Schrijf ook dit jaar in en steun zo je Afrikaanse
collega’s en hun patiënten!

Dat alles is realiseerbaar dankzij je inzet en
steun.

De samenwerking met de ngo’s Artsen zonder
Vakantie en O-ORL gaat onverminderd voort.

Het project blijft hoofdzakelijk gericht op de
uitbouw van basisgezondheidszorg, zowel in de
gezondheidscentra als het ziekenhuis: moederen kindzorg (opvolgen van zwangerschap, veilig
bevallen, vaccinatie..), aanpak van infectieziekten en courante aandoeningen, voldoende geneesmiddelen, samenwerking met de bevolking;
een behoorlijk functionerend ziekenhuis met de
nodige infrastructuur en materiaal; opleiding van
het gezondheidszorgpersoneel.

De verdere ontwikkeling van het ziekenhuis in
Katako-Kombe blijft onze grote bezorgdheid. Het
project heeft de steun en de medewerking van
het ziekenhuis AZ Maria Middelares nodig!

Het project in samenwerking
met Memisa

vzw AZ Maria Middelares
Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - info@azmmsj.be - www.azmariamiddelares.be

- www.katako-kombe.be
- Yves.Kluyskens@gmail.com
- kristien.bogaert@skynet.be of 0474 550 571
- katrien.vandaele@azmmsj.be of 09 246 62 10

Nog vragen over project of happening?

Loop/wandelmeeting & BBQ
zondag 6 september 2015

KATAKO-KOMBE
ziekenhuis voor ziekenhuis project

Financiële steun is altijd welkom op het rekeningnummer van Memisa: BE79 8805 6167 7133
met vermelding “steun Katako-Kombe”. Fiscale
attesten vanaf 40 euro per kalenderjaar.

Bezet op 6 september?

Schrijf je in voor de barbecue (tussen 12 en
13.30 uur) of kom in de namiddag een pannenkoek of ijsje eten.

Ben je een lekkerbek?

Dan is zondag 6 september de gelegenheid om
je sportief uit te leven. Kom naar het ‘Nachtegaalstadion’ te Sint-Amandsberg. Gezien het
grote succes van de loop/wandelmeeting, doen
we dit nog eens over in het Succabos te Destelbergen. De start is stipt om 11 uur.
Ook gezinsleden, familie en vrienden zijn welkom. Voor de kinderen is er kinderanimatie op
het terrein. Er is ook kindergrime en er is een
springkasteel.

‘Nachtegaalstadion’, Sint-Lievenscollege,
Nachtegaaldreef 16 - 9040 Sint-Amandsberg

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015
van 11 tot 17 uur

De inschrijving is definitief na storting van het
juiste bedrag op rekeningnummer BE06 8906
1412 5522 zoals vermeld op de inschrijvingsstrook.

Inschrijven voor de barbecue is mogelijk tot
1 september 2015. Vul het inschrijvingsstrookje
in en bezorg het aan Kristien Bogaert. Je kan
ook inschrijven door te mailen naar: kristien.
bogaert@skynet.be

Hoe inschrijven?

(tot 01-09-2015)
INSCHRIJVINGSFORMULIER

Loop of wandel je graag?



Naam: ...............................................
Voornaam: .........................................................
schrijft in voor de barbecue (aperitief, dessert en dranken niet inbegrepen):
...... x 20 euro (volwassenen)
...... x 10 euro (kinderen)
en betaalt in totaal ............. euro via overschrijving op rekeningnr. BE06 8906 1412 5522
t.a.v. Katako Kombé, Waterstraat 77, 9040 Gent, met vermelding: BBQ Katako + familienaam en voornaam inschrijver

