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Gezondheidszone
K k K bKatako-Kombe

Katako-Kombe



Katako-Kombe, in de Sankuru, ligt 
in vogelvlucht op 1200 km van Kinshasa

Katako-Kombe is
NIET met de auto (4x4) te bereiken 
per vliegtuig bereikbaar 

= 4u. vliegen en 1u. per 4x4g p
of  
= 3,5u. vliegen en 5u. per 4x4, g p

per boot: tijdsduur reis is niet te bepalen 
na de bootreis nog zeker a de boot e s og e e
minstens één dagreis per 4x4



Oorzaak?

ligt zeer afgelegen

wegen onbestaande 
of extreem slecht/niet onderhouden

geen bruggen over de grote rivieren







Hindernissen bemoeilijken en vertragen het reizen



Hindernissen bemoeilijken en vertragen het reizen



Gevolg?

wat dan ook naar ginds brengen:
- is moeilijk
- duurt lang
- is duur
- alleen transport per vliegtuig duurt niet zo langp p g g g
maar… is zeer duur!

export van lokale producten naar Kinshasa 
kan NOOIT concurrentieel zijn met ingevoerdea OO co cu e t ee j et ge oe de
(gesubsidieerde) producten, bvb. rijst



Katako-Kombe 
is een achtergesteld gebied

én 

was dat ook al 
tijdens de koloniale periode jde s de o o a e pe ode



220 km

175 km



in de Sankuru
sterftsterft 
meer dan één kind op vijf 
vóór de leeftijd van vijf jaarvóór de leeftijd van vijf jaar

sterft één vrouw op dertien tijdenssterft één vrouw op dertien tijdens
één van haar zwangerschappen

zijn meer dan
30% van de kinderen ondervoed



gezondheidszorggezondheidszorg



in 2002 kwam Dr Kluyskens voor de eerste keerin 2002 kwam Dr. Kluyskens voor de eerste keer 
in Katako-Kombe

het ziekenhuis van de zone (oppervlakte 1/3 van België)het ziekenhuis van de zone (oppervlakte 1/3 van België)
was nog slechts een ruïne

de ‘centres de santé’ en ‘postes de santé’
l t d kwaren compleet onderkomen

d h l i t l d ïde scholen waren niet veel meer dan ruïnes



20022002



20022002



operatiekwartier

eind 2009eind 2009



eind 2009eind 2009



derde missie van een
hi i h tchirurgisch team van

artsen zonder vakantie

eind 2009eind 2009



20022002



eind 2009eind 2009



oude materniteit
l inu gynaecologie

apotheek
spoed

eind 2009eind 2009



nieuwe materniteit
in gebruik sinds begin 2009in gebruik sinds begin 2009

eind 2009eind 2009



eind 2009eind 2009



eind 2009eind 2009



sinds 2008:sinds 2008: gratis bevallingen



nieuwbouw pediatrie
bijna afgewerkt

eind 2009eind 2009



eind 2009eind 2009



nog verder te rehabiliteren
ofof

aan te passen
aan de alsmaar groeiende noden:aan de alsmaar groeiende noden:

interneinterne
operatiekwartier

…
volgehouden opleidingvolgehouden opleiding

zal de kwaliteit van de zorg verbeteren
d d t lwaardoor de toeloop

naar het ziekenhuis enorm zal toenemen

eind 2009eind 2009



Opleiding door gespecialiseerde vroedvrouw uit Kinshasa

eind 2009
Opleiding door gespecialiseerde vroedvrouw uit Kinshasa

eind 2009



De toneelgroep van de verpleegkundigen geeft 
eer is eel én in de lokale taal het Tetelazeer visueel én in de lokale taal, het Tetela, 

informatie over AIDS 
en hoe besmetting te vermijdenen hoe besmetting te vermijden







te rehabiliteren ‘centres de santé’





te rehabiliteren ‘centre de santé’



te rehabiliteren ‘centre de santé’



te rehabiliteren ‘centre de santé’



te rehabiliteren ‘centre de santé’



te rehabiliteren ‘centre de santé’



te rehabiliteren ‘centre de santé’



te rehabiliteren ‘centre de santé’



oud  ‘centre de santé’
gerehabiliteerd  ‘centre de santé’



gerehabiliteerd  ‘centre de santé’



gerehabiliteerd  ‘centre de santé’



gerehabiliteerd  ‘centre de santé’



onderwijsonderwijs





De daken van de scholen, bladeren, moeten om de 6 maanden
vernieuwd worden.

Vele schooltjes in afgelegen gebieden zijn volledig onderkomen 
als gevolg van gebrekkige staatssteun 
en slecht onderhoud.

Waar de oorlog gepasseerd is, zijn het nog slechts ruïnes.





gerestaureerdgerestaureerd



In Katako-Kombe: een gerestaureerd klaslokaal



staat op instorten!staat op instorten!
moet dringend hersteld worden!







volledig vernieuwd







de zusters van de H. Familie
uit Ieper
en de v.z.w. Katako-familie
uit Bavikhove ondersteunden 
financieel de rehabilitatie 
van de schoolgebouwen 
te Katako-Kombete Katako Kombe
Dank!





wie weet zal ik 
op mijn zestiendeop mijn zestiende
zelf 
l ki dj h bbal een kindje hebben

om voor te zorgen



en…



zal ik dan nog naar school 
gaan?gaan?



b tjeen beetje 
comfort,comfort,
mag het?mag het?





Niet meer in goede staat,Niet meer in goede staat, 
elektrische pomp werkt al lang niet meer



? ??
45.000 liter

= cisterne voor wateropvang



elektriciteitsnet



Gsm biedt héél wat mogelijkheden!!!



technisch werk



technisch werk



technisch werk



evaluatiegesprek



les



consultaties



consultaties



blijven wij bij de pakken zitten 

of 

doen we ter plaatse voort 

om

aan die onrechtvaardige situaties
te verhelpente verhelpen



we willen daar 
alleszins 

lijknog verwezenlijken…



een tweede operatiezaaleen tweede operatiezaal 
is noodzakelijkis noodzakelijk



betere hygiënebetere hygiëne 
in alle paviljoenenin alle paviljoenen



watervoorzieningwatervoorziening 
in
operatiekwartier 
en 
materniteitmaterniteit



een verbeterdeen verbeterd 
elektriciteitsnetelektriciteitsnet



blijvende 
en na e samen erkingen nauwe samenwerking 
met alle ngo’smet alle ngo s
die in de zone actief zijnj



een nieuwee eu
centre de santé
o.a. in Kiéte



een nieuwe materniteiteen nieuwe materniteit
in Aundain Aunda



een forfait ee o a
voor raadplegingen
inclusief medicatie



wij danken alle sponsors (financieel en materieel):wij danken alle sponsors (financieel en materieel):
de zusters van de H. Familie 

uit Ieper en Desselgemuit Ieper en Desselgem
de v.z.w. Katako-familie uit Bavikhove
d ’de n.g.o.’s 

Protestantse Solidariteit (tot 2007)

Memisa ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ (sinds 2007)

de Steyaert Stichting uit Genty g
de Stichting Maria Braeckman uit Gent
de werkgroep Katako-Kombede werkgroep Katako Kombe

van het AZ Maria Middelares (Gent)
het BDOM van Tschumbe (RDC)het BDOM van Tschumbe (RDC)
de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent

l den nog vele andere sponsors…




