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Mei 2013  Nieuwsbrief nr 1 

 

Beste sympathisanten, 

Onze eerste nieuwsbrief is eindelijk boven de doopvont gehouden! We hopen jullie 

zo regelmatig verslag te kunnen uitbrengen van onze ondersteuning voor de regio 

"Sud-Ouest" in Burkina Faso,zoals bekend een van de armste landen ter wereld. 

Belangrijke steden in de regio zijn Gaoua, Diébougou, Dano. 

In het lokale hospitaal van Diébougou zelf werd voor degelijke matrassen gezorgd. In 

de PRAH( Projet de Réhabiliation des Aveugles et des autres Handicapés, verbonden 

met de diocesane werking) werd voor plaatselijke ondersteuning van tandartsen en 

optiek gezorgd. 

Het dispensarium van Ligmwaarè werd omgevormd tot een meer aangepaste 

materniteit en, naar we hopen(wachten blijft op ministeriële erkenning ) in de 

toekomst met 'Antenne Chirurgicale'... 

We danken jullie allen, ieder apart en oprecht,voor de ondersteuning die we 

mochten ontvangen! 

Om het met de woorden van Père Séverain en Père Evariste te zeggen : que Dieu 

vous protège et bénit! 

Jan Claeys, voorzitter 
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De gezondheidszorg in Burkina Faso 

Burkina Faso is een West Afrikaanse 

republiek met 16 000 000 inwoners. 

Het is een der armste landen ter 

wereld. De gezondheidscentra worden 

in drie niveaus ingedeeld. Een CSPS, of 

Centre de Santé et de Promotion 

Sociale, is het basisniveau. In een CSPS 

werken geen artsen. Verpleegkundigen 

doen consultaties, behandelingen en  

bevallingen. Vrijwilligers bezoeken de 

dorpen voor preventieve zorgen. De 

meeste mensen hebben immers geen 

vervoermiddelen. Een CSPS beschikt 

over een kleine apotheek en soms over 

een labo. Malaria is een van de 

belangrijkste oorzaken van ziekte en 

sterfte. Een CMA of Centre Médical 

avec Antenne chirurgicale heeft wat 

meer mogelijkheden, bijvoorbeeld op 

vlak van chirurgie, en heeft één of 

meerdere artsen in dienst. 

 

Materniteit Dano
Burkina Faso
VZW

Niveau central: centres 
hospitalier nationaux

Niveau intermédiaire: 11 régions sanitaires
avec centre hospitalier régional (CHR)

Niveau périphérique: 53 districts sanitaires avec deux échelons
1er échelon: centres de santé et de promotion sociale (CSPS)
2ième échelon: centres médicaux avec  antennes chirurgicales 

(CMA)

 

Organisatie van de gezondheidscentra  

 

Behandeling van ernstige malaria

Enkele cijfers over gezondheidszorg in Burkina en België 

 BURKINA FASO BELGIE 

moedersterfte/100 000 levend geborenen 332 9,4 

neonatale sterfte/1000 geboorten 92 3,9 

kindersterfte (0-5 jaar)/1000 geboorten 146 4,3 

levensverwachting (jaren) 55 80 

aantal artsen/1000 inwoners 0,06 2,99 

 

Bron: www.gapminder.org 
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Operatiezaal in een CMA 

 

Operatiezaal in een CMA

 

Apotheek 

 

  

Bevallingskamer   

 

 

 

Ziekenvervoer 

 

 

 

 

Het dorpje Ligmwaarè 
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Het ontstaan van het project 

De eerste ideeën groeiden einde 2009. 

Antoinette Somda, een Burkinabese 

vrouw, nodigde ons tijdens een etentje 

bij Jan en Marianne uit om haar land te 

bezoeken. Daar moest niet lang over 

nagedacht worden, en in februari 2010 

reisden we (Jan, Marianne, Philippe en 

Lieve) voor een eerste maal naar 

Burkina Faso. We maakten er kennis 

met Prosper (de echtgenoot van 

Antoinette en professor in de 

economie), père Evariste en père 

Séverin. Ze zijn nog steeds onze 

contactpersonen. We bezochten 

enkele gezondheidscentra in de regio 

van Dano en Diébougou (zuidwesten) 

en zagen met eigen ogen hoe de 

basiszorgen voor vele mensen totaal 

ontbreken. Niets doen is geen optie... 

ook al is het de spreekwoordelijke 

"druppel op een hete plaat". We 

richtten een feitelijke vereniging op 

met als doel een kleinschalig project 

rond moeder en kind zorg in de regio 

van Dano te ondersteunen. Jan en 

Marianne bezochten de streek nog 

enkele malen en ons hoofddoel werd 

duidelijker: een bestaand gebouw in 

het CSPS van het dorpje Ligmwaarè 

ombouwen tot een nette en 

gebruiksvriendelijke materniteit. De 

Koning Boudewijnstichting keurde ons 

project goed, zodat schenkers een 

fiscaal attest konden bekomen. Om 

ons een beter idee te vormen over 

mogelijke evoluties in de 

gezondheidszorg in Afrika bezochten 

we, samen met onze Burkinabese 

vrienden, twee ziekenhuizen in Benin 

(West Afrika). Deze centra zijn in dertig 

jaar tijd geëvolueerd van dispensarium 

tot behoorlijk uitgebouwde 

ziekenhuizen. Dit was enkel mogelijk 

dankzij de intense samenwerking met 

de Stichting Hubi en Vinciane, die we 

in België hadden leren kennen. Het 

was een boeiende en aangename 

ervaring. Kort daarna kruiste een gulle 

schenker ons pad...De feitelijke 

vereniging werd omgevormd tot een 

VZW en de plannen om een 

operatieblok, naast de omgebouwde 

materniteit, te bouwen kregen vorm. 

 

Materniteit voor de verbouwing 
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Wat is reeds gerealiseerd 

 

 We sponsorden de studiereis 

naar Benin voor de Burkinabese 

vrienden 

 We financierden de aankoop 

van matrassen (in Burkina) voor 

het ziekenhuis in Gaoua (€ 1000) 

 We financierden de verbouwing 

tot materniteit van een gebouw 

in Ligmwaarè (€ 17 000) 

 Een waterpomp op het domein 

in Ligmwaarè kon opnieuw in 

gebruik genomen worden          

(€ 4800) 

 De apotheek in Ligmwaarè kon 

opnieuw van start gaan ( € 900) 

 Het labo in Ligmwaarè kreeg 

nieuwe toestellen (€ 14 000) 

 We zorgden ervoor dat het 

PRAH (Projet de Réhabilitation 

des Aveugles et des autres 

Handicapés) nieuwe toestellen 

kon aankopen voor het maken 

van brillen (€ 1900) 

 We verzamelden al heel wat 

medisch materiaal (chirurgische 

instrumenten, microscoop, 

operatietafel, 

echografietoestel... 

 

 

 

Vernieuwde materniteit 

 

Studiereis in Benin 

 

De vernieuwde apotheek 
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Wat willen we realiseren 

Op 27 juli 2012 richtten we de VZW 

"Materniteit Dano Burkina Faso" op.  

We willen samen met de 

verantwoordelijken van het bisdom 

van Diébougou ons project gestalte  

geven. Het doel is: omvorming van 

het CSPS (Centre de Santé et de 

Promotion Sociale, waar geen artsen 

werken) van Ligmwaarè tot een CMA 

(Centre Medical avec Antenne 

chirurgicale, waar artsen aanwezig 

zijn). Concreet willen we de bouw en 

de inrichting van een operatieblok 

ondersteunen. Het is niet zo 

vanzelfsprekend om zich in te leven in 

de gebruiken van het land. Hoe moet 

je bijvoorbeeld gezondheidszorg 

organiseren wanneer er 6 artsen per 

100 000 inwoners zijn  (in België 

300/100 000 inwoners). Daarom 

gingen we in februari 2013 op 

studiereis. Jan en Ria gaven aan de 

verpleegkundigen een korte opleiding 

in de echografie. We hadden ook een 

werkvergadering met de bisschop van 

het episcopaat van Diébougou, 

monseigneur  Raphaêl Der Dabire. Het 

is nog even wachten op de 

goedkeuring van het "ministère de la 

santé" alvorens de bouw kan starten. 

Door verandering van minister en 

stakingen van het personeel loopt dit 

vertraging op.  De arts die er zal 

werken volgt nog een opleiding in 

Marokko. Het gebouw moet aan een 

aantal voorwaarden voldoen (vb 

oppervlakte minimum 256 m2)  en we 

ramen de kostprijs tussen € 137 000 en 

€ 156 000. De bouwwerken zullen 6-7 

maanden in beslag nemen. Op heden 

beschikken we over een budget van  

€ 124 000. De Koning 

Boudewijnstichting heeft het project 

opnieuw erkend. 

 

Plan van een operatieblok 
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Leden van de algemene vergadering en de raad van 

bestuur van de VZW Materniteit Dano Burkina Faso 

 

Jan Claeys     voorzitter 

Jeroen Degadt    penningmeester 

Peter Degadt  

Ria Follet 

Lieve Standaert   secretariaat 

Piet Standaert 

Marianne Strubbe 

Philippe Vuylsteke 

Contact: lieve.standaert@telenet.be 

http://www.facebook.com/danovzw 
 

  

http://www.facebook.com/danovzw


 

8 

 

Giften 

 

 
 

 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften 

aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB). 

Stort op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning 

Boudewijnstichting met vermelding  ***128/2575/00066***  

(opgepast: enkel gestructureerde mededeling) 

 

U ontvangt een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting

 


