
Medische bijscholing en 
verbetering basische diensten 

In het hart van Afrika   De D.R. Kongo telt  66 miljoen inwoners. De armoede treft meer 
dat 70 procent van de bevolking: het hoogste percentage onder de landen van Centraal Afrika.  
Sinds 2001 is er vooruitgang in de politieke en economische sfeer van het land geboekt en er 
zijn maatregelen getroffen om democratie in te voeren en de vrede te garanderen. De economie 
is sindsdien gestadig gegroeid, maar in 2008 gestopt door de instorting van de mijnbouw als 
gevolg van de wereld economische crisis. De BNP (inkomen per hoofd) is in 2009 gedaald tot 
157 dollar, vijf keer minder dat het Afrikaanse gemiddelde. Dat heeft nadelige gevolgen gehad 
voor het financieren door de staat van sociale sectoren zoals de gezondheidszorg.

Centre Hospitalair Mère et Enfant Monkole, 
nieuwe zetel
De jonge bevolking toont steeds meer daadkracht en wil om te 
leren en te werken ten behoeve van een gezonde samenleving. 
Dit wordt in het bijzonder merkbaar rond die instellingen die in 
staat zijn goede diensten te leveren, hun personeel academische 
en praktische vorming geven en ononderbroken hun werk 
kunnen voortzetten.

Een bijzonder voorbeeld hiervan is het C.H. Monkole in Kinshasa, 
een initiatief van CECFOR (Centre Congolais de Culture, de For-
mation et de Développement). Dit ziekenhuis ligt ten zuidoosten 
van Kinshasa tussen de gemeenten Mont-Ngafula en Selembao; 
beide agglomeraties tellen samen 600.000 inwoners, van wie 50 
procent jonger dan 18 jaar is. Het zijn armoedige wijken met ge-
brekkige infrastructuur en energie- en watervoorzieningen. Van 
de volwassenen is 80 procent werkeloos. De meeste mensen le-
ven van straatverkoop en kleinschalige landbouwproductie.

Monkole heeft in 2012 een nieuwe vestiging geopend met 18 
consultkamers, 8 operatiekamers en 158 bedden. Dit ten behoe-
ve van de verschillende medische afdelingen: EHBO, verloskun-
de, chirurgie, interne geneeskunde, intensive care en bloedbank. 
Er komen verder een laboratorium, een afdeling radiologie en 
echografie bij. Dit is een uitdaging om de ingeslagen weg om 
van Monkole een modern ziekenhuis naar Europese standaarden 
te maken voort te zetten. Met dit op het oog gaat een nieuw pro-
ject van start.

Medische scholing en hygiënische diensten 
ten behoeve van vrouwen
Het nieuwe project bestaat uit drie onderdelen:
•	 Bijscholing	medische	 staf	 (voor	 2	 artsen	 en	 8	 geneeskunde	

studenten)
•	 Aanschaffing	 röntgenapparatuur	 voor	 mammografie	 (ten	

behoeve van borstkankerdiagnostiek)
•	 Aanvullende	uitrusting	ten	behoeve	van	de	wasserijdiensten	

(wasmachine, droger en transportkarren)

Mont-Ngafula kinshasa                 (D.R. kongo)
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Bijscholing medische krachten
Sinds 1994 gebruikt Monkole bijscholingprogramma’s voor al 
zijn medisch personeel om de kwaliteitstandaarden in de zorg 
continu te verbeteren. Met de uitbreiding van het ziekenhuis is 
deze behoefte toegenomen: er is meer gekwalificeerd personeel 
nodig om de groei van patiënten op te vangen en een hogere 
wetenschappelijk	 deskundigheid	 om	 efficiënter	 nieuwe	 uitda-
gingen aan te kunnen, in het bijzonder op diagnostisch vlak.

Monkole wil graag enkele artsen en verpleegkundigen stages in 
het buitenland (vooral Europa) laten lopen, om technische en 
organisatorische aspecten te laten verwerven. Hiervoor is het 
nodig dat tevoren afgestudeerde artsen minstens één jaar 
specialisatie in academische instellingen in Kinshasa volgen.
Tevens wil men, in samenwerking met de Universiteit van 
Kinshasa, praktische stages aan medische studenten in Monkole 
aanbieden. Monkole wil hierdoor hun opleidingsniveau verho-
gen en tevens voorzien in zijn eigen toekomstige medische 
infrastructuur.

Röntgenapparatuur voor mammografie bij 
afdeling Radiologie
Het kunnen beschikken over dergelijke apparatuur maakt het 
mogelijk om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Dit 
is van belang om zo snel mogelijk een passende behandeling te 
kunnen starten. Dit betekent een grote aanwinst om de gezond-
heid onder vrouwen te verbeteren.

Verbetering van wasserijdiensten
Een goede wasserij is onontbeerlijk om het hygiënische niveau in 
een ziekenhuis te garanderen. Opzet is om de huidige diensten 
aan te vullen. 

Kosten van het project
1. Vorming medisch personeel:

a) Twee artsen, één jaar specialisatie 
in academische instellingen in Kinshasa  € 20.000

b) Praktische stage voor acht laatstejaars studenten € 4.800

2. Radiologie:
a)	 Aanschaffing	röntgenapparatuur	 

voor mammografie € 40.000

3. Aanvullende uitrusting ten behoeve van de wasserij:
a) Wasmachine (35 kg) € 35.000
b) Droger (35 kg) € 8.000
c) Transport kastenkarren (x 5) € 5.000

  Totaal € 112.800

Uw bijdrage 
aan het project 

betekent 
concrete en 
rechtstreekse

hulp.

Hoe denken wij dit bedrag in te zamelen?
Stichting DE OUDE GRACHT in samenwerking met stichting JOSKO 

wil € 113.000 door middel van giften inzamelen. 
Met steun van vele particulieren en kleine fondsen hopen wij 

dit bedrag vóór het einde van 2014 bij elkaar te brengen.

Uw bijdrage aan het project betekent concrete en rechtstreekse hulp. 
Uw gift is onder gebruikelijke voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL4 4INGB 0 0 0 6 494736, 
t.n.v. Hulpfonds Ontwikkelingsprojecten De Oude Gracht, Amsterdam, 

onder vermelding van “Monkole: Bijscholing & Apparatuur”.

Voor nadere inlichtingen
Stichting De Oude Gracht

Keizersgracht 218 B
1016 DZ Amsterdam

Project coördinator: 
R. Cid 

Tel.: 020 - 6732357
Mobiel: 06 - 4756778 4

e-mail: rc id@dds.nl


