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Memisa
in een
oogopslag

Actief in 7 landen
In mei 2018 rondde Memisa haar activiteiten af in
Congo-Brazzaville waar ze sinds 2011 actief was.

Onze
missie
De toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen verbeteren,
met speciale aandacht voor de armste
en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

België

Mauritanië

Samen met organisaties van het lokaal
maatschappelijk middenveld beoogt
Memisa een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg.

Guinee
Burundi
DR Congo

Benin

Onze strategische
doelstellingen

India

De missie van Memisa wordt vertaald
in twee strategische doelstellingen:
• Enerzijds werken we samen met lokale gezondheidsstructuren om de
kwaliteit en de beschikbaarheid
van de zorg te verbeteren.
• Anderzijds werken we met lokale
gemeenschappen voor meer solidariteit, het recht op gezondheid en
financiële toegang tot de zorg.
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DR Congo

Benin
Mauritanië

Burundi
India

Guinee
België

Lees meer over onze missie en strategie en ontdek al onze acties in de
verschillende landen in het volledige jaarverslag op www.memisa.be/jaarverslag
of vraag een papieren versie aan via communicatie@memisa.be
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DR Congo

2 043 143

In DR Congo werken we in 7
provincies en ondersteunen we 25
gezondheidszones. Zo ondersteunen
we 25 ziekenhuizen, ongeveer 400
gezondheidscentra, en dragen bij tot
een betere gezondheidszorg voor 4,3
miljoen mensen.

medische
consultaties

12 846

levensreddende
operaties

7 553

keizersnedes
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Patrice, vader van 5 kinderen
uit Kinzanda
“Het oude gezondheidscentrum
was een klein vervallen huisje
zonder bedden of materiaal.
Zelfs in de materniteit waren er
geen matrassen. Dankzij Memisa
werd er een nieuw centrum
gebouwd waar patiënten op een
correcte wijze kunnen worden
verzorgd.”
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48
lokale initiatieven
gefinancierd

€ 57 792

aan lokale
bijdragen

€ 195steun
113
van
Memisa

© Memisa

5

Medicijnen en
bloedbanken
Door het frequent tekort aan ijzer
in de voeding komt bloedarmoede
veelvuldig voor in Afrikaanse landen.
Vaak is een bloedtransfusie de enige manier om de patiënt te redden.
Maar op veel plaatsen blijft het een
uitdaging om getest en gescreend
bloed op tijd voorhanden te hebben.
We investeren in geschikt materiaal
zoals transfusiekits en ondersteunen
de uitbouw van bloedbanken. Maar
onze aandacht gaat in de eerste plaats
naar het sensibiliseren van de bevolking. Bloeddonatie wordt namelijk
vaak aanzien als iets negatiefs, maar
dankzij campagnes tonen we dat letterlijk levens gered kunnen worden
door bloed te geven.

Ondervoeding
Ondervoeding, vooral bij kinderen, blijft een groot probleem
in DR Congo. Naast een tekort
aan voeding leidt ook een te
eenzijdig dieet tot gezondheidsproblemen. In de buurt van
gezondheidscentra organiseren
gemeenschapswerkers daarom
workshops waarin vrouwen evenwichtig leren koken met lokale
producten zodat hun kinderen
gevarieerd en vitaminerijk voedsel voorgeschoteld krijgen.

Voor een meer uitgebreid overzicht van onze interventies in DRC:
www.memisa.be/jaarverslag
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Opdat gezondheidscentra optimaal
zouden functioneren, versterkte Memisa in 2018 de bevoorrading van
medicijnen. Bovendien investeerden
we in betere controles, want in DR
Congo worden medicijnen niet steeds
correct bewaard of zijn zelfs illegale of
valse geneesmiddelen in de omloop.
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Guinee

Benin

Sinds 2017 werkt Memisa samen
met de lokale ngo Fraternité Médicale Guinée (FMG), die focust
op geestelijke gezondheidszorg.
Dankzij de steun van Memisa, heeft
FMG in 2018 het aanbod geestelijke
gezondheidszorg kunnen uitbreiden naar 10 gezondheidscentra.
In 2018 kregen 35 personeelsleden
opleidingen in geestelijke gezondheidszorg, werden 8 specifieke gemeenschapswerkers opgeleid en
uitgerust om huisbezoeken voor
hun rekening te nemen en werden
2 boorputten aangelegd die de
centra van water voorzien. Bovendien investeerde Memisa in de bouw
van een wachtzaal, zodat patiënten
uit de niet onmiddellijke omgeving
opgevangen kunnen worden.

3 318

huisbezoeken op het
vlak van mentale
gezondheid

In de nasleep van de ebolacrisis,
blijven we in Guinee sterk inzetten
op een hygiëne- en afvalbeleid om
de verspreiding van ziektes te voorkomen.

1leerlingen
040volgden
een opleiding over
reproductieve
gezondheidszorg
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In Benin werkt Memisa samen met
Artsen Zonder Vakantie, LUMOS –
UZ Leuven en onze lokale partner
AMCES (Association des Œuvres
Médicales Privées Confessionnelles et Sociales au Bénin). We zetten
in op capaciteitsversterking van
het medisch personeel in het hele
departement Borgou (1,8 miljoen
inwoners). In 2018 kreeg het ziekenhuis van Bembéréké, het enige
referentieziekenhuis voor de 1,5
miljoen potentiële patiënten in de
regio, een nieuwe spoeddienst.
Hierdoor worden patiënten in betere omstandigheden ontvangen en
kunnen noodgevallen sneller behandeld worden.

Burundi
2018 was een moeilijk jaar voor
onze werking in Burundi. Het land
blijft een van de armste ter wereld
en de politieke spanningen verbeteren de situatie niet.
Memisa is actief in 4 provincies:
Gitega, Karusi, Muyinga en Muramvya. We werken er onder andere
aan de re-integratie van de allerarmsten door het opzetten van
inkomstengenererende activiteiten.
Elke gemeenschap bepaalt welk
initiatief het meest geschikt is voor
haar situatie.
Daarnaast versterkt Memisa samen
met het Rode Kruis van Burundi
mutualiteiten en richt ze solidariteitsfondsen op. We verbeteren
de structuren voor eerstelijnszorg
door te investeren in medische
apparatuur en door centra van
geneesmiddelen te voorzien.

31 914

kwetsbare personen
ontvingen een
ziekteverzekeringskaart
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India

Mauritanië
Memisa werkt in Mauritanië sinds
precies 20 jaar aan een gezondheidsproject samen met Caritas Mauritanië. Onze lokale partner L’Association pour la Promotion de la Santé
Dar Naïm (APSDN) coördineert in
een buitenwijk van de hoofdstad
Nouakchott 4 gezondheidsstructuren, een mutualiteit en een solidariteitsfonds. Een dergelijk fonds
ondersteunt individuen en families
die in extreme armoede leven en
hun medische kosten niet kunnen
betalen en voor wie zelfs de periodieke bijdrage voor een mutualiteit
te hoog ligt.
Voorts zijn we ook actief in Bababé. In
dit dunbevolkt woestijngebied, waar
zo goed als geen dienstverlening is,
ondersteunen we 11 gezondheidsposten en de mutualiteit.
De synergie en samenwerking met
de bilaterale coöperatie Enabel en
met het Instituut voor Tropische
Geneeskunde, die in 2018 meer
vorm kreeg, zorgt ervoor dat de resultaten van ons project ook het Ministerie van Gezondheid van Mauritanië inspireren.

58 971
medische
consultaties

460

Health Funds in
2018

Samen met onze lokale partner West
Bengal Voluntary Health Association
(WBVHA) zetten we onze schouders
onder een netwerk van meer dan 40
lokale ngo’s, gegroepeerd in 5 platformen in 5 districten in de buurt
van de grootstad Calcutta. In 2018
breidden de “Community Health
Funds”, een initiatief door en voor
dorpsvrouwen, zich verder uit.
5 302 families kregen daardoor
hulp om de extra kosten van de gezondheidszorg zoals vervoer en inkomstenverlies te dekken, waardoor
de drempel tot gezondheidszorg
een stuk lager wordt.
Daarnaast ondersteunt Memisa verschillende andere gezondheidsinitiatieven in de dorpen zoals
afvalbeheer, toegang tot water
en sanitaire voorzieningen. Onze
inzet tot ontwikkeling van de gemeenschappen strekt zich ook uit
tot andere transversale thema’s zoals de strijd tegen kindhuwelijken
of geweld tegen vrouwen.
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België

Solidaire ziekenhuizen

In België vormen de ziekenhuizen binnen het initiatief “Ziekenhuis voor Ziekenhuis” een solidair netwerk. Samen informeren, sensibiliseren en mobiliseren ze
hun patiënten, personeel en bezoekers over de grote ongelijkheid wereldwijd op
het vlak van basisgezondheidszorg en perinatale zorgen. 16 Belgische ziekenhuiskoepels nemen hier aan deel.
Om het Belgische publiek te informeren over de moeilijke toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor een groot deel van de wereldbevolking, werkten Memisa, Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld ook in 2018 een nationale
sensibiliseringscampagne uit.
Meer info:
www.gezondheidszorgvooriedereen.be

Fataki

Pawa

Katako Kombe

Mosango

(DR Congo)

(DR Congo)

(DR Congo)

(DR Congo)

Bomininge

Pay Kongila

Budjala

Kasongo Lunda

Gombe Matadi

Bokonzi

Djuma

Yasa-Bonga

(DR Congo)

(DR Congo)

(DR Congo)

(DR Congo)

Popokabaka

(Benin)

(DR Congo)

Geboortelijst

Nikki

(DR Congo)

Drodro

(DR Congo)

(DR Congo)

(DR Congo)

Ipamu

(DR Congo)

(DR Congo)

Memisa geeft Belgische mama’s de kans om mama’s in Afrika mee te laten genieten van
hun geluk bij de geboorte van een kindje. Via een solidaire geboortelijst kunnen kersverse ouders er namelijk voor kiezen hun familie en vrienden te vragen een gift te doen
aan Memisa. In 2018 werden er zo 146 nieuwe geboortelijsten aangemaakt!
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Belgische
ziekenhuiskoepels

@Muntpunt
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Gender

Samen met de andere Belgische ngo’s
en de institutionele actoren ondertekende Memisa in 2018 het Gender Charter.
Hierdoor engageren we ons om verder
aan gendergelijkheid te werken. Bij elke
beslissing of actie die Memisa onderneemt (zowel op het terrein als in Brussel),
is gendergelijkheid dus een belangrijk
aandachtspunt. Onze Werkgroep Gender komt regelmatig samen en in 2018
volgde al het personeel van Memisa op
de hoofdzetel een online-opleiding over
seksuele en reproductieve gezondheid
en rechten, een onderwerp dat nauw
verbonden is met genderkwesties, ook in
onze interventies.

Digitalisering

Memisa zet reeds sterk in op:
• Digitale gezondheidskaarten
 lektronische patiëntendossiers
•E
 lektronische monitoringstools
•E

Klimaat

We schenken bijzondere aandacht aan
milieugerelateerde kwesties zowel bij de
uitvoering van onze projecten, als bij de
interne werking van de organisatie. Om
de impact van onze vluchten op het klimaat te neutraliseren, ondersteunt Memisa klimaatprojecten die CO2 compenseren, voor 2018 is dit “Greensahel”. Dit
project bestrijdt de achteruitgang van de
biodiversiteit in Burkina Faso en verbetert
de landbouwsituatie zodat woestijnvorming, hongersnood en migratie tegengegaan worden.
We verbinden ons tot concrete acties
zoals de installatie van zonnepanelen of
door lokaal materiaal aan te kopen om
onnodig transport te vermijden. Dit engagement zet Memisa voort op het vlak
van mobilisatie en lobbywerk, zo trachten we de Belgische bevolking te sensibiliseren onder meer via sociale media
en nemen we deel aan klimaatmarsen en
andere publieke evenementen.

Financieel verslag
15 %
3%

Memisa is lid van de Vereniging voor
Ethiek in de Fondsenwerving

2%
4%

3%

Balans
ACTIVA

73 %

Vlottende activa

38 141 973,33

30 462 012

Totaal activa

38 697 518,31

30 996 167

Eigen vermorgen

2017
5 396 051,95

2018
5 318 212

38 926,38

-

369 608,38

592 050

Overlopende rekeningen

32 892 931,60

25 085 905

Totaal passiva

38 697 518,31

30 996 167

Voorzieningen
Schulden op <1 j.

Particuliere giften 		
Legaten 		
Giften ziekenhuizen 		
Giften stichtingen/bedrijven
Subsidies 		
Andere

2018
534 155

PASSIVA

Inkomsten 2018

2017
555 544,98

Vaste activa

1%
3%

Resultatenrekening

6%

UITGAVEN
Bedrijfskosten
Financiële kosten
90 %

Totaal kosten
INKOMSTEN
Bedrijfsopbrengsten

Uitgaven 2018
Projecten Memisa
Algemeen beheer
Fondsenwerving
Andere kosten

Financiële opbrengsten
Totaal opbrengsten
Resultaat

2017
10 877 751,84

2018
11 092 807

326 175,19

348 112

11 203 927,03

11 440 919

2017
10 741 059,92

2018
11 107 055

75 155,01

256 023

10 816 214,93

11 363 078

-387 712,10

- 77 841
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Benieuwd naar ons volledige
jaarverslag? Lees het hier online:
www.memisa.be/jaarverslag
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• Volledig financieel rapport
• Organigram Memisa
• Maatschappelijk- en milieurapport

a
e r fo r h e

Memisa België VZW
ON 0435563751
VU: Frans Polman
Maatschappelijke zetel:
de Meeûssquare, 19
1050 Brussel.

T: 02 454 15 40
info@memisa.be
www.memisa.be

EUROPESE UNIE

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling
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