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1 Nieuw	project:	AFYA	
	

http://www.misingi.be/projecten/gezondheid/afya/	

Na	het	succesvol	afgeronde	3-jarig	waterproject	Maji	zijn	we	vol	nieuwe	moed	gestart	met	

een	nieuw	project.	

Juli	2019	vatte	Misingi	het	medisch	project	Afya	(Kiswahili	voor	‘gezondheid’)	aan.	Tegen	

eind	2021	wil	het	Endallah	Dispensary	renoveren	en	uitbreiden	met	een	ingerichte	

materniteit	en	apotheek.	

Voor	medische	en	verpleegkundige	verzorging	moeten	de	6.500	inwoners	van	het	landelijke	

Endallah	het	stellen	met	één	klein	dispensarium	of	health	post.	Het	basismateriaal	was	ruim	



Misingi	Nieuwsbrief	17	–	Descember	2019	

2	
Misingi	VZW,	Van	Uytvenlaan	8,	2820	Bonheiden	www.misingi.be	

onvoldoende:	 geen	 gordijnen,	 geen	 infuusstaanders,	 geen	 hoofdkussens,	 onvoldoende	

matrassen	 en	 lakens,	 kapotte	 ramen,	 daken,	 bedden	 en	 toiletten,	 geen	 stromend	 water,	

geen	sterilisator,	een	zelfgeknutselde	rostoel	…	

Ook	het	verzorgins-	en	labomateriaal	was	ontoereikend.	De	volledige	stock	bestond	uit	een	

medicatievoorraad	van	een	keukenkast	groot,	enkele	windels,	wat	pleisters,	isobetadine	en	

fysiologisch	water.	Het	merendeel	van	het	huidig	medisch	materiaal	is	de	voorbije	jaren	door	

sponsors	geschonken:	pincetten,	scharen	en	een	bloeddruk-,	glycemie-	en	saturatiemeter.	

Fase	 1,	 2	 en	 3	 van	 het	 project	 zijn	 reeds	 succesvol	 afgerond.	 Het	 dak	 en	 enkele	 deuren,	

ramen	 en	 toiletten	 zijn	 hersteld.	 Heel	 wat	 materiaal	 werd	 aangekocht:	 4	 bedden	 met	

kussens,	 lakens	 en	 dekens,	 gordijnen,	 poetsgerief,	 2	 onderzoekstafels,	 1	 weegschaal	 voor	

volwassenen,	 1	 weegschaal	 voor	 baby’s,	 10	 vuilbakjes,	 1	 rolstoel,	 2	 onderzoekslampen,	 4	

bedside-kastjes,	1	autoclaaf,	1	centrifuge,	1	nieuwe	microscoop	en	1	hemoglobinemachine.	
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Een	voorraad	medicatie	werd	aangekocht	en	de	apotheek	is	ingericht.	De	inwoners	kunnen	

nu,	in	tegenstelling	tot	voorheen,	aan	een	betaalbare	prijs	en	na	medisch	advies	de	juiste	en	

gecontroleerde	medicatie	aankopen.	Bovendien	 is	de	apotheek	niet	 langer	afhankelijk	 van	

de	gebrekkige	medicatievoorziening	door	de	overheid.	Met	de	verkoop	van	de	medicijnen	

kan	het	team	momenteel	de	stock	voortdurend	aanvullen,	maar	ook	andere	kosten	zoals	de	

waterrekening	en	het	labomateriaal	betalen.	

	

Het	 team	ervaart	 positieve	 gevolgen	 van	 al	 deze	 vernieuwingen.	Het	 kan	 een	 betere	 zorg	

verlenen	 met	 uitgebreidere	 labotesten.	

Hierdoor	 komen	 meer	 en	 meer	

patiënten,	 ook	 van	 naburige	 dorpen,	

naar	 het	 dispensarium.	 Het	 team	 stelde	

een	 financieel	 plan	 op	 en	 tracht	

financieel	 onafhankelijk	 te	 blijven.	 Op	

veel	 steun	 van	 de	 overheid	 kan	 het	

jammer	 genoeg	 niet	 rekenen.	 Via	

sponsoring	 wordt	 in	 januari	 een	 laptop	 geschonken	 om	 de	 toenemende	 administratie	

efficiënt	te	behandelen.	

In	januari	start	Misingi	met	het	grootste	luik	van	dit	project:	de	bouw	en	inrichting	van	een	

materniteit.	 Plannen	 van	 Artsen	 Zonder	 Grenzen	 en	 de	 (lokale)	 Tanzaniaanse	 overheid	

werden	 vergeleken	 en	 besproken.	 Deze	 fase	 vangt	 aan	met	 de	 bouw	 van	 een	 incinerator	

(kleine	 verbrandingsoven).	 De	 huidige	 ‘waste-pit’	 nabij	 de	 lagere	 school,	 een	 met	 hout	

omheind	 gat	 in	 de	 grond	 waar	 al	 het	 medisch	 afval	 verbrand	 wordt,	 is	 te	 gevaarlijk.	 In	

oktober	 was	 Steven	 in	 Endallah.	 In	 november	 hielpen	 Florence	 &	 Vincent,	 twee	
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verpleegkundigen,	 in	 het	 dispensarium.	 In	 Januari	 reist	 Roger	 naar	 Endallah	 om	 te	 helpen	

met	de	start	van	de	funderingen.	

	

	

	

2 Bezoek	John	&	Mama	Happy	
	

John	en	Mama	Happy	genoten	van	de	vele	activiteiten	en	het	gezelschap.	Genieten	jullie	even	mee?	
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3 Afscheid	Yona,	onze	Maasai	vriend	
 

Het	 is	 met	 veel	 verdriet	 dat	 we	 jullie	 meedelen	 dat	

onze	 dierbare	 vriend	 Yona	 in	 augustus	 gestorven	 is.	

Yona	was	niet	enkel	een	vriend	voor	het	leven,	hij	was	

ook	de	drijvende	kracht	achter	de	Misingi-acitiviteiten	

in	 Engare	 Sero.	 Hij	 was	 een	 lokale	 leider	 met	 een	

duidelijke	 visie	 en	 een	 groot	 hart	 voor	 zijn	 volk.	 Hij	

werkte	 hard	 en	 zorgde	 goed	 voor	 zijn	 familie	 en	

vrienden.	Hij	zal	ongelooflijk	hard	gemist	worden.		

 

 

	

	

4 Muziekkwis	anno	2019	
	

8	en	9	november	werd	het	Rerum	Novarum	weer	gevuld	met	een	400-tal	muziekliefhebbers	voor	de	

17de	editie	van	de	Muizense	muziekquiz.		De	opdieners	liepen	de	benen	van	onder	hun	lijf,	de	jury	

verbeterde	naarstig,	de	quizmaster	danste	zoals	hij	het	de	rest	van	het	jaar	niet	doet,	de	bitterballen,	

frisdrank	en	bier	smeerden	de	kelen	van	de	deelnemers	en	NabucoDonosor	zag	dat	het	goed	was….	

De	opbrengst	van	3400€	zal	gebruikt	worden	om	de	familie	van	Yona	te	stenen.		
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5 Eindejaarsoproep;	steun	ons!	
	

Alle	steun	blijft	meer	dan	welkom!		

	

Misingi	VZW	is	opnieuw	geregistreerd	als	goed	doel	voor	de	Warmste	Week	(Music	for	Life).	

Zet	tijdens	de	Warmste	Week	een	actie	op	en	schenk	de	opbrengst	aan	Misingi!	

https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen		

Wie	het	medisch	project	‘Afya’	wenst	te	sponsoren,	kan	dit	voor	eender	welk	bedrag	doen,	

hoe	 groot	 of	 klein	 het	 ook	moge	 zijn.	 Grote	 sponsors	 kunnen	 er	 ook	 voor	 kiezen	 om,	 in	

overleg	met	Misingi	vzw,	een	welbepaald	projectonderdeel	volledig	te	financieren.	

IBAN:	BE90	9731	2362	6332	

BIC:	ARSPBE22	op	naam	van	Misingi	vzw	

	
	
Een	nieuw	project,	een	nieuwe	aanvraag.		

We	 hebben	 een	 nieuwe	 aanvraag	 ingediend	 bij	 De	 Koning	 Boudewijnstichting	 ter	

ondersteuning	van	ons	project	Afya.	Wordt	vervolgd…	

Hierdooer	kan	de	rekening	bij	KBS	(Koning	Boudewijn	Stichting)	voorlopig	niet	meer	gebruikt	

worden	waardoor	giften	dus	niet	fiscaal	aftrekbaar	zijn.	

Wij	hopen	dat	dit	jullie	niet	tegenhoudt	ons	project	en	vooral	de	inwoners	van	Endallah	toch	

financieel	te	steunen.		
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