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Hij is 3 jaar aalmoezenier geweest in de
kliniek van Lubumbashi, het tweede
grootste ziekenhuis van Congo. Hij is
inmiddels 75 geworden, komt even in ver-
lof en vertelt :
“De kliniek van Lubumbashi heeft 1200
bedden, de meeste van die bedden zijn in
erbarmelijke toestand. Bij mijn aankomst
stond ik voor honderden zieken. Ik vond
meteen dat ik die mensen een beetje
levensvreugde moest bijbrengen. We heb-
ben heel snel een reizende bibliotheek van
een 2000 boeken en tijdschriften, deels in
het Frans deels in het Swahili, kunnen ops-
tarten; dat bracht meteen wat ontspanning

en verstrooiing in die troosteloze wereld.
Dat alles werd mogelijk door een inzame-
ling van boeken en tijdschriften door leer-
lingen van scholen en leden van jeugdbe-
wegingen uit het Brusselse. Zo konden
allen die konden lezen een boek aanvra-
gen. Er zijn zieken die inmiddels meer dan
60 boeken hebben uitgelezen !
Daarna zijn we begonnen speelgoed in te
zamelen voor de kleinsten die soms ver-
schillende maanden in het ziekenhuis
moeten blijven. Zo konden ze wat spelen
met allerhande speelgoed, kleine
autootjes, puzzels, lego’s, enz. en ook boe-
ken lezen aangepast aan hun leeftijd.
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Kleine Jan leefde als straatkind in Kasaï en verloorbeide benen nadat hij door een trein werd gegrepen –zijn ouders geven geen enkel teken van leven meer ...

Oproep van Pater Baudouin Waterkeyn :

S.O.S. ... aan hun lot
overgelaten zieken !
(waaronder veel kinderen). 



Vervolgens hebben we een leeszaal met
medische lectuur voor de dokters, de
verpleegsters en de medische stagiairs en
helpers ingericht. De leeszaal is nu 3 uur
per dag open, sommigen kunnen ook een
boek of een tijdschrift in leen meenemen.
Tenslotte hebben we dank zij de hulp van
een Zuster van ons instituut een soort
‘restaurant’ kunnen openen waar drie keer in
de week gratis wat voedsel op basis van soja,
maïsmeel, aardnootolie, suiker en zout wordt
uitgedeeld. Wij hebben vastgesteld dat dit
soms het allereerste medicament is dat we
kunnen toedienen aan de nieuwe zieken. Bij
hun aankomst zijn ze soms zo uitgemergeld
dat het levende skeletten zijn. Als ze geluk
hebben gehad,  hebben sommigen op hun
reis om de twee dagen iets gegeten ...
Wij hebben een tekort aan eetwaren. Wij
leven van aalmoezen en giften.

Wij hebben ook kinderen opgenomen die door
roekeloze taxi-chauffeurs omver werden gereden
... en die er vandoor gingen. Zo een slachtoffer
wordt dan gewoonlijk door ‘een barmhartige
Samaritaan’ naar ons gebracht ! Maar wordt niet
opgenomen in de kliniek zo lang niet iemand
zich garant stelt voor de hospitaalkosten ! ... en
dat wordt dan gewoonlijk door iemand van onze
ploeg gedaan !

Uiteindelijk proberen we hen bij het
verlaten van het ziekenhuis een
bestaansmiddel mee te geven. De Zuster
heeft een schooltje voor naai- en breiwerk,
zowel voor mannen als voor vrouwen. Soms
krijgen ze ook nog een naaimachine of een
breimachine mee als ze weg gaan.
Wij willen niet alleen mensen genezen maar
in de mate van het mogelijke willen we hen
ook een bestaansmiddel geven in functie
van hun handicap. Nu na de drie jaar dat ik
in Lubumbashi ben, proberen we hen ook
wandelstokken, krukken, staptribunes, of
rolstoelen te bezorgen : en dat brengt heel
wat leven mee in het ziekenhuis.
Aan enkelen kunnen we zelfs een rolstoel
geven waarmee ze naar huis kunnen gaan,
soms mogen ze die wel houden tot ze
sterven.

Zo, alles samengevat zijn we op zoek naar :
tweedehands rolstoelen, krukken,
staptribunes. Wij willen ook onze afdeling
kinesitherapie uitbouwen en verbeteren, en
kijken bijgevolg uit naar iedereen die ons
daarin kan helpen. Uiteindelijk willen we

ook een werkplaats voor
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Jan kan zich opnieuw bewegen in een

rolstoel – hij is nu op school in Lisaki

en zit in de eerste klas.
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Jonathan en zijn moeder. Bij een ongeval verloor hij eenbeen en een arm - nadien kreeg hij de nodige prothesen– wij betalen nu zijn studies (tweede jaar middelbaar).



ergotherapie openen. Aan projecten is er
inderdaad geen tekort. Indien u volgende
zaken hebt die nog in goede staat zijn :
naaimachines, breimachines, computers,
krukken, staptribunes, prothesen ... neem
dan contact met ons op.
Met uw geldelijke bijdrage kunnen we ons
ook die zaken aanschaffen, kunnen we
allerhande medische apparatuur en
materieel,  medicamenten en voedsel
aankopen en kunnen we voor enkele van
onze jongeren ook hun studiekosten betalen.

Het zou alles wel heel mooi zijn ...

Nog even een laatste voorval vóór ik vertrok :
een straatkind dat gemarteld werd door zijn
vader en zijn moeder en een bijtend zuur in
zijn gezicht geslingerd kreeg... ! Het kind is
nu volledig blind ; spijts al onze
inspanningen was het te laat. De zaak is op
de radio en de  televisie in Lubumbashi
gekomen, iedereen sprak er over ... maar
niemand heeft iets gedaan. Onze organisatie
heeft het kind opgenomen en wij wachten
nu op het akkoord van de Rechtbank om het
kind te plaatsen in een bijzondere instelling
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#

waar het eventueel alsnog  kan leren lezen
en schrijven en een stiel kan aanleren. Zijn
vader is nog steeds in de gevangenis. Een
bijzondere oproep voor dit geval. Wij hebben
nog meer verminkte kinderen ... waarvan wij
de studiekosten betalen. 
Bedankt bij voorbaat voor uw vrijgevigheid.”

Pater Baudouin Waterkeyn van de Witte
Paters van Afrika.

Wij hebben een dertigtal rolstoelen in het zieken-huis, maar er zijn er nog steeds veel te weinig ...
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Lubumbashi : hulp voor de 

aankoop van rolstoelen, krukken,

prothesen, medisch materieel, 

en voedingswaren.
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Een kind dat zwaar verbrand is geweest ; 
zijn glimlach zegt veel meer dan zijn «dank u»


