die ontzettend veel moeite doen 
(en hun laatste middelen uitgeven) om een 
centrum kilometers verder te bereiken om 
toch een waardige behandeling te krijgen. 
Met als gevolg dat de inkomsten van de 
lokale gezondheidscentra dalen, waardoor 
ook de kwaliteit daalt en er geen geld 
overblijft om te investeren. Een neerwaart-
se spiraal…

Het oude gezondheidscentrum 
in Dunda

Het nieuwe gezondheidscentrum in Dunda 
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François Kusikukima (65 jaar, vader van 5 kinderen) 
dorpshoofd en schooldirecteur

Vroeger vonden we geen 
opgeleid personeel dat hier 

wilde werken. In zo’n barak kunnen 
wij geen medische zorgen toedienen, 
klonk het. Die tijd is gelukkig 
voorbij.



Bevolking maakt zelf 
stenen 
Daarom investeert Memisa fors in de bouw 
van degelijke én duurzame gezondheids-
centra. Om de kostprijs te drukken en de 
plaatselijke bevolking zoveel mogelijk te 
betrekken, gebruiken we adobe of leem-
stenen. Dit zijn stenen uit rode aarde, ge-
droogd in de zon. De bevolking maakt de 
stenen zelf op vrijwillige basis. Er is geen 
hout nodig om ze te bakken wat het proces 
milieuvriendelijk maakt. Bovendien zijn 
deze stenen van zeer goede kwaliteit en ze 
zijn erg hard. In een tweede fase worden 
de stenen bedekt met een laag cement 
waardoor ze goed beschermd zijn tegen 
de regen.

De bouw gebeurt 
volgens een 
stappenplan:

•  Overleg met gezondheidsmedewer-
kers en vertegenwoordigers (chef de 
village, vooraanstaanden,…) die op 
hun beurt de bevolking sensibilise-
ren

•  Opmaken van een bouwplan inclu-
sief materniteit

•  Bevolking start met het maken van 
de stenen 

•  Consulteren van een ingenieur die 
berekent welke en hoeveel materi-
alen nodig zijn: cement, golfplaten, 
hout, triplex, verf, ramen en deuren

•  Aankoop van materialen op basis 
van vergelijkende prijsoffertes en 
transport naar de bouwwerf 

•  Bouw van het gezondheidscentrum

 Toen ik aankwam in het 
gezondheidscentrum om te 

bevallen van mijn derde kind, was 
ik aangenaam verrast. Dankzij 
Memisa bouwde de bevolking 
een nieuw gebouw in duurzaam 
materiaal. Ik moest niet bevallen 
tussen het stof en zand, maar er 
waren bedden en matrassen. De 
verpleegster kon me ook meteen 
wassen, want er was water 
voorhanden.

Chantal (25 jaar, moeder van drie kinderen)

Nieuw 
gezondheidscentrum
in Dunda (westen van DRC)

•  Het oude gezondheidscentrum 
ontving 50 patiënten per maand, 
het nieuwe centrum 130 

•  Vroeger vonden er 3 tot 5 beval-
lingen per maand plaats, nu 20
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Help ons de nieuwe materniteit van Kalala te bouwen en van basismateriaal 
en medicatie te voorzien. Zodat ook daar vrouwen - net zoals Chantal - in 

veilige en hygiënische omstandigheden kunnen bevallen.

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 geb-
ruiken 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. Me-
misa 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. 
Alle informatie over ons aangepast privacybeleid vindt u hier https://memisa.be/transparantie/
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VU: Frans Polman - Maatschappelijke zetel: de Meeûssquare, 19 te 1050 Brussel.

IBAN BE92 3100 9000 0023

€ 106
10 zakken 

cement 

€ 279,45
Kit met medicijnen 
en materiaal voor 

bevallingen

€ 650
5 bevallingstafels 

€ 63
Een set 

golfplaten

U ontvangt een fiscaal attest vanaf € 40 per jaar. 
Wanneer u bijvoorbeeld € 63 geeft, betaalt u in werkelijkheid slechts € 34,65. 

HELP ONS!


