
Beste vriend(in) van Ingobyi,

Het voedselproject van Ingobyi in Murunda kreeg in onze nieuwsbrief van april ll. alle
aandacht. In juli en september konden we met eigen ogen vaststellen dat dit project
op volle toeren draait.

Duurzame voedselvoorziening
De stal nabij het ziekenhuis is afgewerkt. Konijnen, schapen, geiten en varkens heb-
ben er al hun intrek genomen. De moestuinen leveren weldra hun 3de oogst en het
konijnenproject is een waar succesverhaal: in elk van de 100 betrokken gezinnen
zijn ze een welgekomen bron van vlees en zorgen ze voor een hoogstnoodzakelijk
inkomen. Vanaf 1 oktober wordt het project uitgebreid met nog eens 70 van de arm-
ste gezinnen van Murunda.

Levensnoodzakelijke hygiëne
Intussen werkt Ingobyi ook verder aan de hygiëne in het ziekenhuis van Murunda en
de 27 omliggende gezondheidscentra. Handhygiëne staat al sinds 2012 - op ons
aangeven - hoog op de agenda. De introductie van kandagira ukarabe’s en alcogel
maakte daarvan een belangrijk deel uit. Tijdens onze missies is theoretische vor-
ming, aangevuld met praktijktests, vaste prik. Maar ook in onze afwezigheid oefent
Lydie, ziekenhuishygiëniste, regelmatig met haar personeel.
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De stal en zijn bewoners

Hygiëne
In 2017 liet Ingobyi 150

kandagira ukarabe’s installeren
om zo de gelegenheid tot

handen wassen op een correcte
wijze overal mogelijk te maken.

Alcogel - door ons
geïntroduceerd - wordt vandaag
vlot aangemaakt in de apotheek

van het ziekenhuis, zodat die
permanent beschikbaar is.

Dankzij de verkoop van een koppel jonge konijnen kon Immaculée, moeder van 3 jonge kinderen,
vorige maand haar ziekenhuisfactuur eindelijk eens zonder problemen betalen
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Handhygiëne alleen volstaat niet
Een goede gezondheidszorg kan alleen met instrumenten
die vrij zijn van micro-organismen zoals bacteriën. Daarom
lag de voorbije paar missies onze focus op sterilisatie.

Vóór gebruik moeten instrumenten correct worden gerei-
nigd en ontsmet. Daarna volgt sterilisatie op basis van
droge lucht in een poupinel of op basis van hete stoom in
een autoclaaf. In 2014 voorzag Ingobyi 16 gezondheidscen-
tra van een droge-luchtsterilisator.
Het is tijd om volgende stappen te zetten ...

Het reinigingsproces wordt in het ziekenhuis behartigd door
mensen van de poetsdienst, vaak met te weinig kennis van
zaken. Samen met de ziekenhuishygiëniste Lydie hebben
we hen in de loop van dit jaar de correcte procedure van rei-
nigen en ontsmetten aangeleerd.

Alle verantwoordelijken van ziekenhuis en gezondheidscen-
tra kregen eveneens een grondige update van het proces
van sterilisatie en van het kapitale belang ervan voor hun
dagelijkse praktijk.

Gebrek aan basismateriaal
In Murunda is de achillespees van dit o zo belangrijk aspect
van de zorgverlening vandaag dus niet langer een gebrek
aan bewustzijn of kennis en kunde, ook niet een gebrek aan
sterilisatietoestellen zoals poupinel of autoclaaf.
De zwakke schakel in de sterilisatieketting is een gebrek
aan basismateriaal, waardoor er niet altijd op tijd steriele
instrumenten beschikbaar zijn.
De nieuwe vleugel van het ziekenhuis incl. materniteit, reini-
gings-én sterilisatieruimte wordt eerstdaags in gebruik
genomen.

Buggenhout en Ingobyi - U dus!- speelden bij de afwerking
van met name de materniteit een cruciale rol. Om bevallin-
gen en heelkundige ingrepen in de toekomst op een correc-
te wijze te kunnen laten gebeuren is de aankoop van onder-
staand materiaal absoluut noodzakelijk.
Als we samen kunnen zorgen voor dit materiaal, dragen we
ons steentje bij tot kiemvrije operaties en bevallingen en
behoeden we moeder en kind voor infecties.

Wat hebben we nodig?
Er is dringend nood aan instrumen-
ten zoals sterilisatietrommels
(foto). Zij maken het verschil tus-
sen leven en dood.
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Ingobyi vzw legt uw persoonlijke gegevens alleen vast om u op de hoogte te kunnen houden van zijn activiteiten, om u zijn dankbaarheid te kunnen tonen
voor uw steun en om u desgevallend te kunnen voorzien van een fiscaal attest. Deze gegevens zijn alleen voor Ingobyi toegankelijk. Breng ons alstublieft op
de hoogte van gebeurlijke wijzigingen in uw gegevens via info@ingobyi.be. Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw vertrouwen.

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

Volg onze activiteiten via

Facebook
en

www.ingobyi.be

Ik kies voor                                                   Prijs               Aantal
                                                                    per stuk             nodig

Los instrument
(vb. Kocher, pincet, schaar)                      

€ 11,00                 40

Sterilisatietrommel                                     € 30,00                 45

Klein instrumentenset                               € 30,00                 30

Bevallingsset                                              € 100,00                 4

Instrumentenset
voor keizersnede                                       

€ 191,00                 2

Bijleggen voor één
van bovenstaande                                            

Vrije bijdrage


