
Beste vriend van Ingobyi 
 
WE VIEREN FEEST! 
20 jaar geleden zag onze vereniging immers het levenslicht. De naam ‘Ingobyi’ - ‘draagberrie’ of ‘draagdoek’ in het 
Rwandees - vat goed onze missie: de zorg voor moeder en kind in Rwanda. 

 

 
In 2002 hielden alle 6 de Buggenhoutse koren 
onder impuls van de betreurde dr. Marc Durinck een benefietconcert. Met de 
opbrengst werd medisch materiaal aangekocht voor het gezondheidscen-
trum van Nyundo. De Belgisch-Rwandese vriendschap en samenwerking die 
toen concreet werd bloeit en groeit tot op vandaag.  
Ja, we vieren dus feest om al wat reeds is gerealiseerd! In diepe dankbaar-
heid voor al de medewerkers en weldoeners die dit allemaal hebben mogelijk 
gemaakt. En we heffen het glas op wat voor ons ligt, want het werk is nog 
lang niet af... 
 
Wat volgt is een bloemlezing van de ‘werven’ die we in al die jaren hebben aangevat. 
Vernieuwbouw van slaapzaal en sanitaire ruimte van weeshuis NOEL in Nyundo. 
(Steun bij) de bouw van een nieuw gezondheidscentrum in Nyundo, na de verwoestende overstroming van de Sebeya 
in 2010.
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Tweemaal per jaar op (para)medische missie sedert 2009

Continue Vorming, in 2009 opgestart i.s.m. Artsen Zonder Vakantie, vandaag grotendeels gerealiseerd door lokale 
vormers van het ziekenhuis van Murunda voor 27 (zevenentwintig!) gezondheidscentra, die samen instaan voor een 
populatie van 500.000 mensen. 
Introductie van de Doptone bij de opvolging van zwangerschap en bevalling ter voorkoming van zuurstoftekort bij de 
baby (2009). 
Oprichting van een Neonatale Dienst in het ziekenhuis van Murunda in 2010.

Cursus handhygiëne bij elke missie en als standaardonderdeel van onze Formation Continue. 
5 kandagira ukarabe, watertonnen met pedaal voor handhygiëne, voor elk van de 27 gezondheidscentra. 
Introductie van Alcogel op de werkvloer in het ziekenhuis van Murunda (2010 - een primeur voor Rwanda!) Wordt 
intussen lokaal gemaakt.

Bouw van stal - legkippen, konijnen en varkens - en aanleg van grote moestuin nabij het ziekenhuis van Murunda om 
behoeftige patiënten in het ziekenhuis van een dagelijkse portie voeding te voorzien. 
Nood-voedselhulp voor de armste gezinnen van Murunda tijdens de Corona-lockdown in 2020 en 2021. 
Creatie van moestuinen met optimalisatie van teelttechnieken en introductie van kleinvee bij - intussen 190 van - de 
armste gezinnen van Murunda in de strijd tegen ondervoeding.

Infrastructuurwerken en aankoop medisch materiaal voor de diocesane gezondheidscentra van Nyundo, het dioce-
sane ziekenhuis van Murunda en de openbare gezondheidscentra van het district RUTSIRO. 
Inrichting en uitrusting van materniteit, verloskwartier en neonatologie-afdeling in een nieuwbouw van het ziekenhuis 
van Murunda (2016). 
Aanleg van bronwaterleiding van 8km naar ziekenhuis, scholen en parochie van Murunda naast opvang van regen-
water.



IN BELGIÊ 
Jumelage gemeente Buggenhout - bisdom Nyundo in 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tweejaarlijkse zoektocht door Karel Jacobs en Jacky Colpin van 2005 tot 2017 
Organisatie van en deelname aan lokale evenementen - kermis Buggenhout, kerstmarkt Opdorp, (benefiet)concerten, 
BBQ, sponsorloop, vastenvoettocht,… met enthousiaste medewerking van de lokale middenstand 
Animatiesessies voor scholen, verenigingen en serviceclubs 
Honderden mutsjes werden door Mia Jeunen & Co gebreid voor de pasgeborenen van Nyundo - tegen afkoeling bij 
geboorte, een ‘killer’ 

 
Ingobyi wil ook de volgende jaren investeren in de (gezondheids)zorg voor moeder en kind in Rwanda: 
-   Lokale vormers voor de continue vorming van gezondheidswerkers ondersteunen en het materiaal dat samen- 
   hangt met die vorming - waar nodig - aanbieden. 
-  De strijd tegen ondervoeding verderzetten en uitbreiden door structurele ondersteuning van de armste gezinnen. 
-  Een keuken bouwen aan het ziekenhuis van Murunda voor de ziekenbegeleiders en waar met medewerking van 
   ‘ons’ Sociaal Fonds voor de behoeftige zieken zal kunnen worden gekookt.    
-   Investeren in een project van teelt en verwerking van suikerriet om de zelfredzaamheid voor onze Rwandse 
   partners te helpen verhogen.  
 
 Save the date(s)! 
     Op 24 september 2022 vieren we ons 20-jarig bestaan met een hapje en een tapje, zang en dans in zaal  
     Nicolaas in Buggenhout. Een gerenommeerd spreker in het thema ‘Ontwikkelingssamenwerking 2.0’ zal 
     onze gast zijn. 

     Op 10 november 2022 organiseren we een concert ‘Licht Klassiek’ in De Pit in Buggenhout. 
     U komt toch ook?

Dr. Ivo Corthouts 
voorzitter

INGOBYI, Kerkstraat 14, 9255 Buggenhout 
Rekeningnummer: IBAN BE53 0357 4740 5653

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.

Voor giften vanaf € 40,00 op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest dat u recht geeft op een belastingvermindering van 45%.

Fons De Wolf en Geert De Vlieger


