mi
me sa

eth

lt

h

T

og

a
e r fo r h e

2019 IN HET KORT

TRIMESTRIEEL MAGAZINE
nr. 131 • Mei | Juni 2020 • P409840
© Memisa

Onze
missie

Memisa in de wereld

Kwaliteitsvolle gezondheidszorg bevorderen voor iedereen met speciale aandacht
voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Onze strategische
doelstellingen

België

Mauritanië

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

Guinee
Burundi
DR Congo

Benin

India

Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5
Afrikaanse landen en in India.

DR Congo

Benin
Mauritanië
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Burundi
India

Guinee
België
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DR Congo
De Democratische Republiek Congo blijft het land waar Memisa het
meest actief is:
We werken in 7 provincies en ondersteunen 25 gezondheidszones.
Zo ondersteunen we 25 ziekenhuizen, ongeveer 400 gezondheidscentra
en dragen bij tot een betere gezondheidszorg voor 4,3 miljoen mensen.

Opleidingen: stages en vormingen
In de gebieden die Memisa ondersteunt in DR Congo vormt capaciteitsopbouw een van de speerpunten van ons programma. In 2019 organiseerden
we samen met onze partners verschillende stages en een twintigtal capaciteitsopbouwende missies. Meer dan de helft daarvan werd uitgevoerd
door lokale experts en 8 door vrijwilligers uit België, waaronder personeel
van solidaire ziekenhuizen die deel uitmaken van ons van Ziekenhuis voor
Ziekenhuis-initiatief (Mosango, Popokabaka en Kasongo-Lunda).

Maatschappij
Interventies kunnen pas duurzaam zijn, wanneer ze aangepast zijn aan de plaatselijke
context en gedragen worden door het gezondheidspersoneel en door lokale partners.
We zitten met hen rond de tafel, we ondersteunen lokale initiatieven en stimuleren
kennisoverdracht. Op deze manier worden
kleinschalige interventies duurzaam ingebed
in een functioneel gezondheidssysteem.

Bouw en renovatie van gezondheidscentra,
ziekenhuizen en materniteiten
Memisa draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg in afgelegen gezondheidscentra en ziekenhuizen door nieuwe infrastructuur te bouwen, bestaande gebouwen te vernieuwen en voor het nodige materiaal te zorgen.
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Medische zorgen: ondervoeding

Transport: Motorambulances

Memisa ondersteunt workshops waarbij gemeenschapswerkers in de buurt
van gezondheidscentra ouders evenwichtig leren koken met lokale producten zodat hun kinderen gevarieerd en vitaminerijk voedsel voorgeschoteld
krijgen.

Door slechte wegen en grote afstanden tussen de verschillende gezondheidscentra is voor een groot deel van de bevolking in DR Congo gezondheidszorg
onbereikbaar. In 2019 breidde Memisa het systeem van motorambulances
uit in Katako Kombe en in Kingandu. Opdat dit systeem van noodtransport
goed zou functioneren, wordt er op het niveau van de gezondheidszone een
solidariteitskas opgericht. Dit fonds dankt haar bestaan aan een kleine bijdrage van alle patiënten.
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Via sensibiliseringscampagnes willen
we enerzijds informatie over de beste
voedingspraktijken overbrengen, maar anderzijds
willen we de bevolking ook aansporen om
ondervoede kinderen zo snel mogelijk te laten
verzorgen in een gezondheidscentrum. En dat is
niet steeds evident. Vaak zijn ouders beschaamd
omdat het aanvoelt alsof ze hun kinderen niet de
beste zorgen kunnen geven.

Innovatieve oplossingen:
Smart glasses
Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verhogen, startten we in 2019 in DR Congo met innovatieve technologieën zoals smart glasses.
Deze brillen bevatten een camera, microfoon en
geluidssprekers en worden gebruikt in de (afgelegen) gezondheidscentra. Dankzij deze brillen
kan er live informatie uitgewisseld worden met
dokters of experts die zelf niet ter plaatste zijn.

Mungwele Ndombe,
Médecin Chef de Zone in Kingandu
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Professioneel begeleide
bevallingen:

Benin

1.040

In Benin ondersteunt Memisa de ontwikkeling
van ziekenhuizen en gezondheidscentra en hun
personeel in vier districten. Samen met Artsen
zonder Vakantie en LUMOS-UZ Leuven zetten
we sterk in op capaciteitsversterking. De
verwezenlijkingen die plaatsvonden in Benin in
2019 zijn een mooi voorbeeld van het totaalpakket
van de acties van Memisa op het terrein. Wat
infrastructuur betreft, kreeg het ziekenhuis
van Saint Jean de Dieu in Boko een nieuwe
spoedafdeling en werd de rechtervleugel van de
spoeddienst van het ziekenhuis van Bembereke
vernieuwd.
Tal van opleidingen vonden plaats over
uiteenlopende onderwerpen gaande van
afvalbeheer, over reproductieve gezondheidszorg
tot wondzorg. Voorts zetten we in op een
uitgebreider en efficiënter geneesmiddelenbeheer
en de beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen
in het ziekenhuis van Papané.

Professioneel begeleide
bevallingen:

9.240

Burundi
2019 was een hoopvol jaar voor
Burundi. Een structureel programma
van 3 jaar medegefinancierd door de
Europese Unie waarin verschillende
internationale organisaties samen de
gezondheidsinstellingen in het hele land
ondersteunen, ging van start. Net zoals
in de andere landen waar Memisa actief
is, ligt de moedersterfte onaanvaardbaar
hoog in Burundi. Dankzij Memisa kreeg het
gezondheidscentrum van Cumba (provincie
Muyinga) in 2019 een nieuwe materniteit.

Twee maanden geleden beviel ik in het
gezondheidscentrum van Cumba. In vergelijking
met mijn vorige bevallingen, waren de
omstandigheden een pak beter. Vooral door de
zorgen voor en na de bevalling was ik positief
verrast.
Jacky (mama van drie kinderen)

Met het oog op de ebola-epidemie in buurland
DR Congo, organiseerde Memisa samen met
haar partners tussen september en oktober
2019 in de provincie Bubanza verschillende
preventieactiviteiten.
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In 2019 vonden er

5.736

huisbezoeken plaats.

Guinee
Samen met haar partner Fraternité Médicale
Guinée (FMG) neemt Memisa geestelijke
gezondheidszorg op in haar programma in
Guinee. Op dit moment worden deze zorgen
al in 10 gezondheidscentra aangeboden. Een
van de factoren tot succes van dit project zijn
de 9 gemeenschapswerkers die een opleiding
volgden en per motor de patiënten thuis
bezoeken.
Uit het recentste evaluatierapport van de
Nationale Directoraat voor Volksgezondheid
in Guinee bleek dat de normen en procedures
voor het beheer van biomedisch afval in
alle gezondheidsstructuren van het land
slechts in geringe mate worden toegepast.
Dit leidt niet alleen tot ongevallen (met
naalden of scalpels), maar kan ook tot
ernstige besmettingen (hiv of hepatitis) of
ziekenhuisinfecties leiden. Om deze risico’s
te beperken organiseerden Memisa en FMG
in mei 2019 een opleiding over het beheer
van biomedisch afval. 16 gezondheidswerkers
waren hierbij aanwezig. In 2019 werd op de
binnenplaats van het gezondheidscentrum van
Télimélé, een medische verbrandingsoven
gebouwd.
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Mauritanië
In Mauritanië blijft Memisa actief inzetten
op de ondersteuning van gezondheidscentra,
2 mutualiteiten en een solidariteitsfonds.
Daarnaast ging in september 2018 een
nieuw initiatief dat de gezondheidspolitiek
ondersteunt van start. Samen met onze lokale
partner l’Association pour la Promotion de la
Santé Dar Naïm (APSDN) neemt Memisa sinds
begin 2019 het luik continue vorming voor haar
rekening. Het globale objectief van dit project
luidt: door middel van praktische stages en
opleidingen van verpleeg- en vroedkundigen
de kwaliteit van de gezondheidszorg in de
gezondheidscentra verbeteren. Want in
dit land met 4,4 miljoen inwoners blijft het
gezondheidssysteem erg zwak. 43 procent van
de bevolking leeft onder de armoedegrens en
de moedersterfte is met 602 sterfgevallen per
100.000 geboortes, erg hoog.

Professioneel begeleide
bevallingen:

1.040

De erkentelijkheid van patiënten en
familie is erg belangrijk voor mij. Onlangs
was ik een eind hiervandaan. Iemand kwam
naar mij toegelopen om mij te bedanken.
Ik herkende de vrouw niet meer, maar
blijkbaar had ik haar drie kinderen op de
wereld gezet. Eentje draagt zelfs mijn
naam. Dat is altijd fijn om te horen.
Aïssata Sow Gaye,
vroedkundige
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België
India
De aanpak van Memisa in India verschilt
grondig met die in de andere landen waar
we actief zijn.
Samen met onze partner West Bengal
Voluntary Health Association (WBVHA) zetten
we onze schouders onder een netwerk van
43 lokale ngo’s, gegroepeerd in 5 districten,
waardoor 4.500.000 inwoners rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen profiteren van de
verbeteringen. Een van de kernactiviteiten
van WBVHA is het “Basic Health Care Support
Program” dat de toegang tot zorg en de
kwaliteit van de zorg verbetert in de deelstaat
West-Bengalen.
We strijden dagelijks met succes tegen
kindhuwelijken. Yasmati (14 jaar) uit de rurale
zone Baduria (noorden van Kolkata) legt uit
hoe ze dankzij de ondersteuning van SEVA
(Society for Equitable Voluntari Action, lid van
WBVHA) een zelfhulpgroep konden oprichten.
Ze vormen een groepje van 10 meisjes en één
keer per week komen ze onder begeleiding
van een animator samen.
“Aangezien we onder meisjes zijn, voel ik me vrij om te praten over gezondheidsproblemen.
Onlangs moest een van mijn klasgenoten de school verlaten, haar ouders hadden namelijk een veel
oudere man voor haar gevonden en zonder dat ze het zelf wilde, werd een huwelijk geregeld. De
zelfhulpgroep mobiliseerde zich en we ontmoetten de familie verschillende keren. We hebben het
bewustzijn in de gemeenschap vergroot om druk uit te oefenen op de familie om het huwelijk te
stoppen en de autoriteiten werden op de hoogte gebracht. Uiteindelijk annuleerde de familie het
huwelijk en het meisje zit nog steeds op school.”
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In België sensibiliseren we het grote publiek via het initiatief
“Ziekenhuis voor Ziekenhuis.” Binnen dit netwerk engageren
Belgische ziekenhuizen zich om hun patiënten, bezoekers en
personeel te sensibiliseren over de grote ongelijkheid wereldwijd
op het vlak van toegang tot kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg
en perinatale zorgen. De solidaire ziekenhuizen worden gekoppeld
aan gezondheidsstructuren waar Memisa actief is. In 2019 vonden
er vijf inleefreizen plaats.
Met Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld werken
we voorts ieder jaar een nationale sensibiliseringscampagne uit
rond één centraal thema, onder de noemer: “Gezondheidszorg
voor iedereen.” Via video’s met pakkende getuigenissen kreeg in
2019 het uitzonderlijke werk van het gezondheidspersoneel in DR
Congo de aandacht die het verdient.
Om een wereldwijde verandering teweeg te brengen,
interpelleren we niet enkel de Belgische bevolking, maar ook
politici. Om haar stem luider te kunnen laten gelden om universele
gezondheidsdekking te eisen, maakt memisa deel uit van
verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden zoals het
Actieplatform Gezondheid & Solidariteit, Quamed, 11.11.11, Make
Mothers Matter (MMM), Be-cause health en het internationale
netwerk Medicus Mundi International (MMI).

Solidaire ziekenhuizen

Fataki (DR Congo)

Katako Kombe (DR Congo)

Bominenge (DR Congo)

Gombe Matadi (DR Congo)

Mosango (DR Congo)

Pay Kongila (DR Congo)

Bokonzi (DR Congo)

Boma Mangbetu (DR Congo)

Djuma (DR Congo)

Kasongo Lunda (DR Congo)

Pawa (DR Congo)

Budjala (DR Congo)

Popokabaka (DR Congo)

Yasa-Bonga (DR Congo)

Mama’s voor het leven
Om ode te brengen aan alle mama’s wereldwijd organiseerde Memisa in
maart 2019 voor de tweede keer haar Mama’s voor het leven-fotoshoot.
Een zeer mooie ervaring. Het werk van
Memisa doet me stilstaan bij het feit dat onze
gezondheidszorg erg goed is en dat dit niet
vanzelfsprekend is. Wanneer ik hoor dat zwangere
vrouwen te laat of niet aankomen in het ziekenhuis
in Congo… dat is onaanvaardbaar.
Annelies,
deelneemster fotoshoot 2019.

Bitcoin
Memisa is steeds op zoek naar innovatieve en digitale oplossingen, zowel in België als
op het terrein, maar ook naar nieuwe manieren om haar projecten te financieren. Daarom
koos Memisa ervoor om vanaf februari 2019 eveneens giften in cryptogeld zoals Bitcoin te
accepteren. Daarmee is Memisa de eerste Belgische ngo die dit soort giften aanvaardt om
projecten in de ontwikkelingssamenwerking mee te ondersteunen.
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Gender
Memisa draagt de vijfde duurzame
ontwikkelingsdoelstelling (SDG) “Bereik
gendergelijkheid en empowerment voor
alle vrouwen en meisjes” hoog in het
vaandel. Na het personeel in Brussel,
volgden ook de teams in DR Congo en
Burundi in 2019 een online-opleiding
gevolgd door een discussie over
seksuele en reproductieve gezondheid
en rechten, een onderwerp dat nauw
verbonden is met genderkwesties.
Daarnaast nam de werkgroep gender van
Memisa het initiatief om een specifieke
opleiding te organiseren voor een groot
deel van het Memisa-personeel om tot
een betere integratie van het aspect
gender in onze interventies te komen.

Klimaat
Memisa schenkt veel aandacht aan
milieugerelateerde kwesties zowel bij de
uitvoering van onze projecten, als bij de
interne werking van de organisatie. Voor
de opvolging van onze projecten is het
noodzakelijk dat onze medewerkers een
aantal keer per jaar naar Afrika of India
vliegen. Om de impact van deze vluchten
op het klimaat te neutraliseren, ondersteunt
Memisa klimaatprojecten die CO2
compenseren. Voor de vluchten van 2019
was dit een project in Kaliro (Oeganda).
Memisa ondersteunde de levering van
drinkwater aan 100 gezinnen, zodat de
huishoudens niet langer water moeten
koken op een houtvuur. Want deze vuren
zijn omwille van hun uitstoot van fijn stof
erg vervuilend en bovendien werken ze de
ontbossing in de hand.

Cijfers
De financiering is een combinatie van particuliere giften, legaten en subsidies
(Belgische ontwikkelingssamenwerking, Europese Unie, ...). Alle programma’s
worden slechts gedeeltelijk gefinancierd door institutionele donoren: Memisa
verbindt zich ertoe om ongeveer een kwart van haar interventies te financieren
met fondsen gekregen van sympatisanten, mensen zoals u en ik die geloven
dat in een wereld van solidariteit iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle
gezondheidszorg!
In 2019 boeken we een positief resultaat van 687.573 euro. Dit positief resultaat
helpt Memisa een werkreserve op te bouwen om de continuïteit van de
programma’s te kunnen garanderen en de opstart van nieuwe programma’s te
kunnen voorfinancieren, om haar eigenheid te kunnen vrijwaren.

Inkomsten 2019

Uitgaven 2019

10%

12%

5%

Digitalisering: DHIS2

3%
5%

Het gebruik van digitale technologieën is
een krachtige hefboom om efficiënter aan
ontwikkelingssamenwerking te doen en
de kwaliteit te verhogen. Memisa gebruikt
nieuwe technologieën onder meer om
informatie te vergaren, te analyseren en zo
bij te leren en bij te sturen indien nodig.
DHIS2 (District Health Information
Software) is een programma dat in meer
dan 60 landen gebruikt wordt om nationale
gezondheidsstatistieken te creëren
en te analyseren. Sinds 2019 gebruikt
Memisa DHIS2 in DR Congo om haar
gezondheidsprogramma te monitoren en te
evalueren en de gezondheidsvoorzieningen
in kaart te brengen.

77%

88%

Subsidies

Projecten Memisa

Particuliere giften

Andere directe kosten

Giften stichtingen en bedrijven
Giften ziekenhuizen
Legaten

Memisa is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.
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Volg Memisa via:
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memisabelgium
memisabelgium

Raadpleeg ons jaarverslag op:
https://memisa.be/jaarverslag/

Memisa België VZW
IBAN BE92 3100 9000 0023
VU: Frans Polman
Maatschappelijke zetel:
de Meeûsquare, 19
misa
1050eBrussel.

m

T

h

T: 02 454 15 49
communicatie@memisa.be
og
www.memisa.be
et
alt
h e r fo r h e

og

T
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