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maart 2014 Nieuwsbrief nr 2 

 

Een beslissende stap vooruit! 

Beste lezer, 

In opdracht van onze raad van bestuur reisden we (Peter Degadt, Lieve Standaert, 

Piet Standaert, Philippe Vuylsteke) in januari 2014 naar Burkina Faso. De reis werd 

zowel door onze Burkinabese partners als door ons grondig voorbereid. We wilden 

de mogelijkheden ter plaatse verder verkennen en tot concretere afspraken komen. 

Door de contacten met Père Séverin, Mgr Raphaël Dabire, Narcisse Dabire (arts), en 

de medewerkers op de site van Ligmwaarè en de PRAH merken we dat het 

vertrouwen groeit. De (normale) twijfels werden omgezet in een concreet project, 

waar alle partijen bij betrokken zijn. Dit alles mondde uit in de ondertekening van 

een "accord de partenariat". Voor de bouw van een operatieblok engageren we ons 

voor een bedrag van € 100 000. De verantwoordelijkheid voor de praktische 

realisatie ligt volledig in de handen van de lokale partner. 

Personeelsaangelegenheden kwamen uitvoerig aan bod. En we kijken alweer 

verder! De site van Ligmwaarè biedt heel wat mogelijkheden, maar er is nog werk 

aan de winkel: inrichten van de operatiezalen, opsmuk en inrichting van het 

hospitalisatiegebouw, opfrissing van dispensarium en labo.  

Ook Philip Heuts, Belgisch ambassadeur, moedigde ons aan en wil de site bezoeken. 

U merkt het: we gaan ervoor en we hebben het volste vertrouwen in de kracht van 

onze Burkinabese partners! 

 

Peter Degadt 

http://materniteitdano.wix.com/materniteit-dano 

 

http://materniteitdano.wix.com/materniteit-dano
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Even in herinnering brengen, wat willen we realiseren 

 

De contacten met Antoinette Somda 

van Burkina Faso liggen aan de basis 

van ons project. In 2010 reisden we 

een eerste keer naar Burkina Faso en 

maakten plannen voor een project in 

de gezondheidszorg in de regio "Sud-

Ouest". Op 27 juli 2012 richtten we de 

VZW "Materniteit Dano Burkina Faso" 

op.  

Wat hebben we al gerealiseerd:  

- Opknappen van een bestaande 

materniteit (Ligmwaarè) 

- Opnieuw in werking stellen van 

een waterpomp (Ligmwaarè) 

- Matrassen voor een ziekenhuis 

in Diébougou 

- Nieuwe toestellen in het labo en 

activeren van de apotheek 

- Apparatuur voor het maken van 

brillen (PRAH, Diébougou) 

- Materiaal en sterilisator voor de 

tandarts (PRAH)  

- Transport van 2 

echografietoestellen en RX 

toestel naar Ligmwaarè 

- Verzamelen van materiaal voor 

het uitrusten van een 

operatiezaal (Ligmwaarè) 

- Studiereis met Burkinabezen 

naar Benin 

 

Nu wordt onze belangrijkste 

doelstelling echt concreet:  

Omvormen van het CSPS (Centre de 

Santé et de Promotion Sociale) van 

Ligmwaarè naar CMA (Centre médical 

avec Antenne chirurgicale)  

Het bisdom van Diébougou heeft de 

toestemming van de staat verkregen. 

De plannen voor het operatieblok 

zitten in de eindfase. Tijdens de reis in 

februari 2014 ondertekenden we een 

"accord de partenariat" en investeren 

we, dank zei jullie steun, € 100 000 in 

het bouwproject! 

Ondertekening van het contract door Mgr 

Raphaël Dabire en Peter Degadt 
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Reis naar Ligmwaarè en Diébougou, januari 2014 

We trokken met een delegatie (Peter 

Degadt, Piet Standaert, Philippe 

Vuylsteke, Lieve Standaert) naar 

Burkina van 19 tot 26 januari. De 

bedoeling was meer zicht te krijgen op 

de slaagkansen van het project en 

contacten uit te bouwen. Narcisse 

Dabire is de arts die verantwoordelijk 

zal zijn voor het CMA. Hij volgt een 

specialisatie traumatologie en 

orthopedie in Marokko. De contacten 

hebben heel wat punten verduidelijkt 

zodat we ons volop verder engageren. 

Naast het bouwen van een 

operatieblok zien we dat vele 

gebouwen op de site van Ligmwaarè 

een flinke onderhoudsbeurt kunnen 

gebruiken. Er is dus geen gebrek aan 

verdere plannen! 

 

Overleg met Philip Heuts, Belgisch ambassadeur 

in Burkina 

 

Overleg met Mgr. Raphaël Dabire 

 

De buren van het CSPS in Ligmwaarè 

 

Contact met Gertrude Somda (oogarts) en Rosa 

Segreto Annigoni (Italiaanse sponsor) 

We merkten ook dat er heel wat 

sponsorprojecten lopen in de regio. 
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Portret van Père Séverin 

Père Séverin Dabire is onze 

contactpersoon in Burkina Faso. Hij is 

geboren op 23 nov. 1970. Hij volgde de 

lagere school in Dissin en behaalde 

heel goede resultaten. Hierdoor kon 

hij verder studeren aan het klein 

seminarie van Diébougou. Daarna 

besloot hij priester te worden. Hij 

volgde filosofie in het groot seminarie 

in Ouagadougou en theologie in Bobo 

Dioulasso. Op 13 dec. 1999 werd hij  

priester gewijd. Hij werkte gedurende 

5 jaar in een parochie en kwam in 

2004 naar de PRAH ( Projet de 

Réhabilitation des Aveugles et autres 

Handicapés). Hij bouwde vervolgens 

een gelijkaardig centrum uit in Gaoua 

en volgde een tweejarige opleiding 

voor management in ziekenhuizen en 

gezondheidszorg. We hebben hem 

leren kennen als een man met visie in 

zijn vak. Wanneer hij het beleid inzake 

mensen met een beperking uiteenzet 

klinkt het heel modern en vertrouwd: 

integratie, inclusie zijn de 

sleutelwoorden! We kunnen ook zijn 

gevoel voor humor erg waarderen. 

Ons bezoek is ook tot in de puntjes 

voorbereid. Ook in Afrika is de 

werklast niet te onderschatten: 

vergaderingen bijwonen in de regio en 

in de hoofdstad, contacten leggen met 

collega's, beleid voeren in de PRAH en 

het CSPS van Ligmwaarè, opleidingen 

volgen, fondsen werven... 

We hopen verder constructief te 

kunnen samenwerken. 
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De site van het huidige CSPS in Ligmwaarè 

 

  

De bovenstaande foto komt uit Google 

Maps. Piet, onze architect, heeft de 

bestaande gebouwen op het plan 

ingekleurd. Op dit ogenblik zijn het 

dispensarium, het labo en de 

(vernieuwde) materniteit in gebruik. Af 

en toe is er een hospitalisatie. Van 

zodra het centrum een CMA wordt 

zullen de andere gebouwen zeker 

nuttig zijn. Het gaat om drie 

hospitalisatie units voor kinderen en 

volwassenen. Na de bouw van het 

operatieblok zullen deze gebouwen 

zeker moeten opgeknapt worden. Ook 

de inrichting zal de nodige aandacht 

vragen: bedden, sanitair, meubels... En 

zoals reeds gezegd: het dispensarium 

en het labo zijn ook toe aan een likje 

verf en een opfrissing. Er is dus nog 

werk aan de winkel! Piet, Philippe 

(anesthesist) en Narcisse hebben 

samen het plan van het operatieblok 

herwerkt, en hopen ook om enkele 

(eenvoudige) principes van de 

moderne bouwfysica te kunnen 

toepassen. 
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Het terrein, te vernieuwen 

hospitalisatie 

 

Vernieuwde materniteit  

 

 

 

Het dispensarium kan een 

opknapbeurt gebruiken 

 

Toiletten, bij het hospitalisatiegebouw 

 

 

 

Mooie natuursteen 
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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 

Bezoek de website: http://materniteitdano.wix.com/materniteit-dano 
 

  

http://www.facebook.com/danovzw
http://materniteitdano.wix.com/materniteit-dano
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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

 


