
 MONKOLE, zorg voor moeder en kind 
in Mont-Ngafula,  Kinshasa (D.R.Kongo) 

 

 
 

 

Pijn aan het hart van Afrika  

Hopelijk hebben de in juli 2006 gehouden vrije 

verkiezingen, een nieuwe tijd in Kongo ingeleid. De 

malaise van de laatste 40 jaar en de verschrikkingen van 

de oorlog sinds eind jaren 80, hebben het land in een 

ravijn van sociale, economische en educatieve ellende 

gestort. Enkele cijfers: de slachtoffers van de oorlog in 

die periode worden geschat op 4.000.000. De deelname 

aan het onderwijs daalde van 85% eind jaren ’80 tot 35%. 

De levensverwachting is 43 jaar; de kindersterfte is 12,3 

%. Er zijn 7 artsen per 100.000 inwoners. 

 

Ondanks de financiële hulp uit het buitenland is de 

situatie van de gezondheidszorg dramatisch. Deels te 

verklaren door de bestaande corrupte structuren waardoor 

de middelen niet terecht komen waar ze zouden moeten; 

maar erger misschien nog omdat geschoold medisch 

personeel en sanitaire voorzieningen ontbreken. Ter 

illustratie van het gebrek aan efficiency: de patiënten 

bezettingsgraad van de beste ziekenhuizen in Kinshasa is 

slechts 20%.  

 

Monkole, een signaal in de goede richting  

Monkole is een ziekenhuis ten Zuidoosten van Kinshasa, 

dat tussen de gemeenten Mont-Ngafula en Selembao ligt; 

beide agglomeraties tellen samen 436.000 inwoners, van 

wie 50% jonger dan 18 jaar is. Het zijn armoedige 

wijken, met gebrekkige infrastructuur, energie- en 

watervoorzieningen. Van de volwassenen is 80% 

werkeloos en de meeste mensen leven van straatverkoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en kleinschalige landbouwproductie, vooral voor eigen 

gebruik.  

 

Monkole startte in 1991 als polikliniek om in de eerste 

medische behoeften van die wijken te voorzien. In 1997 

vond de eerste uitbreiding plaats: een aantal bedden en 

een klein operatie zaal werden eraan toe gevoegd. 

Sindsdien zijn de medische handelingen gestadig 

gegroeid. Als voorbeeld: de poliklinische consulten 

waren in 2000, 19.083 en in 2005, 29.742; het aantal 

opnamen in het ziekenhuis bedroeg respectievelijk 2979 

en 4044. 

 

In 2001 is Monkole referentieziekenhuis geworden en 

zijn voorbeeldfunctie is bekend: regelmatig wordt van 

overheidswege Monkole aan buitenlandse delegaties 

getoond als staaltje van wat vandaag de dag in Kongo 

bereikt kan worden. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monkole nu 
Het Monkole ziekenhuis is de enige volwaardige 

medische voorzienig aan de oostkant van de stad. Het 

draait 24 uur per dag en begeleidt bovendien nog drie 

centra (Eliba, Kimbondo, Moluka), in nabij gelegen 

wijken, waar per jaar meer dan 400 kinderen medische 

zorg ontvangen, 180 vrouwen cursus lezen en schrijven 

volgen en praktische lessen over hygiëne krijgen.  

 

 Het huidige ziekenhuis, met een oppervlakte van 1400 

m2, bestaat uit: 

- Polikliniek met 5 specialismen (Verloskunde, 

Interne Geneeskunde, Chirurgie, Pediatrie met IC 

afdeling, Algemene Geneeskunde); 

- 46 bedden; 

- Laboratorium (parasitologie, hematologie, 

biochemie, bacteriologie); 

- Apotheek en Bloedbank; 

- Radiologie en Echografie; 



- Kleine operatiekamer; 

- Wasserij, sterilisatieafdeling, keuken, technische 

diensten, administratie; 

- Vier ambulances; 

 

De medische verrichte activiteit in 2005: 

- 29.742 poliklinische consulten; 4.044 

patiëntenopnames; 

- 235 grote operaties; 82 keizersneden; 485 

bevallingen; 

- 3.841 radiologische onderzoeken; 1.816 

echografieën; 

- 93 tri-therapieën (IHV/AIDS); 121 

bloedtransfusies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding van Monkole: vooral ten goede voor 

moeder en kind 
Om het toenemende aantal patiënten te kunnen verzorgen 

en de in de behoeften van het medische team en 

verzorgingspersoneel te kunnen voorzien, is een 

uitbreiding noodzakelijk. Aangezien Monkole sinds 2003 

over het naast gelegen terrein (2080 m2) beschikt, kan 

men beginnen de volgende nieuwe plannen te realiseren: 

 Nieuwe ruimten bouwen voor: 

o Afdeling Chirurgie (325 m2): operatiekamer; 

reanimatiekamer; kleedruimte; steriele zone; 

15 bedden; twee werkkamers; receptie en 

wachtzaal. 

o Uitbreiding polikliniek (425 m2 in twee 

etages): vijf consulten, receptie, twee 

wachtkamers, behandelingskamer, magazijn, 

kledingkamers, kleine eetkamer. 

o Algemene diensten (120 m2): wasserij, 

strijkkamer, magazijn. 

 Het inrichten van de nieuwe gebouwen. 

 De nieuwe ruimten van medische uitrusting voorzien.  

 

Deze uitbreiding zal vooral ten goede komen aan de zorg 

voor de moeders rond de bevallingen en het aantal 

orthopedische ingrepen die nodig zijn voor kinderen na 

huishoudelijke of verkeersongelukken of om aangeboren 

misvormingen tijdig te corrigeren. Vooral voor dit soort 

pathologische afwijkingen heerst sociaal onbegrip en 

regelmatig is het de aanleiding om pasgeboren baby’s in 

de steek te laten. 

 

De totale kosten van de uitbreiding worden geschat op € 

250.000. Monkole en een andere buitenlandse partner 

nemen € 150.000 voor hun rekening. Stichting JOSKO 

wil de resterende € 100.000  bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe denken wij dit bedrag in te zamelen?  
De Nederlandse overheid, via de NCDO (Nationale 

Commissie voor Internationale Samenwerking en 

Duurzame Ontwikkeling), heeft het project Monkole 

goedgekeurd en toegezegd bijeengebrachte giften tot een 

maximum van € 50.000,- te verdubbelen. Dus uw 

bijdrage wordt verdubbeld! 

 

Stichting JOSKO wil daarom € 50.000,- door middel van 

giften inzamelen. Met de steun van vele particulieren en 

kleine fondsen hopen wij dit bedrag vóór het einde van 

2007 bij elkaar te brengen. 

 

Uw bijdrage aan het project betekent concrete en 

rechtstreekse hulp. Uw gift is onder gebruikelijke 

voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting DE OUDE GRACHT draagt bij aan dit 

project. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening  

6494736, t.n.v. Stichting De Oude Gracht Hulpfonds 

Ontwikkelingsprojecten, Amsterdam,  

onder vermelding “Kongo”.  

 

Voor nadere inlichtingen 
Stichting De Oude Gracht; Keizergracht 218 B;   

1016 DZ Amsterdam 

Coördinator project: R.Cid  

Tel. 020-6732357; e-mail: rcid@dds.nl 

mailto:rcid@dds.nl

