
HET PROJECT: 

EEN KORT OVERZICHT

De Gezondheidszone Katako-Kombe.

Het gezondheidsproject is gelokaliseerd in de
gezondheidszone van Katako-Kombe, Democratische
Republiek Congo in de Sankurustreek, ten Noorden van
de provincie Oost-Kasaï.

De oppervlakte van de gezondheidszone bedraagt
ongeveer 10.000 km2 (> 1/4 van België). Haar bevolking
wordt geschat op 108.000 inwoners in 2009. Ten overstaan
van de gezondheidszone ligt de stad Katako-Kombe,
waar het ziekenhuis gelegen is, zeer excentrisch zodat de
afstand van bepaalde dorpen en gezondheidscentra tot
het ziekenhuis meer dan 200 km bedraagt .

De Sankurustreek is steeds een verwaarloosd gebied
geweest, voornamelijk omwille van de moeilijke bereik-
baarheid. Na de koloniale periode werd de streek gene-
geerd door het Mobutu-regime omdat Lumumba een
Telela was, de stam die het grondgebied bewoont. 

Eind de jaren '90 en begin 2000 werd de streek bezet
door de rebellen van het 'Rassemblement Congolais pour
la Démocratie'. Dit heeft de regio enorm veel nadeel
berokkend: er werd geplunderd, gemoord, verkracht en
de geringe economische activiteit die er nog bestond viel
volledig stil. De streek geraakte dus nog meer geïsoleerd
van de buitenwereld. Sinds het enkele jaren rustig is op
politiek vlak, blijft Sankuru een extreem arme streek, een
echte blinde vlek op de kaart van Afrika.

Sinds 2002 loopt in Katako-Kombe een structureel
gezondheidsproject in samenwerking met de Belgische

Ontwikkelingssamenwerking.
Toen het project startte was er nagenoeg geen medi-

sche activiteit meer in de gezondheidszone, die sinds
jaren niet de minste steun kreeg, noch van de Congolese
regering, noch van buitenlandse NGO's. Er was één dok-
ter verantwoordelijk voor het ziekenhuis en de gehele
gezondheidszone. Er was niet het minste vervoermiddel
ter beschikking, er was amper medicatie, er werd omzeg-
gens niet meer gevaccineerd. Sinds jaar en dag werden
geen opleidingen meer gegeven. Het ziekenhuis was
bouwvallig en nagenoeg afunctioneel. De gezondheids-
centra werkten zonder materiaal, in vervallen hutten
enzovoort...

Intussen is heel wat veranderd. De nodige structu-
ren werden uitgebouwd zodat een degelijke basisgezond-
heidszorg wordt verzekerd aan de bevolking: vaccinatie,
moeder- en kindzorg, medicatie, bevallingen, keizersne-
den en essentiële operaties in degelijke hygiënische
omstandigheden. Er werden gezondheidscentra (centres
de santé) herbouwd, het ziekenhuis onderging belangrij-
ke rehabilitatie- en bouwwerken. Onze partners ter plaat-
se (dokters, verpleegkundigen, administratief personeel)
kregen ook heel wat opleiding.

Ter plaatse heeft het project twee partners: het
Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales (BDOM) in
Tshumbe (dat elf gezondheidszones opvolgt) en de

Equipe Cadre de Zone de Santé in Katako-Kombe (de
hoofdgeneesheer van het gezondheidsdistrict Sankuru,
drie dokters, twee administratoren en een aantal goed
opgeleide verpleegkundigen). Andere beheersorganen
(beheerraad van de zone, gezondheidcomités) zorgen
voor een opvolging en controle van het project door ver-
tegenwoordigers van de lokale administratie en van de
bevolking.

Het project wordt opgevolgd in samenwerking met

Memisa, een Belgische NGO die hoofdzakelijk steun ver-
leent aan gezondheidszones in Centraal Afrika. Hierbij
kan zij rekenen op een professioneel goed uitgebouwde
ploeg in Congo en in België. Het project krijgt financiële
steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Dokter Yves Kluyskens, cardioloog in het Maria
Middelaresziekenhuis te Gentbrugge, heeft een diploma
in tropische geneeskunde en in publieke gezondheids-
zorg. Sinds jaren vertrekt hij regelmatig op missie in
Afrika. Sinds 2002 evalueert hij op jaarlijkse basis ter
plaatse het project en rapporteert hierbij o.m. aan de
Belgische Coöperatie. Bij deze gelegenheid bespreekt hij
met de partners de noden, de voorziene uitgaven met het
ter beschikking gestelde budget, het actieplan voor het
volgende jaar. Hij bezoekt ook zoveel mogelijk de
gezondheidscentra, zoekt contact op met de gezondheids-
comités, en de bevolking om een klaar beeld te krijgen
van de beleefde realiteit en hierop te kunnen inspelen met
het project.

Sinds 2004 bestaat een jumelageproject tussen het

ziekenhuis van Katako-Kombe en het ziekenhuis Maria

Middelares te Gent. Het project krijgt ook steun van het
Steyaert Fonds.

Dit laat toe materiaal op te sturen en fondsen te ver-
werven om de beoogde objectieven gemakkelijker te
bereiken en aanvullende acties te ondernemen die het
budget, dat ter beschikking wordt gesteld door de
Belgische Coöperatie, niet kan bekostigen (zoals de bouw
van een pediatrische dienst, de elektrificatie van het zie-
kenhuis, medisch materiaal, radiologie, echografie enz..).

Er wordt de laatste jaren ook samengewerkt met
andere organisaties om opleiding te geven en AIDS en
ondervoeding te bestrijden en om de zwangerschappen
beter op te volgen.

Sinds 2008 stuurt de Belgische NGO Artsen Zonder

Vakantie, 2 keer per jaar voor 3 weken, chirurgische mis-
sies uit naar Katako-Kombe met het oog op opleiding van
lokale artsen in chirurgische technieken. Deze missies
krijgen enorm veel bijval. Sinds 2012 zijn er ook oftalmo-
logische missies, georganiseerd door de NGO OORL.  

Giften te voordele van het project kunnen gestort wor-

den op rekeningnummer:

880-5616771-33 Memisa Katako-Kombe Itterbeek
IBAN: BE79 8805 6167 7133

BIC: HBKABE22

mét vermelding: Katako-Kombe

Giften vanaf €40 per jaar bekomen een fiscaalat-

test.
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