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Ondersteun aan 
de prOjecten van 
het MangeMbO 
ziekenhuis te 
cOngO

CONTEXT

Het Mangembo ziekenhuis, in het zuid-westen 
van Congo, is geïsoleerd in het wildernis. De 
eerste correcte weg van de provincie bevindt 
zich op een afstand van 180 km.Vanaf deze 
weg is er 2 dagen nodig om het ziekenhuis te 
bereiken. Het is het enige ziekenhuis voor een 
brede gezondheidszone van 2000 km² (meer dan 
de helft van de provincie Luik), waar de bevolking 
zich nog te voet verplaatst (meer dan 70 000). Dit 
ziekenhuis is gesticht door de dochters van Marie 
de Pesche (Couvin), snel na de eerste oprichting 
in 1923, te Nkenda (Congo). 

Sinds de onafhankelijkheid van Congo, functionneert 
het ziekenhuis maar het is drastich verouderd in de 
context van de algemene verarmering van het land.

Vandaag is de wateropvangbak onbruikbaar, 
de dakken moeten hersteld worden en barsten 

verschijnen in de muren... Het materiaal 
van het laboratorium moet vernieuwd 
worden alsook de operatiekamer, de 
radiografie... De wateropvangbak moet 
dringend hersteld worden want gedurende 
3 maanden per jaar is er een tekort aan 
water ! En een ziekenhuis zonder water 
kan geen minumum hygiëne condities 
garanderen...

De bevolking is arm, ze gaan naar het 
ziekenhuis alleen indien ze overtuigd 
zijn dat ze kunnen genezen! Maar 
steeds minder en minder komen omdat ze 
hun lot liever aan traditionnele genezers 
toevertrouwen maar genezen heel zelden. 
Hierdoor, heeft het ziekenhuis nog minder 
inkomsten en kan geen inrichtingen 
doen of nieuw materiaal kopen... En daar 
boven op, werkt meer dan de helft van 
het personneel zonder salaris (van de 
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regering)! De beste verplegers willen het ziekenhuis 
verlaten om ergers anders te gaan werken...Sinds 
enkele maanden, ben ik de kapelaan van dit ziekenhuis. 
Ik ben priester van het bisdom Luik, in missie te 
Congo, met het akkoord van mijn bischop. Ik vind dat 
iedereen recht heeft aan goede gezondheidszorgen. 
Ik zou graag willen dat mijn broeders zich correct 
kunnen laten verzorgen.

2. Gevallen te helpen...

 R  Malaria doodt nog veel kinderen (meer dan 20 
per jaar) omdat de ouders wachten om naar het 
ziekenhuis te gaan. Ik, de kapelaan, heb voor een 
stervende kind 2 maal geboden in 3 maanden. 
De tweede keer, heeft de verpleegster hem doen 
herleven. De moeder, die al 4 kinderen heeft 
verloren, kon zijn herleving niet geloven. Hij is 
steeds in leven...een mirakel ! Veel zieken geloven 
dat God hen zal genezen omdat God dichtbij de 
armen is... God zal handelen via degene die het 
ziekenhuis ter hulp komen. Want er zijn al die 
andere die we niet hebben kunnen genezen...

 R  Vele zieken moeten in een ander stadelijke 
ziekenhuis (200 km afstand) verzorgd worden. 
Bij ons, door gebrek aan materiaal van het labo, 
kunnen we geen precieze diagnosis opmaken. 
Deze zieken kunnen niet naar dat ziekenhuis gaan 
want ze hebben hiervoor geen geld. Ze zijn dus ter 
dood veroordeeld.

 R  Enkele maanden geleden, kon de enige dokter 
van ons ziekenhuis, geen diagnosis aan een zieke 
geven omdat de generator buiten gebruik was. De 

radio werkte niet. Daarna was de radioloog met 
verlof en hij is nooit terug gekomen (niet betaald). 
Resultaat, de zieke vroeg aan mij om elke dag voor 
hem te bidden...

3. Obstakels Overwinnen 
 vOOr een GOede GezOndheid

 R  de grote kuip met opvangwater herstellen : 
 kost 79 000 €

 R  het gebouw met de laboratorium en de 
operatiekamer vernieuwen : kost 192 000 €

 R  een aanmoedigingspremie geven aan het personneel 
die niet betaald is : min 1 000 € per maand

 R  de laboratorium, de radiografie en de operatiekamer 
uitrusten met modern materiaal en een nieuwe 
electrische generator instaleren : kost nog te 
berekenen

ONDErSTEuN AAN DE prOjECTEN  VAN hET MANgEMbO zIEkENhuIS TE CONgO

De verpleegsters proberen een kind te redden

De opvangwaterkuip is buiten gerbruik

Een labo met heel weinig materiaal



ONDErSTEuN AAN DE prOjECTEN  VAN hET MANgEMbO zIEkENhuIS TE CONgO

 R  het ziekenfonds ondersteunen zodat het 
veralgemeend word. Hierdoor moeten de patiënten 
de zienkenhuis kosten niet meer dragen : projet in 
studie

4.  kleine prOjecten al uitGevOerd 
dOOr het persOneel van het 
ziekenhuis dankzij Gaves

 R  Verlichting door zonnepanelen. De verplegers 
hadden, tijdens de nacht, licht met een olielamp 
om een zorg te geven. Door deze instalatie 
kunnen ze nu, tijdens de nacht, zonder probleem 
dringende zorgen of een keizersnede doen. 

 R  Fabricatie van nieuwe fatsoenlijke latrines. De 
ouden waren in bouwval.

bezoek onze website :

www.sosenfantsabandonnes.be

De kinderen gaan water halen

Mangenbo

 Meer informatie op de internet site 
van de Marc Truyens abt : 

 R www.mangembo.info

• 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.
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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)

De bevolking heeft een goede ziekenhuis nodig

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT oNs MEDE
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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
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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 Émile, Lehaire Ernest, Lessire Monique, Biquet Paul,

Remouchamps André, Borrelli Nicolas, Croissiaux Marc, Neuzy Anne, Delooz François, Carnoy Gaëtan.

54, rue de tilleur b-4420 saint-nicolas (belgië) 
tel/fax : 04 252 22 28

e-mail : info@sosenfantsabandonnes.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.


