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Ingobyi vzw
Nieuwsbrief november 2021

Beste vriend(in) van Ingobyi,
We hopen van harte dat u het naar omstandigheden goed maakt.
Hoezeer iedereen het immers ook anders zou wensen, Corona blijft zich méér dan ons lief is- bemoeien met ons leven.
Ook in Rwanda hebben ze al flink hun deel van het coronaleed gehad, de
allerarmsten in het bijzonder. Gelukkig kon Ingobyi rond Pasen mede
dankzij u met een indrukwekkend voedselpakket 170 arme gezinnen
doorheen een uitzonderlijk moeilijke periode helpen. Dat heeft voor die
mensen écht wel een verschil gemaakt.
De projecten van Ingobyi lopen door ondanks Corona
De meeste van onze projecten konden sinds
het begin van de pandemie gelukkig blijven
doorlopen; ze kenden hooguit wat vertraging.
Zo zijn regenwater én drinkwater intussen
vlot beschikbaar in en rond het ziekenhuis
van Murunda. Hetgeen voor de mensen ter
plaatse niet minder dan een wonder is en
een revolutie in de organisatie van hun
(werk)dag.
De realisatie van dit mega-project - opnieuw
met uw onontbeerlijke steun - stemt ons bijzonder fier en dankbaar.

Patiënten en bezoekers kunnen nu bij het betreden
van het ziekenhuis hun handen wassen.

Met eigen ogen konden we in juni en september ook zien hoe het voedselproject floreert.
Sedert juli bezit elk van de 170 gezinnen die we
begeleiden een eigen ‘moderne’ groentetuin.

En in het ziekenhuis werd het doelpubliek van ons Sociaal Fonds uitgebreid: voortaan ontvangen niet alleen moeder-en-kind, maar ALLE
behoeftige zieken tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een dagelijks
voedselpakket.
Behoeftige patiënten ontvangen hun voedselpakket uit de
handen van Spéciose, sociaal assistente en coördinator
van het sociaal fonds.
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Catering in een Rwandees ziekenhuis
In tegenstelling tot bij ons, moet iemand die in Rwanda in het ziekenhuis wordt opgenomen zélf voor eten en drinken
zorgen. Zogenaamde ‘gardes-malades’ koken elke dag een potje voor ‘hun’ zieke. De foto’s geven u een idee van hoe
dat er anno 2021 in Murunda aan toe gaat.

Nu zijn er elke dag een 25-tal zieken opgenomen die zo arm zijn dat ze de middelen niet hebben om tijdens hun hospitalisatie voedsel te kopen. Vaak vertonen deze mensen bij hun opname al chronische ondervoedingsverschijnselen, die hun genezing vertragen en bemoeilijken. Speciaal voor hen is ‘ons’ Sociaal Fonds bedoeld. Dat fonds wordt
o.a. gespijsd met de eieren van ‘onze’ 30 kippen in de grote stal bij het ziekenhuis en met de groenten uit ‘onze’ voorbeeld-moestuin bij het ziekenhuis. Die arme zieken ontvangen een dagrantsoen meel en suiker, een ei, aardappelen,
groenten en fruit. Helaas, daarmee blijken de problemen voor velen onder hen niet opgelost: ze hebben geen gardemalades ter beschikking en/of geen geld voor houtskool om hun voedselpakket te bereiden.
Een gaarkeuken voor behoeftige zieken
Om een duurzame oplossing voor dit probleem te bieden, heeft Ingobyi opnieuw
mr Alphonse KABILIGI onder de arm genomen. Met deze ingenieur-architect werkten we
in het verleden al succesvol samen in het voormalige weeshuis NOEL.
We willen ervoor zorgen dat er in een gaarkeuken voor de armlastige zieken een maaltijd
kan worden bereid. In één beweging willen we de gardes-malades de kans bieden op een
hygiënisch verantwoorde manier voor 'hun' zieken te koken.
Daartoe willen we een nieuwbouw laten optrekken op de plaats waar zich nu de 'keuken'
voor de gardes-malades bevindt.
We zijn er ons van bewust dat ook dit weer een groot project is. Kostprijs € 50.000,00.
Maar we zijn ongelooflijk gemotiveerd om dit samen met u te realiseren. 0p die manier
kunnen we én de mensonwaardige omstandigheden waarin de gardes-malades vandaag moeten koken aanpakken én de chronisch ondervoede zieken de maaltijden bezorgen die ze absoluut nodig hebben voor een vlotte genezing.
Ons Sociaal Fonds wordt op die manier ook maximaal ingezet.
In de overtuiging dat u gevoelig bent voor de geschetste nood en dat we andermaal mogen
rekenen op uw solidariteit en uw vrijgevigheid, wil ik u alvast heel erg bedanken.
Met hartelijke groeten
Dr. Ivo Corthouts
voorzitter
P.S. Heel erg welkom op ‘ons’ concert van 11 december e.k., waarvan de opbrengst ook
integraal naar het project ‘ziekenkeuken’ gaat. Kaarten via info@ingobyi.be of bij de leden.
Voor giften vanaf € 40,00 op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest dat u recht geeft op een belastingvermindering van minstens 45%.
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.
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