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Kongo : de 
strijd tegen 
diabetes, de 
suiKerzieKte 
 (dr MonaMa)

Het project dat wij u voorstellen, zijnde de strijd tegen 
diabetes bij kinderen, de bekende suikerziekte maar dan 
bij kinderen, wordt gedragen door de jonge Congolese 
dokter, Dr MONAMA, de verantwoordelijke dokter voor 
de gezondheidszorg van de zone BOKORO (provincie 
Bandundu : ± 550 km westwaarts van Kinshasa). 

In de dorpen aan de oevers van de Kasaï en haar 
bijrivieren zoekt hij kinderen op die de suikerziekte 
hebben opgelopen en verzorgt die dan in de mate 
van zijn mogelijkheden. Hij spreekt met de locale 
bevolking en geeft voorlichting, vooral aan de moeders, 
over de voedingswaarde van de maniokwortel en van 
het maniokmeel, de producten die de basisvoeding 
vormen van deze streek. Dr MONAMA is lid van de 
NGO “CAAPBA” (Centre d’Animation Agro-Pastorale 
de MPO-BAMPILA – Centrum voor Agro-Pastorale 
Animatie van MPO-BAMPILA). Deze NGO (Niet-
gouvernementele-organisatie) is geaggregeerd door de 
Congolese Staat en staat geregistreerd bij het Ministerie 

van Justitie onder het n° Just. 20/738/96 en 
bij het Ministerie van Sociale Zaken onder 
het n° 1192/DAS/04/003/96).

Ziehier van de hand van Dokter MONAMA 
een korte beschrijving van de toestand 
aldaar : 
“De economische en de financiële experts 
stellen in hun rapporten steeds meer en meer 
het herstel van de economische activiteiten 
in de Democratische Volksrepubliek van 
Kongo in het licht, maar verzwijgen wel 
stelselmatig de algemene, extreme armoede 
onder de Congolese bevolking. 

Het land heeft een voedseltekort en Kongo 
heeft vooral een tekort aan basisvoedsel. 
Het visbestand in de rivieren, ook in de 
Kasaï en zijn bijrivieren, is angstwekkend 
gedaald en de wortels van de maniok worden 
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al verkocht van vóór ze volgroeid zijn. Bij gebrek aan 
wegen verplaatsen de ambulante opkopers zich per 
fiets en kopen en betalen de maniokwortels zelfs 
nog vóór ze uit het water zijn gehaald ! Niet-gerijpte 
maniokwortels worden dus verkocht en door de boeren 
zelf ook opgegeten. Die wortels blijven slechts twee 
dagen in plaats van drie tot vier dagen in de moerassen 
onder water en dit terwijl een wortel die na twee 
dagen uit het water gehaald wordt nog steeds veel 
zetmeel heeft en een soort suiker bevat. Deze niet-
gerijpte maniokwortels veroorzaken dan bij veelvuldige 
en langdurige consumptie de suikerziekte onder de 
bevolking, en zoals altijd, het meeste en het snelste bij 
de zwakkeren : de kinderen, de zwangere vrouwen en 
de personen boven de 70.

Binnen onze zone (die afhangt van het hospitaal van 
BOKORO) en ook buiten onze zone (op de rechteroever 
van de Kasaï, afhankelijk van het SIA hospitaal) 
organiseren wij in de dispensaria bijeenkomsten waar 
we het hebben over hygiëne en sanitair, en over een 
evenwichtige voeding en de voedingswaarde van de 
verschillende landbouwproducten.

Wij bedanken al de personen die via “S.O.S. Verlaten 
Kinderen” ons reeds hebben geholpen bij het 
overbrengen van het medisch materieel dat onder 
andere, de Universiteit van Luik, afdeling Diabetica, 
ons heeft overgemaakt.

Zonder misbruik te willen maken van uw vrijgevigheid, 
en wij weten dat nu in deze periode U hierop zeer veel 

wordt aangesproken, willen we u een nieuwe vraag 
stellen om ons, via een vervroegd opsporen van de 
eerste symptomen bij de kinderen, te helpen in onze 
strijd tegen de suikerziekte, want inderdaad, dit nieuwe 
verschijnsel begint kinderen te doden. Wij leggen ons 
drie doelen op : 

3  Het opstarten van enkele educatieve sociaal-
culturele centra waar vrouwen kunnen leren zich 
te uiten in het publiek en waar ze zich kunnen 
organiseren om hun rechten en deze van hun 
familie te verdedigen tegen de administratieve 
autoriteiten en tegen de ambulante opkopers ; dit 
met als doel de productie van de maniokwortel 
beter te organiseren ;

3  Het organiseren van korte avondbijeenkomsten 
waar van gedachten kan gewisseld worden hoe in 
de toekomst iedere vrouw zich verantwoordelijk 
moet gaan voelen voor de kwaliteit van de voeding, 
dit zowel voor haarzelf en haar gezin, als voor haar 
ganse leefgemeenschap ;

3  Het opzetten van een proefproject in ieder van 
onze dispensaria. 

Wij durven rekenen op uw vrijgevigheid
en uw solidariteit.

Voor “CAAPBA” 
Dr MONAMA J.

Het organigram van CAAPBA ziet er uit als volgt:

3 Beheerder:  LUMBU Robert Matu

3 Secretarisschatbewaarder: Zuster LUBANA

3  Verantwoordelijke geneesheer 
 voor de zone gezondheid: MONAMA Jean

3 Sociaal-culturele Animatoren:  MUSANTU Moke
   YEMAKUMA Claude

3 Raadgevend advocaat: Me MABAYA Emmanuel

3 Audits: BOFWA Stéphanie, Me MABAYA Emmanuel

 

KONgO : DE STRIjD TEgEN DIABETES,  DE SuIKERzIEKTE (DR MONAMA)

bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

 Kinderen aan het moeras



 

KONgO : DE STRIjD TEgEN DIABETES,  DE SuIKERzIEKTE (DR MONAMA)

(prijs uitgedrukt in euro) HoeveelHeid           eenHeidsprijs                totaal prijs

spaden                                      200 0,85 170

Bijlen                 200 0,90 180

Harken                300 0,50 150

Hakken                  300 0,75 225

MacHetes                               300 0,75 225

Matten (om de maniok te drogen) 300 0,30 90

stokken oM de Maniok te planten  300 0,65 195

TOTAAL                  1 235 eurO

een BuitenBoord Motor “YaMaHa” van 25 pk totaal prijs

Motor (diesel)                                                                                2 500

400 liter Brandstof voor Het eerste seMester  (0,95 €)                        380

5 liter Motorolie voor de twee eerste Maanden (5 €)                     25

twee fietsen       (200 €)                                                                       400

TOTAAL                  3 305 eurO

TOTAAL vOOr de inTervenTie              1 235 eurO+ 3 305 eurO = 4 540 eurO

WIj HEBBEN VOLgEND MATERIAAL NODIg VOOR ONzE MANIOK AANPLANTINgEN :

ROLLEND MATERIAAL : een buitenboord om de verschillende dorpen langs de Kasaï en haar bijrivieren 
te bereiken, alsook fietsen om de dorpen te bereiken die niet aan de oevers van de rivieren liggen :

• 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 5€ - 10€ - 20€ 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° BE96 0001 4228 9805.

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 :

Opgelet ! Betreffende het fiscale attest : om aan de eisen van het Ministerie van Financiën te voldoen, zijn wij verplicht 
om uw BTW nummer aan te duiden voor een gave gedaan door een moreel persoon en de voornaam voor een gave 
afkomstig van en fysieke persoon (en de jonge meisjesnaam voor een vrouwelijke gever). 
Wij danken U bij voorbaat om ons deze presiese gegevens mee te delen zodat we onze fichiers bij kunnen houden.



Kongo (zone gezondheid 
van BoKoro): 

hulp voor de strijd tegen 
diaBetes Bij Kinderen 
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Als u wenst ons tijdschrift per mail te ontvangen, gelieve ons dan uw mailadres mee te delen 
(zo besparen wij op onze verzendingskosten)

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d’exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT

ÜBERWEISUNGSAUFTRAG

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje
Si complété à la main, n’indiquer qu’une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case
Beim Ausfüllen mit der Hand ein  GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d’ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d’ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Naam en adres begunstigde 
Nom et adresse bénéficiaire 
Name und Adresse des Begünstigten

S O S E N F A N T S

B E 9 6

B P O T B E B 1

0 0 0 1 4 2 2 8 9 8 0 5

R U E

4 4 2 0

D E 5 4T I L L E U R

S A I N T - N I C O L A S

A B A N D O N N E S

p.C.r. Be96 0001 4228 9805 - BiC BpotBeB1 
of Fortis Be58 2400 0102 6079 - BiC geBaBeBB

van de vzw s.o.s. enFants aBandonnÉs (verlaten Kinderen)
De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan,

Motte dit Falisse Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas. 

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 40 euro per jaar.

De maniokwortels worden gedroogd


