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Een ziekenwagen
voor 500.000 inwoners ...
(KIKWIT)
KIKWIT is de grootste stad
van de provincie BANDUNDU
in de Democratische Republiek
Congo.
Gelegen op 525 km ten Zuid-Westen
van Kinshasa ligt de stad KIKWIT
op het knooppunt van een aantal
belangrijke verkeerswegen
naar de twee provincies
van de KASAÏ, naar de provincie
KATANGA en naar ANGOLA via
Kahemba en Kinwangala.

Een congolese
zuster komt op
bezoek bij
de zieke kinde
ren.

KIKWIT is hoofdzakelijk een handels en
administratief centrum. De dienstensector
(administratie, onderwijs, volksgezondheid,
handel en nijverheid) bepaalt het economisch leven van de stad KIKWIT. KIKWIT
wordt ook aanzien als de graanschuur voor
KINSHASA. Een derde van de diamanten die
in KINSHASA te koop worden aangeboden
passeren langs KIKWIT. De diamanten van
de diamantmijnen van Tshikapa en Lunda
(Angola) komen allemaal voorbij KIKWIT. En
toch leeft KIKWIT in de ergste armoede en
hangt er continu een dreigende natuurramp
boven de stad en zijn inwoners. De stad is in
feite een groot Afrikaans dorp en is gebouwd
tegen de helling en in het dal van de rivier
Kwilu en zijn bijrivier de Nzinda.KIKWIT zal
ooit door de tropische regens en onder enorme steenlawines bedolven worden.

Een ziekenwagen voor 500.000 inwoners ... (KIKWIT)
KIKWIT telde 250.000 inwoners in 1985. In Het is alsof die duizende mensen van ´s mor2002 was de bevolking aangegroeid tot 500.000 gens nu opgaan in de rookpluimen van die
inwoners. Deze 500.000 mensen leven er zonder duizende vuurtjes.
drinkbaar water en hebben geen elektricitiet, en
dat terwijl de INGA-SHABA hoogspanningskabels die de stroom leveren aan de mijnen van
de "Générale Carrière des Mines" (GECAMINES) van KATANGA, boven hun hoofden
hangen.
Die 500.000 mensen zijn uitsluitend aangewezen en volledig afhankelijk van de landbouw.
Tussen 5 en 7 uur ´s morgens ziet men in de
straten van de stad een zee van mensen : duizende kinderen, mannen en vrouwen met bijlen,
hakmessen en harken gaan buiten de stad soms
tot 15 en 30 km ver een stukje grond bewerken.
Tegen zonsondergang keren ze dan terug met
bossen takken of maniokbladeren op hun
hoofd, enkele paddestoelen die ze langs de
weg gevonden hebben en enkele maniokknollen die ze oogstten onderweg.
Dit is dan hun dagelijks rantsoen voor de ganse
familie. Na zonsondergang worden overal op
straat vuurtjes met houtskool aangemaakt om
het avondeten klaar te maken.
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Ieder stukje open ruimte dat er in de stad nog
was wordt nu ingenomen door die rook en het
is alsof er een ondoordringbaar mistgordijn
neerdaalt over de stad. De kinderen spelen er
overal tussen door en een kind wordt wel eens
gegrepen door een auto die de wagen in die
rook te laat gezien heeft.
In deze extreme armoede is het wel logisch dat
de gezondheid van de bevolking gewoon rampzalig is. De stad KIKWIT heeft maar één hospitaal
voor zijn 500.000 inwoners. De eerste slachtoffers ervan zijn natuurlijk de kinderen en de
vrouwen die zichzelf als koopwaar op de markt
aanbieden. Het bisdom KIKWIT is nu in een
nieuwe wijk van de stad (genaamd het vierde
administratief arrondissement) een hospitaal
aan het bouwen.
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Dit tweede hospitaal voor de 500.000 inwoners
van KIKWIT ligt op 9 km van het eerste hospitaal dat als hoofdkliniek zal blijven functioneren. Er is geen openbaar vervoer in KIKWIT.

Er is ook geen enkele ziekenwagen die de zieken naar de kliniek of naar het meest dichtbij
gelegen dispensaria kan brengen. Iedere dag is
er wel minstens één verkeersongeval in de stad
KIKWIT of in de randgemeenten.
De gekwetsten, de zieken en de lijken brengt men
dan maar op de fiets of op de rug naar het ziekenhuis. In KIKWIT ligt tussen de twee oevers van
de Kwilu een brug maar bij gebrek aan andere
transportmiddelen zijn de mensen soms wel
verplicht de prauw op de rivier te gebruiken.
Er zijn hierdoor reeds zieken en kinderen verdronken omdat de prauw in de stroming omkantelde en deze mensen niet konden of niet meer in
staat waren om te zwemmen. Vele moeders
bevallen thuis of bevallen onderweg naar de kliniek. Er zijn moeders die hun kind hebben zien
sterven in hun armen omdat ze het niet tijdig naar
de kliniek konden brengen.
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het bisdom KIKWIT onze
hulp voor de aankoop van een transportmiddel
dat als ziekenwagen voor hun zieken en gekwetsten zou kunnen ingezet worden en dat ook
nog zou kunnen dienen als verplaatsingsmiddel
voor hun medisch en paramedisch personeel. De
wagen zou ook nog kunnen gebruikt worden
Een vader heeft zijn ziek kind als een steen van om kinderen die nu niet naar school gaan
zijn fiets zien vallen. Door de val kon de dokter omdat het te ver is naar school te brengen.Het
niets meer doen en alleen maar een halswervel- bisdom doet beroep op onze solidariteit met
breuk als doodsoorzaak vaststellen.
deze mensen en doet een dringende oproep
Bekommerd om zoveel menselijk leed vraagt voor medeleven en steun voor hen.
• Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
• Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand
formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 2,5€ - 7,5€ -12,5€ - 25€ of ...... € (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-......
overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° 000-1422898-05.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.
Mijn coördinaten :
Naam : ................................................................................

Voornaam

...............................................................
Straat : ................................................................................ Nr : ......
Postnummer : ........................

Gemeente : ..........................................

Datum : ....................................

Handtekening :

:

SOS VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE :
oproep :
Help deze mensen bij de
aankoop van een
vervoermiddel voor
hun zieken en
gekwetsten.
Een patiënt met brandwonden werd opgenomen
in het Sia ziekenhuis (bisdom Kikwit).

P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de asbl SOS enfants aband

#

54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)
Tel/fax : 04 252 22 28
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

KIKWIT :

