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Together for health

memisa

EEN BLIK OP  
DE TOEKOMST !



Kinshasa

Gemena

Isiro

Mosango
Kisantu

Bunia

Popokabaka

Bunia

MEMISA ZET EXTRA IN OP HET  
STIMULEREN VAN LOKALE INITIATIEVEN 

Wij zien in de praktijk dat duurzame interven-
ties ontstaan wanneer ze zijn ingebed in de 
maatschappij, en gedragen worden door lokale 
organisaties. Daarom wil Memisa extra inzetten 
op het stimuleren van lokale oplossingen aange-
past aan de context, en het ondersteunen van 
gemotiveerde en gedreven lokale mensen met 
een missie en visie.

In dit nieuwe vijfjarenprogramma vinden deze 
initiatieven een volwaardige plaats, en door 
uitwisseling en documentatie stimuleren we  
gelijkaardige initiatieven elders.

MEMISA IN DR CONGO

We breiden uit in Congo, en toch beper-
ken we: Memisa kiest voor kwaliteit, en 
hiervoor concentreren we de middelen 
per geografische zone. Het vorige pro-
gramma waarin 31 zones werden onder-
steund, gaat nu verder in 25 zones. Dit 
laat ons toe elke gezondheidsstructuur 
optimaal te ondersteunen met kwali-
teitsvolle geneesmiddelen, materiaal en 
infrastructuur. 

Nieuw!
Een groot project van de Europese Unie 
versterkt onze actie vanaf 2017 in Ituri 
en Kongo Central! Dankzij deze extra 
financiering kunnen we de keuze voor 
kwaliteit ook werkelijk in de praktijk 
brengen. 

Katako-Kombe
De rurale gezondheidszone  
Katako-Kombe, volledig geïsoleerd 
gelegen in het centrum van de DRC, werd 
recent door het Congolese ministerie van 
Volksgezondheid erkend als demonstratie-
zone. Naast de inzet van de lokale mede-
werkers, hebben de jarenlange steun van 
Memisa en Artsen Zonder Vakantie en het 
jumelageproject met het ziekenhuis Maria 
Middelares Gent, in zeer belangrijke mate 
bijgedragen tot deze erkenning. 

MEMISA KIEST VOOR DUURZAME ONDERSTEUNING VAN  
BESTAANDE GEZONDHEIDSSTRUCTUREN OM DE KWALITEIT VAN 
DE GEZONDHEIDSZORG TE VERBETEREN EN ZE BETAALBAAR TE 
MAKEN, OOK VOOR DE MINST BEGOEDEN. DE STRIJD TEGEN 
MOEDER- EN KINDERSTERFTE BLIJFT EEN PRIORITEIT. 

PROGRAMMA 2017-2021
 EEN NIEUWE FASE VAN 5 JAAR, EEN NIEUW BEGIN! 

Samen sterk!

De samenwerking op het terrein met eensgezinde partners verhoogt de 
doeltreffendheid en efficiëntie van onze acties!

Ontdek alle samenwerkingen en partnerschappen van Memisa op www.memisa.be/over-memisa

Ontdek de getuigenis van de medisch directeur 
van het ziekenhuis van Katako-Kombe op 
www.memisa.be/projecten/#opleiding

Ontdek alle ondersteunde zones  
op www.memisa.be/projecten

Nationale Representatie  
van Memisa in DRC

Regionaal Bureau Memisa 

Regionaal Bureau partner BDOM

Gezondheidszone  
met steun Memisa

Provincie DRC
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 Schrijf je in op onze nieuwsbrief

 op www.memisa.be/nieuwsbrief

  Memisa kan je op Facebook vinden  

via facebook.com/memisabelgium

  Memisa kan je ook op Twitter vinden  

via twitter.com/memisabelgie

Alle activiteiten van Memisa in 2016 

vind je op onze website 

www.memisa.be/jaarverslag

Om de raad van bestuur samengesteld 

uit niet-vergoede leden, de drie 

departementen van Memisa en de 

teams beter te leren kennen, kan u naar 

www.memisa.be/over-memisa/ surfen.

Memisa België VZW

ON 0435563751

Secretariaat:

Kerkstraat 63

1701 Itterbeek

Maatschappelijke zetel:

Ninoofsesteenweg 548

1070 Brussel

T 02 454 15 40

info@memisa.be

www.memisa.be

Memisa onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U heeft recht op informatie. Dit houdt in dat we 
schenkers, medewerkers en personeelsleden ten minste één keer per jaar op de hoogte brengen 
van wat we met de verworven fondsen deden. Wanneer de beoogde inkomsten voor dit project 
overschreden worden, kan Memisa de giften gebruiken voor gelijkaardige Memisa-projecten. De foto’s 
in deze brief zijn illustraties. Mail of bel ons gerust voor meer informatie: communicatie@memisa.be 
of 02/454.15.40.

Uw gift, groot of klein, is welkom op
IBAN BE92 3100 9000 0023 - BIC BBRUBEBB. 

Steun Memisa en maak het verschil.
Vanaf € 40 kan uw gift fiscaal afgetrokken worden.
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“Memisa hielp me om een ziekteverzekeringskaart te 
kopen. Zoals bij een mutualiteit laat deze kaart me toe om 
naar een gezondheidscentrum te gaan voor een vermin-
derde bijdrage. Ik heb al een kind verloren omdat ik niet 
genoeg geld had voor een doktersbezoek. Nu zal dit niet 
meer gebeuren.”

JOSEPHINE, MUYINGA

“Dit zijn mijn twee zoontjes. Ze zijn enkele da-
gen geleden geboren maar lijden aan bloedar-
moede. Dankzij de ondersteuning van Memisa 
zal er een labo worden gebouwd, waardoor 
andere mama’s niet meer naar de stad moeten 
om bloed te zoeken.”

GRÂCE DOKO, BOKO

“In juni 2016 ging ik voor het eerst naar Guinee, 
om de mogelijkheden voor Memisa om hier een 
zinvol project te starten te onderzoeken. Ik ging tot 
diep in het binnenland om met de gezondheids-
werkers en de patiënten te praten.”

ELIES, MANAGER ‘DEVELOPMENT & FUNDING’

GUINEE

Na de ebolacrisis die verwoestende gevolgen had in Guinee, is 

de nood om de basisgezondheidszorg degelijk uit te bouwen 

zeer groot. De Belgische overheid nam het land dan ook op als 

partnerland, en Memisa draagt haar steentje bij: samen met de 

lokale partnerorganisatie Fraternité Médical Guinée werken we aan 

een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg. 

www.fmg-ong.org

BENIN

Het nieuwe programma in Benin wordt uitgebreid naar het hele 

departement Borgou, van twee naar vier gezondheidsdistricten. 

Onze lokale partner AMCES is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van het programma. Hierrond is een bloeiende samenwerking 

met Artsen Zonder Vakantie, LUMOS en de Stichting Hubi en 

Vinciane opgebouwd die specifiek de kwaliteit van de zorg in de 

zoneziekenhuizen gaat verbeteren.    

BURUNDI

Gezien de grote vraag vanuit de bevolking werden naast Muyinga 

en Muramvya ook de tussenliggende provincies Gitega en 

Karusi in het nieuwe programma opgenomen. Ook hier ligt het 

accent van onze bijstand op het verlenen van toegang tot goede 

gezondheidszorg voor de meest kansarmen. 

MAURITANIË

Het pilootproject in Mauritanië met partnerorganisatie APSDN 

(Association pour la promotion de la santé Dar Naïm) en in 

samenwerking met het ITG Antwerpen, is erop gericht aan te tonen 

dat met beperkte middelen kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan 

een betaalbare prijs kan worden georganiseerd. Dagelijks bevallen 

tientallen vrouwen hier in veilige omstandigheden. De interventie 

wordt nu meer en meer erkend door de overheid als bron van 

inspiratie om het beleid te verbeteren.

www.apsdn.org

INDIA

Memisa is ook actief buiten Afrika! In India, waar naar schatting  

1 op 5 mensen nog steeds onder de armoedegrens leven, 

bouwen we een sterk netwerk op van lokale organisaties van 

de civiele maatschappij, samen met partnerorganisatie WBVHA 

(West Bengal Voluntary Health Organisation). Zo wordt de 

bevolking bewust gemaakt van hun recht op gezondheidszorg 

en actief betrokken bij de organisatie ervan. 

www.wbvha.org.in
Ontdek de videogetuigenis  
van een patiënte op
www.memisa.be/project/mauritanie/

Ontdek een getuigenis 
en een mooie video op
www.memisa.be/project/india

BELGIË

We slaan met Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld 

de handen in elkaar om een groter netwerk op te bouwen van 

vrijwilligers, vertrekkende van gezondheidswerkers. Zo kunnen we 

de problematiek van toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg 

wereldwijd aankaarten en het bewustzijn en de solidariteit van de 

Belgische bevolking vergroten. 

MEMISA IN DE WERELD
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