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GEZONDHEIDSZORG 
VOOR EN DOOR DE 

GEMEENSCHAP 



“Vroeger konden wij ons niet voorstel-
len dat een visser of een eenvoudige 
boer ook een mening kon hebben 
over de gezondheidszorg in zijn of 
haar gemeenschap en bij de verpleeg-
kundigen kon gaan zitten om erover 
van gedachte te wisselen. Sinds ik deel 
uitmaak van een gemeenschapscomi-
té (cadre permanent) weet ik dat het 
mogelijk is.” 1

Wie kent er beter de noden van een gemeenschap, dan de bevolking zelf? 

Dialoog 
Een inspirerende voorbeeld is Memisa’s 
partner Action d’Espoir. Een organisa-
tie, actief in het oosten van DR Congo, 
die een sterke expertise heeft ontwik-
keld in het stimuleren van de interne dia-
loog binnen lokale gemeenschappen. 

Action d’Espoir ondersteunt sinds 2017, 
achttien zogenoemde cadre permanent 
of gemeenschapscomités. Dit zijn ver-
enigingen die de verschillende lagen 
van de gemeenschap vertegenwoor-
digen en die nauw samenwerken met 
gezondheidspersoneel om het aanbod 
en beheer van de gezondheidszorg te 
verbeteren.
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  Onze kracht bestaat eruit 
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. 

    Antoine Bahati, coördinator ad 
interim van Action d’Espoir

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 aan-
sluiten bij de noden van de bevolking. 

1  Citaat opgetekend door Marie-Noël Cikuru, tijdens een bezoek 
aan Muganzo (DR Congo), augustus 2020 
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Vrouwen vormen een belangrijke schakel 
tussen het gezin en de gemeenschap. 

  Na ontmoetingen met leden van 
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.  

    Marie-Noël Cikuru (links) 
coördinator van Action d’Espoir.  

Taken van 
gemeenschapscomités: 
  Analyseren en bespreken gezond-
heidsproblemen in hun gebied

  Mobiliseren de gemeenschap om 
bij te dragen tot de oplossing van 
gezondheidsproblemen in hun 
gezondheidscentrum

  Nemen beslissingen in overleg 
met het gezondheidspersoneel en 
stellen een actieplan op voor hun 
gezondheidscentrum

  Sensibiliseren de bevolking om 
gebruik te maken van de diensten 
van hun gezondheidscentrum

  Fungeren als brug tussen de bevol-
king en het gezondheidscentrum

Maatschappij ontwricht 
door geweld 
De gemeenschapscomités zijn samenge-
steld 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 bin-
nen het gezin en de gemeenschap, is hun 
bijdrage nochtans van cruciaal belang om 
verandering teweeg te brengen”, verdui-
delijkt 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’Es-
poir tracht deze vrouwen niet alleen de me-
dische zorgen te bieden die ze nodig heb-
ben, voorts zijn haar projecten erop gericht 
vrouwen een gevoel van eigenwaarde te la-
ten herwinnen. Dit gebeurt door therapeuti-
sche praatgroepen te organiseren, maar ook 
door inkomsten generende activiteiten te 
ondersteunen. Tot slot ontmoet Action d’Es-
poir gemeenschapsleiders met het oog op 
de wederopbouw van het door jarenlange 
conflict verscheurde sociale weefsel.
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Iedere gift vanaf € 40 per jaar geeft recht op een fiscaal attest. 
Bijvoorbeeld: bij een gift van € 65 betaalt u in werkelijkheid slechts € 35,75. 

STEUN MEMISA ZODAT DE MATERNITEIT VAN 
MUGANZO UITGERUST KAN WORDEN

IBAN BE92 3100 9000 0023
BIC : BBRUBEBB

VU : Frank De Paepe - de Meeûssquare 19 - 1050 Brussel

Indien u deze brochure niet langer wenst 
te ontvangen, stuur dan een e-mail 
naar communicatie@memisa.be of bel 
02/454.15.49

www.memisa.be

Volg Memisa op

Memisa onderschrijft de code van de Verenging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Memisa kan de giften 
gebruiken voor gelijkaardige Memisa-projecten. 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 49, communicatie@memisa.be, www.memisa.be. Alle informatie over ons aangepast privacybeleid 
vindt u hier https://memisa.be/transparantie/

€ 250
kit met materiaal voor 

bevallingen 

€ 130
1 bevallingstafel

€ 65
pakket basismedicatie 

mailto:communicatie@memisa.be
http://www.memisa.be
mailto:communicatie@memisa.be
http://www.memisa.be
https://memisa.be/transparantie/

