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Beste sympathisant,

Ingobyi vzw ijvert al meer dan 10 jaar voor een betere gezondheidszorg voor moeder en kind in Rwanda.
De gezondheidscentra spelen hierbij een sleutelrol. Zij doen dicht bij de mensen aan preventie en bieden eerste
hulp aan. Het zijn plaatsen waar de zwangerschap wordt opgevolgd en baby’s worden geboren. Opdat de
verpleegkundigen en vroedvrouwen van die gezondheidscentra hun job helemaal volgens de regels van de
kunst zouden kunnen doen, investeert Ingobyi continu in opleiding en het ter beschikking stellen van basis-
materiaal.

Basismateriaal zoals bevallingstafels, steriliseertoestellen voor chirurgisch materiaal en doptones om zwanger-
schap en bevalling op te volgen, zijn nodig en zinvol op voorwaarde dat de handhygiëne niet uit het oog wordt
verloren. Tijdens onze missies moeten we dikwijls vaststellen dat er op gebied van deze basisvoorwaarde voor
een goede gezondheidszorg nog ruimte voor verbetering is. We blijven daarom ter plaatse ononderbroken de
techniek van een correcte handhygiëne promoten.

Dankzij uw steun konden we de voltallige 17 gezondheidscentra die samenwerken met het ziekenhuis van
Murunda in 2015 voorzien van flacons alcoliquid met handpomp. Het materiaal om deze vloeistof voor handont-
smetting te maken is voorhanden in Rwanda en betaalbaar, zodat deze flacons steeds kunnen bijgevuld worden.
Op deze manier wordt het medisch personeel uiterst doeltreffend ondersteund in zijn dagelijkse behoeften in
verband met handhygiëne. 

We kunnen er echter niet omheen dat ook water onontbeerlijk is voor een correcte handhygiëne. Alvorens de
dagtaak aan te vatten, na een bezoek aan het toilet, na bezoedeling van de handen met lichaamsvochten aller-
hande ... is het noodzakelijk de handen ook echt te wassen. De gezondheidscentra zijn voor het aanleggen van
leidingen voor stromend water afhankelijk van grote investeringen. Jammer genoeg is stromend water voor de
meeste gezondheidscentra daarom nog een verre droom. 
De onvervangbare rol van water verplicht ons echter vandaag al te handelen. 
En wat vandaag haalbaar is, is ook te doen. 

Daarom willen we hier uw steun vragen voor een Rwandees systeem om de handen
te wassen: de Kandagira Ukarabe. Dit is een ingenieus containersysteem met
pedaal (zie foto) dat in het land zelf kan worden gemaakt. We willen 170 Kandagira
Ukarabe laten maken zodat we elk gezondheidscentrum kunnen uitrusten met een
tiental van deze toestellen ... en zo een belangrijke basisvoorwaarde kunnen vervul-
len voor een correcte hygiëne. Eén Kandagira Ukarabe kost € 25,00.

Uw bijdrage voor de Kandagira Ukarabe is van onschatbare waarde voor de gezond-
heid van de moeders en kinderen waar we mee zorg voor dragen. Stort daarom van-
daag nog op rekeningnummer BE53 0357 4740 5653 met vermelding “Kandagira
2016” of overweeg een permanente opdracht ten voordele van moeder en kind.

www.voormoederenkind.org
info@ingobyi.be



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.

Met de steun van

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Ivo Corthouts
voorzitter

mede in naam van:
Johan Beeckman, Pierre Claeys, Sarah De Leeuw, Els De Smet, Marc Durinck, Ingrid Keustermans, Dany Loret, Mia Maes, Joke
Poppe, Hilde Sacré, Leen Scharpé, Tina Saeys, Rita Thienpondt, Guido Tilley, Rolanda Usewils, Kris Van Den Berge, Peter Van
Geertruyen, Christel Van Nespen, Ingrid Van Stichel, Eline Verfaillie.

Voor giften vanaf € 40,00 per jaar krijgt u van ons een fiscaal attest.

Hartelijk DANK voor uw financiële steun.

Volg onze activiteiten viaFacebook
envoormoederenkind.org

Uw bijdrage maakt intensieve
opleidingen op de werkvloer
mogelijk.

Ooit naar Afrika gaan was sinds mijn kinderjaren een droom, die in juli ll. uitkwam. Als ziekenhuishygiënist mocht ik deelnemen aan een missie
van Ingobyi/Artsen Zonder Vakantie naar het ziekenhuis van Murunda  in Rwanda.
Een ziekenhuishygiënist stelt alles in het werk om infecties ten gevolge  van contact met het ziekenhuis te voorkomen. En dat begint met reini-

gen en ontsmetten. Ik was ervan uitgegaan dat er ginder ‘niets’ is en dat ik me wel nuttig
zou kunnen maken in Murunda.
We werden ter plaatse zeer enthousiast verwelkomd. De eerste dagen hield ik oren en
ogen open en realiseerde ik me dat ‘niets’  nog  ‘nietser’  bleek dan ik me had voorgesteld.
Infectiepreventie begint met reinigen en ontsmetten. Op de afdelingen is er bijna ner-
gens stromend water. Er wordt dan wel her en der een waterton voorzien, maar het
gebruik in de zorg is omslachtig en niet veilig. En als je niet kan reinigen legt dat meteen
ook een hypotheek op ontsmetten en steriliseren. Ik denk aan de lessen EHBO bij brand-
wonden: ‘Water, water, niets dan water. De rest komt later’. Zéér toepasselijk, ook in deze
omstandigheden. 
Daarom was ik zo blij om bij een bezoek aan een naburig ziekenhuis, een sterk verbeterde
versie van de waterton te vinden: de kandagira ukarabe: een  waterreservoir op een
staander. Via een voetpedaal met hefboom kan stromend water nagebootst worden. De
aanwezigheid van zo een kandagira ukarabe zou al een grote vooruitgang zijn voor de
verpleegafdelingen.

Lees de volledige getuigenis van Hilde op onze website www.voormoederenkind.org.

Enkele realisaties in 2015

U verbeterde de hygiëne in
de 17 gezondheidscentra van
Murunda door de aankoop van
handpompjes met alcoliquid.

Dankzij uw steun wordt een mens-
waardig onderkomen gerealiseerd
voor de deelnemers aan het
vormingsproject in het ziekenhuis
van Murunda.

De tweedehands ziekenhuisbedden
"Vermeiren" die Ingobyi naar
Murunda verscheepte, hebben
o.a. op de dienst Pediatrie een
prima bestemming gekregen.


