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 Nieuwsbrief nr 3 

 

Beste sympathisant, 

"Petit à petit, l'oiseau fait son nid" zegt een (Afrikaans?) spreekwoord. Dat is ook 

toepasselijk op ons project in Burkina Faso. Maar af en toe zien we dat het toch wel 

echt vooruitgaat. Dit kun je lezen in deze nieuwsbrief: de eerste steen van het 

operatieblok is gelegd! De site heeft een officiële toestemming om zich om te 

vormen tot CMA of Centre Médical avec Antenne Chirurgicale en de naam is: "Notre 

Dame de la Providence de Ligmwaarè".  

We vinden samenwerking en overleg met de partner in Burkina onontbeerlijk. 

Regelmatige contacten ter plekke maken daar deel van uit. Daarom trok een groep 

enthousiaste medewerkers in september naar Burkina. Het accent lag ondermeer op 

tandheelkunde en zorg Moeder en Kind. Brecht brengt hun ervaringen. Tijdens de 

missie was er opnieuw contact met de Belgische ambassadeur, de heer Filip Heuts. 

Om met het praktische werk in de gezondheidszorg vertrouwd te raken nam 

Philippe, als anesthesist, deel aan een missie van Artsen Zonder Vakantie in Burundi. 

Een tweede zending is gepland in januari 2015. 

En we denken al verder: we maken plannen voor een containertransport en willen 

het dispensarium (de consultatieruimte) op de site moderniseren. 

Burkina kwam ook enkele malen in het nieuws: president Blaise Compaoré (27 jaar 

aan de macht!) moest, na een volksopstand, aftreden. Ondertussen is Michel 

Kafando, vroegere minister van binnenlandse zaken, benoemd tot 

overgangspresident. Het is nu wachten op verkiezingen. 

Veel leesplezier! 

http://www.materniteitdano.be 

http://www.materniteitdano.be/
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Eerste steenlegging operatieblok op 20 oktober 2014

We zijn blij, en ook een beetje fier, met de start van de bouw van het operatieblok. 

Père Séverin stuurde ons de foto's van de mooie viering die bij die gelegen 

plaatsvond. Belangrijk ook is dat het ministère de la santé op 10 september 2014 

een "autorisation d'ouverture et d'exploitation d'un centre médico-chirurgical privé" 

heeft afgeleverd. De officiële naam van de site is "Notre Dame de la Providence de 

Ligmwaarè".  

Père Séverin volgt de werkzaamheden op de voet.  
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Tandheelkundige missie september 2014 

I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to 

elevate his life by conscious endeavor. 

Henry David Thoreau 

1817-1862 

Dit is het verslag van drie 

tandheelkundestudenten die vol 

goede moed hun koffers pakten en 

voor twee weken richting Burkina Faso 

trokken, met de aspiratie hun vak in 

een volledig nieuwe context te ervaren 

en de horizon te verbreden. 

Enkele maanden terug kiemde het idee 

om dit land, waar we al zoveel over 

hoorden via de VZW, op te zoeken en 

er zelf wat ervaring op te doen. Vijf 

september was het uiteindelijk zover; 

samen met Ria, Marianne en Jan 

stegen we op vanuit Zaventem voor 

een tweeweekse missie maar noch de 

voorbereidingen noch de vele verhalen 

konden ons voorbereiden voor het 

avontuur dat ons te wachten stond. 

Vanaf het begin werden we overspoeld 

door een gemeenschap en cultuur die 

niet verder verwijderd kon zijn van de 

onze. Met open mond keken we door 

het raam van de wagen naar de aarden 

wegen met het chaotisch verkeer, de 

vele kleine drukke winkeltjes, de 

constante bedrijvigheid en de 

ontelbare mensen op straat. Ondanks 

deze overweldigende indrukken 

werden we door de oprechte 

gastvrijheid en behulpzaamheid van de 

Burkinabesen al snel op ons gemak 

gesteld. 

Samen met Marianne, Wilfried en 

Koulibaly zetten we onze eerste 

stappen in de Burkinabeese 

tandheelkunde en dit in een, tot onze 

verrassing, relatief moderne praktijk. 

Onder hun begeleiding zagen we onze 

eerste patiënten en voerden we de 

eerste behandelingen bij een 

Afrikaanse patiënt uit. Bart bouwt voor 

één van hen een volledige prothese 

met slechts een minimum aan 

materiaal en toont Koulibaly hoe hij dit 

nadien zelf kan verwezenlijken voor 

toekomstige patiënten. Marie helpt 

een jongedame verder door de zwaar 

aangetaste bovenste tandenrij volledig 

te herstellen en Brecht legt zich toe op 

de tanden die zo zwaar aangetast zijn 

dat een extractie als enige oplossing 

resteert. 

Een heel andere situatie zagen we in 

de brousse. Aangezien hier de 

omkadering veel beperkter was, bleek 

extractie vaak de enige oplossing. 
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Aangetaste tanden werden verwijderd 

met enkel een koplampje en 

basisextractie materiaal ter onzer 

beschikking. Wat ons hierbij opvalt is 

het onvoorwaardelijk vertrouwen dat 

de patiënt in zijn tandarts stelt en de 

oprechte dankbaarheid die ze ons 

betuigen na de behandeling.  

Na een week praktijk bezochten we 

tevens ‘le petit séminaire’ waar we aan 

een groep jongens van 12 à 13 jaar 

poetsinstructies gaven en ze 

voorzagen van een tandenborstel en 

wat tandpasta. Mondhygiëne bleek 

hierbij vaak erbarmelijk en ook de 

lokale tandartsen gaven aan dat orale 

gezondheid in Burkina Faso vooral kan 

verbeterd worden door de jongeren 

een correct poetsgedrag aan te leren. 

Daarom besloten we ook in 

samenwerking met de dienst 

Tandheelkunde van het UZ Gent ons 

gezamenlijk eindwerk omtrent 

maatschappelijke tandheelkunde 

hieraan te wijden. We hopen dat dit 

zal leiden tot een betere orale 

gezondheid en een langer behoud van 

het gebit voor deze kinderen. Een niet 

te onderschatten meerwaarde in een 

land waar volwaardige dentitie sterk 

bijdraagt tot het onderhouden van een 

dieet waar kauwen heel belangrijk is 

en er slechts heel beperkte toegang is 

tot tandvervangende oplossingen zoals 

een prothese. 

Ons bezoek aan het Land der Oprechte 

Mensen werd een avontuur om nooit 

te vergeten. Het werken met lokale 

patiënten en kinderen liet een sterke 

indruk op ons achter en we hopen dan 

ook dat we ons kunnen blijven 

inzetten binnen de VZW om de 

Burkinabeese gemeenschap een kans 

te geven op een beter gezondheid. 

Hierbij tevens onze uitdrukkelijke dank 

aan de mensen die dit mogelijk 

maakten voor ons en aan de 

Burkinabeese vrienden die ons zo 

hartelijk ontvingen. 

 

Marie, Bart & Brecht 

      meer foto's  

http://www.materniteitdano.be/#!fotos/c1dz3
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Portret van Brigitte 

 

                  

Soeur Brigitte is 35 jaar. Rond de 

leeftijd van 20 jaar ging ze in het 

klooster en koos voor een medisch 

gerichte opleiding. Ze volgde een 

tweejarige opleiding in Bobo Dioulasso 

en trok naar Togo om er te werken. Ze 

keerde terug naar Burkina voor een 

opleiding tot "infirmière diplomée 

d'état". Sinds 2013 werkt ze in 

Ligmwaarè. Ze wordt door de staat 

betaald. Haar orde wil dat ze nog een 

bijkomende specialisatie 

oogheelkunde volgt. Ze vindt het 

jammer dat ze Ligmwaarè moet 

verlaten, maar hoopt er na haar 

specialisatie terug te komen. Er 

bestaan immers plannen om de 

oogheelkundige dienst van de PRAH 

(Projet de Rehabilitation des Aveugles 

et des autres Handicapés) naar 

Ligmwaarè over te brengen. Brigitte is 

een guitige dame die met haar 

patiënten zeer goed overweg kan en 

zeer snel merkt waar het schoentje 

wringt. We wensen haar het allerbeste 

toe en hopen haar terug te ontmoeten 

bij een volgend bezoek. 
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Philippe neemt deel aan een missie van Artsen zonder 

Vakantie in Muramvya (Burundi)

In september 2014 ging Philippe mee met 

een missie verloskunde. Op die manier 

leren we meer over het werken in een 

ziekenhuis in Afrika. Deze ervaring is zeker 

nuttig voor de uitbouw van het centrum in 

Ligmwaarè.  
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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.materniteitdano.be/ 

  

http://www.materniteitdano.be/
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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

 


