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Afrika, hoop en hulp nodig… 

Zoals vele andere delen van Afrika -het ontwakende 
continent- is Kongo een veelbelovend land. Naast het 
nog steeds groot gebrek aan materiële voorzieningen, 
zoals infrastructuur, scholen en ziekenhuizen en een 
(politieke) gestructureerde gerichtheid op ontwikke-
ling, zoals lange termijn planning of corruptiebestrij-
ding, toont de jonge bevolking 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 instellin-
gen 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 Formation et de Développement).

Monkole, 20 jaar groei 

C.H. Monkole is een ziekenhuis dat 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 gebrekkige infrastructuur en 
energie- en watervoorzieningen. Van de volwassenen is 
80 procent werkeloos. De meeste mensen leven van 
straatverkoop en kleinschalige landbouwproductie. 

Mijlpalen in Monkole’s geschiedenis: 
•	1991	start	als	polikliniek	en	3	bedden	voor	noodgeval-

len.
•	1996	ISSI	(Instituut	Supérieur	Sciences	Infirmières)	

begin van opleidinginstituut voor verpleegkundigen. 
•	1997	aantal	bedden	stijgt	tot	25	en	een	jaar	later	tot	

het huidige aantal 55.
•	2000	CEFA	(Centre	de	Formation	et	d’Appui	Sanitaire)	

centrum voor bijscholing van artsen. 
•	2001	Referentieziekenhuis:	door	de	Staat	erkend	als	

opleidingcentrum voor medisch personeel.

•	2003	(Moluka),	1997	(Kimbondo),	1996	(Eliba):	begin	
van medische posten in nabije wijken.

•	2006	CTA	(Centre	Traitement	Ambulatoire)	annex	
centrum voor poliklinische behandeling.

•	2009	CCC	(Centre	Chirurgical	et	Consultations)	
annex	chirurgisch	centrum	en	consulten.

•	2012	CHME	(Centre	Hospitalier	Mère	et	Enfant),	
opening van het nieuwe ziekenhuis. 

 
Enkele cijfers over medische diensten:

Jaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aantal 
consulten 29.148 27.776 32.735 36.108 37.466 45.094

Opnamen 3.659 3.177 3.122 3.461 4.018 3.168

Nadere informatie over Monkole op www.monkole.cd

Plannen voor uitbreiding ziekenhuis: van 55 
naar 158 bedden 

Wegens de groei en de toenemende vraag naar zorg is 
het noodzakelijk om het ziekenhuis uit te breiden. De  
totale nieuwe oppervlakte van het ziekenhuis zal na de 
uitbreiding 15.600 m2 bedragen, verdeeld onder 6 verdie-
pingen	(2	ondergronds).	Daarin	komen	18	spreekkamers,	
8 operatiekamers en 158 bedden ter beschikking van de 
verschillende medische afdelingen: spoedeisende hulp, 
verloskunde, chirurgie, interne geneeskunde, intensive 
care. Er komen verder een laboratorium, een sectie radi-
ologie	en	echografie	en	een	eigen	bloedbank	bij.	
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Bloedbank noodzakelijk 

Het kunnen beschikken over een goed functionerende 
bloedbank voor transfusies is wezenlijk. Deze zijn nodig 
bij complicaties tijdens bevallingen, chirurgische ingre-
pen en bij acute kinderanemie als gevolg van diverse 
ziekten (sikkelcelanemie, malaria, ondervoeding).
Het	ziekenhuis	streeft	ernaar	op	termijn	over	een	200	tal	
geïdentificeerde	reguliere	bloeddonors	te	beschikken.	

De bloedbank heeft personeel in vaste dienst: een 
arts, twee verpleegkundigen, een laboratoriumtechni-
cus en twee administratieve krachten. Hetzelfde team 
vormt tevens de mobiele eenheid die zorgt voor de 
voorlichtingscampagnes, bloedafname onder donors 
en voor het analyseren, behandelen en bewaren van 
het bloed. De donors zijn vrijwilligers aan wie per keer, 
ter compensatie, een voedzame maaltijd wordt aan-
geboden; bij wet is het (net als in Nederland) verboden 
geld voor bloeddonatie aan te bieden. 

Het laboratorium heeft voorts bijzondere apparatuur 
en reagens nodig om de kwaliteit van het bloed te 
kunnen	bepalen.	Het	dient	vrij	te	zijn	van	het	HIV,	hepa-
titis virus en verschillende tropische infectieziekten; 
daarnaast dient de bloedgroep en Rh-factor vastge-
steld te worden. Voor een betere conservering worden 
plasma en rode bloedcellen van elkaar gescheiden. 

Solidariteit met de wijk 

Ziekenhuis Monkole is de enige volwaardige medische 
voorziening	aan	de	oostkant	van	de	stad.	Het	draait	24	
uur per dag en begeleidt bovendien nog drie medi-
sche centra (Eliba, Kimbondo, Moluka) in nabij gele-
gen	 wijken,	 waar	 per	 jaar	 meer	 dan	 400	 kinderen	
medische zorg ontvangen, 180 vrouwen een cursus  
lezen en schrijven volgen en praktische lessen over  
hygiëne krijgen. 

De erkentelijkheid van de plaatselijke bevolking voor 
Monkole is groot. Ze zijn bewust van de inspanningen 
van het ziekenhuis om hen goede diensten te bewij-
zen. Monkole is ervan overtuigd dat het, dankzij de 
goede verhoudingen, mogelijk zal zijn om voldoende 
vrijwillige bloeddonors te vinden om over een volwaar-
dige bloedbank te kunnen beschikken. 

Hoe denken wij dit bedrag in te zamelen? 

Stichting JOSKO in samenwerking met stichting De Oude 
gracht	willen	€	100.000,-	door	middel	van	giften	inza-
melen. Met steun van vele particulieren en kleine fond-
sen	hopen	wij	dit	bedrag	vóór	het	einde	van	2012	bij	
elkaar te brengen.

Uw bijdrage aan het project betekent concrete en 
rechtstreekse hulp. Uw gift is onder gebruikelijke voor-
waarden fiscaal aftrekbaar. 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 6494736, 
t.n.v.	Stichting	De	oude	gracht,	Amsterdam,	o.v.v.	
“Monkole bloedbank”. 

Voor nadere inlichtingen
Stichting	De	oude	gracht
Keizersgracht	218	B,	1016	DZ	Amsterdam
Coördinator	project:	R.Cid,	telefoon	020-6732357,
mobiel	06-47567784,	e-mail:	rcid@dds.nl

Uw bijdrage aan het 
project betekent concrete 

en rechtstreekse hulp.
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