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Gezondheidszorg gaat veel verder dan het
organiseren van medische consultaties en
voorkomen dat de bevolking ziek wordt.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor
de gemeenschap. Het werk van Memisa is
daarom erg participatief, samen met haar
partners trachten we steeds bottom-up te
werken, zodat onze activiteiten nauw aansluiten bij de noden van de bevolking.
1 Citaat opgetekend door Marie-Noël Cikuru, tijdens een bezoek
aan Muganzo (DR Congo), augustus 2020

Dialoog
Een inspirerende voorbeeld is Memisa’s
partner Action d’Espoir. Een organisatie, actief in het oosten van DR Congo,
die een sterke expertise heeft ontwikkeld in het stimuleren van de interne dialoog binnen lokale gemeenschappen.

 nze kracht bestaat eruit
O
dat wij heel diverse personen
samenbrengen en luisteren.
Iedereen komt vroeg of laat in zijn
leven wel eens in aanraking met
gezondheidszorg. Daarom vinden
we het belangrijk om verschillende
stemmen te horen. Want
gemeenschappelijke problemen
vragen gemeenschappelijke
oplossingen.

A ntoine Bahati, coördinator ad
interim van Action d’Espoir
Action d’Espoir ondersteunt sinds 2017,
achttien zogenoemde cadre permanent
of gemeenschapscomités. Dit zijn verenigingen die de verschillende lagen
van de gemeenschap vertegenwoordigen en die nauw samenwerken met
gezondheidspersoneel om het aanbod
en beheer van de gezondheidszorg te
verbeteren.

Wie kent er beter de noden van een gemeenschap, dan de bevolking zelf?
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“Vroeger konden wij ons niet voorstellen dat een visser of een eenvoudige
boer ook een mening kon hebben
over de gezondheidszorg in zijn of
haar gemeenschap en bij de verpleegkundigen kon gaan zitten om erover
van gedachte te wisselen. Sinds ik deel
uitmaak van een gemeenschapscomité (cadre permanent) weet ik dat het
mogelijk is.” 1

Taken van
gemeenschapscomités:
 nalyseren en bespreken gezondA
heidsproblemen in hun gebied
 obiliseren de gemeenschap om
M
bij te dragen tot de oplossing van
gezondheidsproblemen in hun
gezondheidscentrum
 emen beslissingen in overleg
N
met het gezondheidspersoneel en
stellen een actieplan op voor hun
gezondheidscentrum
 ensibiliseren de bevolking om
S
gebruik te maken van de diensten
van hun gezondheidscentrum

De gemeenschapscomités zijn samengesteld uit ongeveer 56 % mannen en 44 %
vrouwen. “Al is het voor vrouwen niet
steeds evident om actief deel te nemen
aan de uitwisselingen. Gezien hun rol binnen het gezin en de gemeenschap, is hun
bijdrage nochtans van cruciaal belang om
verandering teweeg te brengen”, verduidelijkt Marie-Noël Cikuru. Voorbeelden van
verandering kunnen zijn: ervoor zorgen dat
meer patiënten een gezondheidscentrum
bezoeken bij ziekte en tegelijkertijd het aan
banden leggen van zelfmedicatie.
In de provincie Zuid-Kivu zijn veel vrouwen
getraumatiseerd doordat ze het slachtoffer
werden van seksueel geweld. Action d’Espoir tracht deze vrouwen niet alleen de medische zorgen te bieden die ze nodig hebben, voorts zijn haar projecten erop gericht
vrouwen een gevoel van eigenwaarde te laten herwinnen. Dit gebeurt door therapeutische praatgroepen te organiseren, maar ook
door inkomsten generende activiteiten te
ondersteunen. Tot slot ontmoet Action d’Espoir gemeenschapsleiders met het oog op
de wederopbouw van het door jarenlange
conflict verscheurde sociale weefsel.
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 ungeren als brug tussen de bevolF
king en het gezondheidscentrum

Maatschappij ontwricht
door geweld

Marie-Noël Cikuru (links)
coördinator van Action d’Espoir.
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 a ontmoetingen met leden van
N
de gemeenschapscomités blijf ik
steeds met veel ontzag achter.
De dynamiek en het enthousiasme
waarmee zij hun werk uitoefenen is
bewonderenswaardig. En wat een
verantwoordelijkheidsgevoel.
Vrouwen vormen een belangrijke schakel
tussen het gezin en de gemeenschap.
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