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Gezondheidszorg 2020
Hoop is een licht in je hart 

dat vandaag moed gee� 
en morgen kracht.

Beste mensen, 

De Corona-tijd is nog lang niet ten einde en nog heel ver weg in Congo. In Nederland worden de
eerste mensen inmiddels gevaccineerd en is er sprake van een eerste lichtpuntje. In Congo en
ook de rest van Afrika zal de Corona-tijd en de impact daarvan nog veel langer voortduren. 
Zoals vele landen wordt ook Congo economisch en sociaal hard geraakt door de coronacrisis.
Ons werk voor Stichting Congo gaat door en ook hiervan is het einde nog lang niet in zicht. 

Afgelopen zomer zijn we een aantal weken in Congo geweest om de voortgang van onze
projecten te zien en te kijken wat nodig is om de projecten in deze situatie te kunnen voortzetten.
We hebben vast kunnen stellen, dat ondanks de Corona, onze projecten doorgaan. 
Het doorgaan van de projecten gaat echter niet zonder slag of stoot en vergt naast
doorzettingsvermogen van alle betrokkenen ook extra financiële middelen. Zo zijn materialen
aanzienlijk duurder geworden evenals het verkrijgen van transporten in het binnenland. 

Wat hebben we gedaan?

Het is voor onze Stichting belangrijk om onze waarden niet uit het oog verliezen. Gelijkheid en
broederschap staan bij alle grote keuzes en beslissingen centraal.   

In 2020 was de focus op de gezondheidszorg gericht.  
We hebben een gezondheidscentrum in Kinshasa met benodigde apparatuur en middelen
ondersteund. Dit bestaat uit een echo-apparaat, bedden, matrassen, een weegschaal voor
volwassenen en baby’s, een onderzoekstafel voor de behandelkamer van de arts en
gynaecoloog. Daarnaast hebben we dozen vol met ziekenhuisspullen afgegeven, zoals
verbandmaterialen en pincetten, scharen en een doos met knu�els voor de kinderafdeling.

Echo-apparaat Matrassen

Bedden en weegschaal Superblij en dankbaar

Als Stichting Congo zijn we nog steeds afhankelijk van uw steun en deze is hard nodig.  Het zou
bijzonder jammer zijn als we straks, wanneer deze Corona-periode voorbij is, opnieuw moeten
beginnen. 
Mocht u tips of adviezen hebben om Stichting Congo in deze tijd te helpen dan zijn deze van
harte welkom. Het is ook mogelijk om uw bijdrage te storten op IBAN: NL03RABO0115059849
t.n.v. Stichting Congo.

We zijn dankbaar voor de mensen die ons willen helpen om onze projecten te verwezenlijken. Via
deze weg willen we u ook vragen om ons te blijven ondersteunen, ook in deze voor iedereen
bijzondere en moeilijke tijd. We rekenen op u! 

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website: www.stichtingcongo.com of
stuur een e-mail naar: info@stichtingcongo.nl 

Alvast hartelijk bedankt.
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