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In Congo maakt u een wereld van verschil ! 

 

Beste collega,   

Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

Een van de projecten die  Lisanga ondersteunt, is het referentieziekenhuis in Bokoro. Het 

telt 140 bedden en biedt zorg aan de inwoners van Bokoro en omgeving. In het ziekenhuis 

werken er 75 gezondheidswerkers, waaronder 3 artsen en 58 verpleegkundigen.  Elk jaar 

bezoeken ongeveer 2400 zieken de consultaties, hiervan worden er ongeveer 1450 mensen 

gehospitaliseerd. Elk jaar bevallen er meer dan 400 vrouwen, een 100 - tal vrouwen dienen een 

keizersnede te ondergaan.  

 

Enkele jaren geleden bezochten wij deze plaats. Patiënten komen van heinde en verre 

naar hier om behandeld te worden. Vaak willen vrouwen thuis bevallen, maar  als er iets misgaat 

ondernemen ze toch de tocht naar het ziekenhuis. Ze 

stappen dan  kilometers te voet of worden op een fiets naar 

het ziekenhuis vervoerd. We konden tijdens ons bezoek 

zien hoe een keizersnede er in moeilijke omstandigheden 

moet worden uitgevoerd.   

 

Ondertussen heeft Lisanga niet stilgezeten. We  

werken nu samen met een Congolese arts, dr. Jean - Pierre 

Lokonga. Hij is een ervaren arts die zijn loopbaan begon 

als dokter  en medisch directeur van het ziekenhuis te 

Bokoro. Hij werkte enkele jaren voor het ministerie van 

volksgezondheid en eindigde zijn loopbaan als expert voor 

de WHO. Dr. Lokonga ondernam begin 2018 een missie 

naar Bokoro en schreef ons: “Het ziekenhuis van Bokoro is 

een eiland van hoop in een woestijn zonder 

gezondheidszorg”. Er is een grote  nood aan opleiding en 

bijscholing. Daarom besloot Lisanga hiervoor extra 

budgetten te voorzien, onder meer op het gebied van anesthesie en chirurgie. 

 

Ook u kan vrouwen in Bokoro helpen om veilig te bevallen. Met bijvoorbeeld een  

maandelijkse storting van 4€ helpt u vier vrouwen veilig bevallen of helpt u 1 vrouw op een 

menswaardige wijze een keizersnede ondergaan. U kan voor deze vrouwen een wereld van 

verschil maken! 
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Lisanga waakt erover dat uw financiële bijdrage doelgericht en efficiënt wordt besteed. 

Als organisatie steunen we lokale projecten, op mensenmaat, uitgevoerd door onze Congolese 

vrienden. We kunnen weliswaar de wereld niet veranderen, maar lokaal maken we samen een 

wereld van verschil.    

 

Daarom durven we u te schrijven met het verzoek om vzw Lisanga ook dit jaar te steunen 

met een financieel duwtje in de rug. Het werk van de Zusters Kindsheid Jesu, die meer dan 75 

jaar in het bisdom Inongo hebben gewerkt, blijft zich verder ontwikkelen. Dank zij u en de inzet 

van de Congolese zusters, de gezondheidswerkers, de leerkrachten en de vrijwilligers.  

 

 Lisanga is erkend als instelling om fiscaal aftrekbare giften te verstrekken voor 

hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Concreet betekent dit dat wij fiscale attesten kunnen 

uitschrijven voor giften van privé personen vanaf een bedrag van 40 euro per jaar. Dit attest kunt 

u toevoegen aan uw belastingaangifte voor het inkomensjaar 2018. Een deel van uw gift kan u op 

die manier recupereren via uw belastingen. 

 

VZW LISANGA 

Onze Lieve Vrouwstraat 23, 9041 Gent - Oostakker 

IBAN: BE41 4460 2504 2110 - BIC: KREDBEBB 

 

Voor meer informatie, zie www.zorg-saam.be/lisanga of mail naar info@lisanga.zkj.be. 

 

Wij wensen wij U en uw familie een Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2019! 

 

Bart Verscheure, zr. Jacqueline Eggermont, zr. Lieve Vandesande, zr. Thea Vanderbunder, Manu 

Langerock, Filip Mallems, Heidi De Clercq en Geert Laleman. 

 

 

Zaterdag 8 december 2018 gaat er een benefietconcert door met Vox Venti’s Favorites ten 

voordele van VZW Lisanga in de Sint-Eligiuskerk, Sint-Eligiusstraat te Gentbrugge!  

Aanvang om 19uur, ingang 12 euro, allen welkom. 

http://www.zorg-saam.be/lisanga
mailto:info@lisanga.zkj.be

