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Doelstelling 1: samenwerking met tandartsen Wilfried en Kulibali 
Brecht, Marie en Bart zijn studenten tandheelkunde. Onder de supervisie van Marianne, en na een 

grondige voorbereiding gingen ze aan de slag met tandartsen Wilfried en Kulibali. Ze werkten in het 

kabinet in Diébougou, trokken de brousse in voor tandzorg en bezochten een school in het kader van 

preventieve tandheelkunde.  

Het kabinet van de tandartsen is behoorlijk uitgerust en de consultaties zijn goed georganiseerd. De 

vzw heeft dit verder gestimuleerd door de aankoop van een sterilisator te bekostigen en door heel 

wat materialen mee te brengen.  

Ook de tandzorg in de brousse verloopt vlot en is goed voorbereid. Het tekort aan goed opgeleide 

mensen en werkingsmiddelen blijft echter heel opvallend. 

Onze studenten zien het wel zitten! In het kader van een werk rond sociale aspecten van de 

tandheelkunde hopen ze in februari 2015 terug naar Burkina te kunnen gaan. 

Doelstelling 2: samenwerking zorg Moeder en Kind 
Jan en Ria werkten, samen met Denis en Brigitte, op de site van Ligmwaarè. Het valt op dat er toch al 

wat meer activiteit komt. Aan de overkant van de weg is er nu zelfs al een "buvette". Ook het aantal 

bevallingen neemt toe: in 2013 waren er 43 bevallingen. Tijdens hun verblijf deden Ria en Jan de 44e 

bevalling van het jaar. Nog even in herinnering brengen dat er nu nog geen arts is op de site. 

Ook op vlak van preventieve gezondheidszorg wordt er goed werk geleverd. Men tracht vaccinaties 

(polio, rota...) aan zoveel mogelijk kinderen aan te bieden. Om dit te realiseren moeten de kinderen 

wel op een of andere manier bekend zijn, wat helaas niet altijd het geval is. De gezondheidswerkers 

in de dorpen spelen hier een belangrijke rol. Het centrum van Ligmwaarè is verantwoordelijk voor 4 

dorpen. 

Doelstelling 3: finaliseren van onderhandelingen aangaande de bouw 

van een operatieblok in Ligmwaarè 
We zijn heel blij met de vorderingen die hier zijn gemaakt. De vzw heeft zich, na onderhandelingen, 

geëngageerd voor een bedrag van €  117 000. Het contract met de aannemer is rond en de eerste 

schijf is gestort. We wachten op de "eerste steen"! 

Positief is ook dat père Séverin meer tijd zal kunnen besteden aan het beheer van de site van 

Ligmwaarè en de omvorming van CSPS (centre de santé et de promotion sociale) naar CMA (centre 

médical avec antenne chirurgicale). In de PRAH in Diébougou wordt hij opgevolgd door Marius. 

 


