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VOOR ELKE CONTEXT
EEN OPLOSSING!
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MEMISA VECHT TEGEN
MOEDERSTERFTE
Elke dag sterven er wereldwijd 830 vrouwen aan complicaties tijdens hun zwangerschap of bevalling. Gelukkig bestaan er oplossingen en kunnen de meeste
sterfgevallen voorkomen worden!
Jacqueline is een jonge vrouw van 23 jaar en
zal binnenkort bevallen van haar eerste kindje.
Tijdens haar zwangerschap wordt Jacqueline
opgevolgd door een bekwame vroedvrouw die
dankzij haar kennis een complicatie tijdig opspoort. De jonge moeder heeft een keizersnede nodig en wordt hiervoor doorverwezen naar
het dichtstbijzijnde ziekenhuis aangezien het
gezondheidscentrum niet is uitgerust om zulke
moeilijke gevallen te behandelen. Dankzij een
motorambulance komt Jacqueline op tijd aan in
het ziekenhuis, bevalt ze van een gezonde baby.
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Gelukkig bestaan er oplossingen! Dankzij uw
steun strijdt Memisa tegen moedersterfte.
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Medisch materiaal
aangepast aan de
lokale context
In Mauritanië zijn de drie door Memisa
gesteunde gezondheidsposten in Dar
Naïm uitgerust met bevallingstafels die
werden vervaardigd in de beroepsateliers
van onze partner Caritas Mauritanië.
Dit bevordert de lokale economie en
vermindert de negatieve milieugevolgen
van het transport.
Bovendien zijn deze bevallingstafels beter
aangepast aan de lokale noden. Ze zijn
steviger en comfortabeler aangezien
ze breder en uitklapbaar zijn. Zo hoeven
vrouwen zich tijdens de bevalling niet te

verplaatsen. Er is namelijk de mogelijkheid
om de benen te strekken, dit deel van
de tafel wordt verwijderd wanneer de
baby geboren wordt en nadien opnieuw
toegevoegd zodat de moeder kan rusten
eens de baby er is.

Gekwalificeerd
personeel: voor,
tijdens en na de
bevalling
In Kasongo-Lunda (DR Congo) stelden
de verpleegkundigen vast dat te veel
zwangere vrouwen het ziekenhuis in
kritieke toestand bereiken. Door een
gebrekkige opleiding zijn de verloskundigen werkzaam in de gezondheidscentra namelijk niet altijd in staat om
complicaties te herkennen en correct
door te verwijzen. Als antwoord hierop richtten de verpleegkundigen de
vereniging l’Association des Mamans
Infirmières op die 20 kraamafdelingen
in de gezondheidszone bezoekt om
verloskundigen op te leiden. Dankzij
deze vormingen leren de verloskundigen zwangere vrouwen beter en
nauwkeuriger op te volgen zodat ze
indien nodig moeders kunnen doorverwijzen naar een ziekenhuis voordat het
te laat is.
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Ibangu Wilfried, voorzitter van de vereniging
Hoogzwangere vrouwen
komen vaak in een erg kritieke
toestand in het ziekenhuis aan.
Onze rol – zorgen voor degelijke
opleidingen voor verloskundigen –
is dan ook essentieel.

Noodtransport
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Kimoni, 21 jaar, mama van een tweeling

Memisa investeert in de uitbouw van noodtransport aangepast aan lokale situaties zodat zwangere vrouwen op tijd in het ziekenhuis kunnen aankomen. Want in veel delen
van DR Congo is er bijna geen noodtransport
en zien zwangere vrouwen zich genoodzaakt
om kilometers te lopen of te fietsen om
een ziekenhuis te bereiken.

Ik was zwanger van een tweeling, maar na de geboorte van mijn
eerste kindje ging het mis. De tweede baby geraakte er niet uit en de
verpleegkundige van het gezondheidscentrum kon het probleem niet
oplossen. Dankzij de motorambulance kon ik naar het ziekenhuis worden
overgebracht waar de artsen ervoor zorgden dat mijn tweede zoon
geboren kon worden. Dank u!

HELP ONS!
Samen kunnen we de materniteiten in Zuid-Ubangi (DR Congo) uitrusten met
degelijk materiaal zodat de vrouwen er in goede omstandigheden kunnen bevallen!

€ 143

€ 78

€ 571

Bevallings- en
episiotomieset

2 Weegschalen

Bevallingstafel

IBAN BE92 3100 9000 0023
BIC : BBRUBEBB
Iedere gift vanaf € 40 geeft recht op een fiscaal attest.
Bijvoorbeeld: bij een gift van € 78 betaalt u in werkelijkheid slechts € 42,9 voor
een weegschaal waarmee baby’s gewogen kunnen worden.

U wenst uw generositeit verder te zetten en zo de
allerkwetsbaarsten te blijven steunen? Dat kan:
neem Memisa op in uw testament en help ons te
blijven verder bouwen aan een gezondere wereld.
Vraag geheel vrijblijvend onze brochure met alle
informatie over testamenten en legs aan.
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Indien u deze brochure niet langer
wenst te ontvangen, stuur dan een
e-mail naar communicatie@memisa.be
of bel 02/454.17.57
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www.memisa.be
Volg Memisa op

Voor alle vragen:
Dr. Frank De Paepe
+32 2 454 15 43
testament@memisa.be

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 - de Meeûssquare 19 – 1050 Brussel

