
Buggenhout, 25 februari 2015

Beste sympathisant,

Het nieuwjaarsgedruis is nauwelijks verstomd of daar kloppen we alweer bij u aan. 
Onze beste wensen, bij de jaarwende uitgesproken, mogen immers geen holle woorden blijven, maar moeten
leven-gevend worden voor wie ons dierbaar zijn – kortbij of veraf. Daarom moeten we weer in actie schieten.

De voorbije 5 jaar organiseerde Ingobyi intensieve trainingen in de moeder-en-kind-zorg voor de verpleeg-
kundigen van de 16 gezondheidscentra van Nyundo en het ziekenhuis van Murunda. 
Nu vormen deze 16 centra en het ziekenhuis organisatorisch (koepel Caritas Nyundo) wel één geheel, maar niet
functioneel , hetgeen een geïntegreerde werking moeilijk maakt. 

Daarom veranderen we nu van koers.

In 2014 ondertekende Ingobyi een contract voor 3
jaar omtrent permanente vorming ‘zorg moeder-
kind’ met enerzijds het ziekenhuis van Murunda en
zijn 17 gezondheidscentra en anderzijds Artsen
Zonder Vakantie.

Het ziekenhuis-mét-artsen van Murunda is functio-
neel verbonden met 17 ‘satelliet’gezondheidscen-
tra. Die worden alleen be’man’d door verpleegkun-
digen. Samen staan ze in voor de gezondheidszorg
aan zo’n 350.000 mensen. 
Een belangrijk probleem is dat de gezondheidscen-
tra nog té vaak ernstig zieke patiënten niet op tijd
naar het ziekenhuis verwijzen . Met heel wat mense-
lijke, vaak onherstelbare schade tot gevolg. 
Onvoldoende kennis en gebrek aan het juiste
medisch materiaal spelen hierin een belangrijke rol. 

De verpleegkundigen van de gezondheidscentra hebben permanent nood aan bijscholing. Maar de weinige
dokters van het ziekenhuis hebben de mogelijkheden niet om hen die te geven. En de Rwandese overheid doet
zijn best, maar kan dit probleem ook niet snel genoeg oplossen.

De eerder theoretische lesweken van vroeger willen we vervangen door stageweken op de werkvloer in het
ziekenhuis met de lokale collegae, in het kielzog van en onder intensieve begeleiding van de plaatselijke artsen
en Belgische specialisten. 

En elk van de 4 partners doet voor dit project zijn duit in het zakje, elk naar eigen vermogen: het ziekenhuis neemt
de plaatselijke praktische organisatie van de vormingsweken op zich.
Elk gezondheidscentrum betaalt het transport van zijn verpleegkundigen die de vorming komen volgen naar het
ziekenhuis en terug . Artsen Zonder Vakantie regelt o.a.de vliegtickets voor de Belgische experten.

www.voormoederenkind.org
info@ingobyi.be
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Help ons de verzendingskosten van brieven zoals deze te verminderen en deel ons aub
uw e-mailadres mee op info@ingobyi.be

Gooi deze brief na het lezen niet weg, maar geef hem door aan iemand die Ingobyi wil leren kennen.

Ingobyi heeft zich geëngageerd om een menswaardig onderkomen voor de stagiairs in te richten.
Een vervallen, donker en vochtig bouwsel naast het ziekenhuis willen we renoveren tot een 6-tal kamers met
behoorlijk sanitair.

Dus nu zijn we op zoek naar 333 maal € 75,00
U heeft ons nog nooit in de steek gelaten, dus ook nu vertrouwen we erop dat u ons zal helpen onze belofte waar
te maken door te storten op rekeningnummer BE53 0357 4740 5653 met vermelding ‘ Vorming 2015’.
Voor het welzijn van de moeders van Murunda, hun kinderen en hun gezin.
Vijfentwintigduizend maal dank.

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

Ingrid Baert, Johan Beeckman, Pierre Claeys, Sarah De Leeuw, Marc Durinck, Ingrid Keustermans, Dany Loret,
Mia Maes, Hilde Sacré, Tina Saeys, Rita Thienpondt, Guido Tilley, An Van den Abbeele, Kris Van Den Berge,
Peter Van Geertruyen, Ingrid Van Stichel, leden Ingobyi vzw

Volg onze activiteiten viaFacebook
envoormoederenkind.org

Met de steun van

Voor giften vanaf € 40,00 per jaar krijgt u van ons een fiscaal attest, waardoor u 45% belastingvermindering op uw gift
geniet. Concreet betekent dit dat u bij een gift van € 100,00 uiteindelijk € 55,00 betaalt.

Hartelijk DANK voor uw steun,
ook namens onze Rwandese partners.

Enkele realisaties in 2014

U verbeterde de hygiëne in de gezondheidscentra
van Nyundo door de aankoop van sterilisators
voor medisch materiaal.

Dankzij uw steun voor bevallingstafels kunnenmoeders in de gezondheidscentra van Nyundonu bevallen in menswaardige omstandigheden.Uw tussenkomst in de uitrusting van het nieuwe

gezondheidscentrum van Nyundo maakt

professionele medische hulp mogelijk.


