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De nieuwe zetel van het Centre Hospitalier Mère et Enfant Monkoleis is in 

mei 2015 officieel geopend. Het telt 112 bedden en kan worden uitgebreid 

tot 158. Monkole is het enige ziekenhuis voor 600.000 inwoners in twee 

wijken ten zuidoosten van Kinshasa. De meeste mensen leven van 

straatverkoop en kleinschalige landbouwproductie. De wijken hebben een 

gebrekkige infrastructuur, energie- en watervoorzieningen. De hygiënische 

omstandigheden zijn niet goed. Het project is mede dankzij uw steun 

volledig gerealiseerd. 

 

 Voor 2010 Na 2015 

aantal bedden 55 112 

aantal operatiekamers 1 3 

bedden voor één-dag-verblijf 3 9 

bedden voor EHBO  1 8 

bedden voor Afdeling Pediatrie  18 39 (incl. intensive care) 

bedden voor Afdeling Gynaecologie en Obstetrie 10 18 

bedden voor Afdeling Chirurgie 14 18 

bedden voor Afdeling Interne Geneeskunde 9 18 

voeroppervlak 3.000 m2 15.500 m2 

 

Hier vindt u de folder waarmee wij de campagne zijn begonnen: www.bit.ly/1MZDCTm . 

Scholing van medische krachten: Twee artsen hebben de specialiteit Gynaecologie en Obstetrie kunnen 

volgen. Tien geneeskunde studenten hebben gedurende een jaar in Monkole stage gevolgd. Monkole 

wil met dit soort stages toekomstige artsen voor het ziekenhuis opleiden. Enkelmomentopnamen: 

 

 

 

 

 

 

http://www.bit.ly/1MZDCTm


Aanschaf medische apparatuur: De volgende apparatuur is aangeschaft: drie bedden voor de afdeling 

verloskunde, twee operatietafels voor keizersneden, één speciaal lamp voor operatiekamer, éen 

defibrillator monitor en twee hartslagmetermonitoren aangeschaft. De apparatuur is al in gebruik: 

 

Uitrusting van basisdiensten: Een grote wasmachine, een droger-roller voor beddengoed en vijf 

transportkarren voor divers gebruik zijn aangeschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

Monkole bestaat 25 jaar. Het begon als een klein 

medisch consultatiebureau met weinig middelen en 

personeel. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot een 

volwaardig ziekenhuis met afdelingen voor Interne 

Geneeskunde, Pediatrie, Gynaecologie, Obstetrie, 

Chirurgie, Orthopedie en een Bloedbank. Het 

ziekenhuis verzorgt daarnaast 17 medische posten 

rond Kinshasa. Het aantal consulten is toegenomen 

van 49.932 in 2011 tot 83.257 in 2014. Monkole 

beschikt over de voorzieningen om verder te groeien. 

De instelling heeft een nadrukkelijk sociale dimensie. 

De allerarmsten en mindervermogenden kunnen er 

altijd terecht. Zij vormen ca. 50% van de patiënten. 

Het resterende 50% zorgt voor een sluitende 

exploitatie. Voor grote investeringen zoals dit project 

is Monkole op hulp van derden aangewezen.  

 

 

Mede namens de patiënten en het bestuur Monkole danken we alle donateurs,  

in het bijzonder Cordaid, voor hun edelmoedige steun. 


