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PORTRET

ARTS IN HET NIEUWE  
ZORGCENTRUM K-NAL SANTÉ 

Vanessa
Schiemsky

Vanessa is één van de artsen die sinds kort aan de slag is 
in ons gloednieuw zorgcentrum K-Nal Santé in Molen-
beek. Het zorgcentrum richt zich op alle buurtbewoners 
van Molenbeek en wordt in 2018 opgevolgd door Kure & 
Care, een gelijkaardig centrum in Kuregem. Een portret 
van Vanessa en het waarom van deze centra. 

Wat is je rol in K-Nal Santé in Molenbeek?
"Als arts voer ik in eerste instantie consultaties uit. Maar ik doe meer 
dan dat : ik beheer ook de stock van het medisch materiaal, trek naar 
partners in de wijk en ik denk mee na over de uitbouw van het nieuwe 
zorgcentrum in Anderlecht."

Wat spreekt je aan in deze projecten? 
« In één woord: de urgentie ervan. Brussel kent net als de rest van 
het land een saturatie in de eerstelijnszorg. Wijkgezondheidscentra en 
privépraktijken zijn gesatureerd of krijgen geen middelen meer en 
vaak is er geen plaats meer voor minder bemiddelde of kwetsbare 
burgers. Dokters van de Wereld heeft die saturatie mee opgelost door 
gewoon zelf centra op te richten: dat vind ik fantastisch, die "we doen 
het dan wel zelf"-attitude. Wie zou daar niet willen aan meewerken?"

Hoe ben je hier beland? Wat bindt je met Dokters van de 
Wereld?
"Ik heb een aantal jaar geleden meegedaan aan het Medisch 
Winterplan voor daklozen. Daar sprak ik regelmatig met Isabelle, 
één van de onthaalmedewerkers, die toen al aan het broeden was op 
dit project. We spraken vaak over die problematiek en uiteindelijk heb 
ik m'n thesis geschreven over het onderwerp. Zo ben ik er ingerold." 
 

K-Nal Santé en Kure & Care: what's new? 

De twee zorgcentra willen het zorgtekort in de regio 
Brussel wegwerken. De zorgcentra zijn toegankelijk 
voor iedereen die op zoek is naar een arts, verpleegkun-
dige en zelfs kinesitherapeut. Ze werken net zoals wijk-
gezondheidscentra wat betekent dat ze ook toegankelijk 
zijn voor minder kapitaalkrachtige burgers. 

Op lange termijn is het de bedoeling dat deze centra 
evolueren naar echt geïntegreerde plekken waar je 
als burger niet alleen langskomt voor medische zorg 
maar na het bezoek bij de arts ook kan langsgaan bij de 
schuldbemiddeling, verslavingsbegeleiding, mentale zorg 
of bijvoorbeeld familiale planning. 
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EDITO

Beste lezer, 

2017 heeft definitief z'n deuren gesloten. Het 
was voor Dokters van de Wereld een druk jaar: 
we gingen van start met de Medibus in Wallo-
nië, openden 2 zorgcentra in Brussel (zie hier-
naast) en we zetten grootschalige hulpacties op 
voor de migranten in en rond het Maximiliaan-
park. 

2018 ziet er nu al even ambitieus uit. Ambities 
die we kunnen waarmaken dankzij uw steun. 
In 2018 richten we onze blik naar het buiten-
land met nieuwe projecten in Benin, Niger 
en Congo (lees meer op pagina 5). 2018 wordt 
ook het jaar van de Doc'Riders, een nieuw 
en ambitieus sportevent waar jij ook deel van 
kan uitmaken (ontdek het event op pagina 10 
en 12). 

Maar nu is het nog even winter en dat betekent 
dat we op volle toeren draaien op het Medisch 
Winterplan voor daklozen. Ook dit jaar zijn 
onze vrijwillige teams zeven dagen op zeven ac-
tief in de winteropvang voor daklozen. Daar ver-
lenen we medische hulp aan de steeds groter 
wordende groep daklozen in ons land. Lees 
er alles over in onze focus op pagina 6 tot 8. 

Dit alles brengt ons tot bij jou: beste lezer en 
trouwe gever aan Dokters van de Wereld. Het 
klinkt als een eindejaarscliché maar toch: zon-
der uw steun zou dit alles gewoonweg niet mo-
gelijk zijn. Het is dankzij uw steun dat artsen 
op dit moment hulp kunnen verlenen aan een 
dakloze man met diabetes. Het is dankzij uw 
steun dat we volgend jaar de toekomst kunnen 
hertekenen van een straatkind in Kinshasa. 

Voor dit alles wil ik u oprecht danken en u een 
mooi 2018 toewensen. U maakt mee het ver-
schil. Dank daarvoor. 

 

— Pierre Verbeeren
ALGEMEEN DIRECTEUR
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RAPPORT: 
TOEGANG TOT 
ZORG VOOR 
KWETSBARE 
MENSEN IN 
EUROPA 
In Europa wordt zorg steeds moeilijker  
voor kwetsbare mensen.

Betoging: Migratiebeleid moet rechtvaardiger! 
Zowat 2.500 mensen namen in december deel aan een 
manifestatie om een ander Europees migratiebeleid te eisen. 
Veel betogers droegen overlevingsvesten en een lijst van 100 
meter lang met daarop de namen van de migranten die het 
leven lieten op de Middellandse Zee. In 2018 zal Dokters 
van de Wereld actief blijven tijdens betogingen, sit-ins en 
protesten. Hou onze site en sociale media in het oog! 

©
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Dokters van de Wereld publiceerde onlangs het jaarlijks rapport 
rond toegang tot zorg in Europa. Ook deze keer was de conclusie 
alarmerend: de meerderheid van de ondervraagde mensen had 
niet genoeg middelen om hun zorg te betalen. Onder hen veel 
mensen met een chronische ziekte, zwangere vrouwen zonder 
verzekering en kinderen die niet de nodige vaccinaties kregen. 

" Onder het mom van het bespa-
ringsbeleid nemen steeds meer lid-
staten afstand van de universele 
toegang tot zorg" vertelt Pierre 
Verbeeren, Directeur van Dok-
ters van de Wereld. Daarnaast 
worden in het rapport vragen 
gesteld bij de maatregelen om 
migranten bewust uit te sluiten 
van zorg: "Zorg is een men-
senrecht maar wordt steeds 
vaker ingezet als politiek 
wapen. Onze data tonen dat 
toegang tot zorg geen motivatie 
is om te migreren naar Europa. 
Door migranten uit te sluiten van 
de zorg, bereik je maar één iets en 
dat is de publieke gezondheid in 
gevaar brengen."

FALLING THROUGH 
THE CRACKS: 
The Failure of Universal Healthcare 
Coverage in Europe

2017 Observatory Report

Het rapport is integraal te lezen op  www.doktersvandewereld.be
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BENIN
AAN DE ZIJDE 
VAN KINDEREN EN 
STRAATJONGEREN

  START PROJECT  
START SAMENWERKING  
MET TERRES ROUGES IN 2017
  ONZE PARTNERS  
TERRES ROUGES
  PLAATS COTONOU

Dokters van de Wereld ondersteunt 
de organisatie Terres Rouges. Die 
begeleiden straatkinderen in de stad 
Cotonou. Daar hebben ze een reeks 
onthaalpunten waar de kinderen 
kunnen langskomen. 

Daarnaast zijn er ook mobiele teams 
die naar de kinderen op straat trek-
ken en is er een nachtshelter en een 
wooncentrum voor de kinderen. Ten 
slotte werd een bakkerij opgericht 
om de oudere kinderen een beroep 
aan te leren.

Het uiteindelijk doel is de hereniging 
van de kinderen met de familie en 
ervoor zorgen dat ze opnieuw naar 
school kunnen of een beroep kunnen 
leren waardoor ze afscheid kunnen 
nemen van hun straatleven. 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK VAN CONGO
IN HET SPOOR VAN DE STRAATKINDEREN  
IN KINSHASA

  START PROJECT 1 DECEMBER 2017
  ONZE PARTNERS REEJER, APPRENTIS D’AUTEUIL, FÉDÉRATION 
QUABÉCOISE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES)
  PLAATS KINSHASA

Dit project wil het leven van de straatkinderen verbeteren. Dat doen we 
door geweldpreventie en de zorg van slachtoffers van geweld op famili-
aal, gemeenschaps- en overheidsniveau. Het project heeft veel gelijkenis-
sen met ons project in Burkina Faso, dat zich richt op het verbeteren van 
de toekomst van straatkinderen in de hoofdstad.

EEN NIEUW JAAR  
MET NIEUWE PROJECTEN
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2018 wordt het startschot voor een reeks nieuwe projecten in België 
én het buitenland. Een exclusieve preview over wat ons de komende 
maanden te wachten staat!

NIGER
ZORGBOOST VOOR MENSEN 
ÉN DIEREN IN CRISISSITUATIES

  START PROJECT  
1 SEPTEMBER 2017
  ONZE PARTNERS  
DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN
  PLAATS DEPARTEMENT VAN INGALL 
EN TILLABÉRY

In Niger zijn de regio's van Ingall en Tilla-
béry met name gevoelig voor natuurram-
pen. En dat is letterlijk een ramp voor de 
lokale bewoners die overleven van veeteelt 
en landbouw. Daarom heeft Dokters van 
de Wereld een project opgestart in samen-
werking met Dierenartsen zonder grenzen. 
Het project zal zo niet enkel de gezondheid 
aanpakken van de mensen maar ook van 
de dieren. In een regio waar dier en mens 
zo nauw met elkaar verbonden zijn, is dit 
innovatieve project goed nieuws voor de 
lokale bevolking. 
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18:45
" Hij spreekt geen Frans. Engels? Neen...
enkel Tsjechisch. Een een beetje Duits! " Dat 
komt goed uit: één van de vrijwilligers be-
heerst de taal van Goethe. Virginie, ope-
rationeel medewerker voor Dokters van 
de Wereld, komt bij de consultatie staan. 

Tien minuten later is de diagnose gesteld 
en neemt de verpleegkundige over. "Taal 
is soms een obstakel" vertelt Virginie nadat 
de patiënt is doorverwezen "Maar nooit 
voor lang: we vinden altijd wel iemand die 
de taal spreekt en soms helpen andere patiën-
ten zelfs met vertalen. Het Winterplan is een 
geroutineerde machine - het is het elfde jaar 
op rij dat Dokters van de Wereld dit doet  - 
maar toch blijft elke avond even uniek en 
speciaal."

19:30
" Ik ken jullie! Ik zie jullie vaak op straat, 
jullie vragen mensen of ze hulp nodig heb-
ben, een koffie willen... dat is super." Deze 
man , in onberispelijk Frans, zegt dat hij 
de arts wil zien maar eerst iets wil eten. 
"Geen probleem." zegt Marine, onthaal- 
medewerkster "Ik geef je een nummertje, 
je kan eten en dan terugkomen!" De man 
neemt het nummertje en vertrekt naar de 
eetzaal, nadat hij de vrijwilligers nog een 
keer bedankt. 

"Het is redelijk kalm vanavond" vertelt 
Virginie die een oogje in het zeil houdt. 
"Maar opgelet, dit is de stilte voor de storm. 
Bij de tweede lichting, om 20.00, zal er 
een nieuwe groep mensen naar ons kabinet  
komen."

DE ESSENTIE

 WAT IS HET  
WINTERPLAN? 
Het winterplan - what's in a 
name- vangt daklozen op tijdens 
de wintermaanden. In Brussel - 
waar de daklozenpopulatie het 
grootst is - worden verschillende 
gebouwen geopend om 900 ex-
tra slaapplaatsen te creëren. On-
danks die extra inspanningen, 
blijven er jammer genoeg men-
sen slapen op straat. 

 HET WINTERPLAN:  
SAMEN STAAN WE  
STERKER 
-  Samusocial : is verantwoordelijk 

voor het Winterplan vanuit het 
Brussels gewest (2 centra)

-  Croix-Rouge : is verantwoorde-
lijk voor het Federale Winterplan 
in Haren.

-  CAW (Centrum Algemeen Wel-
zijnswerk) is verantwoordelijk 
voor de sociale consults en be-
geleiding in het Federale Win-
terplan. 

-  Dokters van de Wereld: verze-
kert het medische luik in de 3 
centra van het Winterplan. 

Zoals elk jaar kan je onze vrijwilligers terugvinden in de 
noodopvangcentra voor daklozen in Brussel. Maar wat doen 
ze daar eigenlijk elke avond? Een blik achter de schermen.

ZORG VERLENEN  
DOOR WEER 
EN WIND

BRUSSEL - WINTERPLAN

Koningsstraat, het opvangcentrum 
voor daklozen. Het is een don-
derdagavond in december en de 
winterse temperaturen zijn voor 
het eerst in het land. De sneeuw 
is sinds deze morgen verdwenen, 
maar dat is een magere troost voor 
de mensen op straat de sneeuw 
heeft intussen plaats geruimd voor 
een ziedende regen. Gelukkig is er 
de noodopvang. En zijn er de con-
sultaties van Dokters van de We-
reld. Sinds het medisch winterplan 
een paar weken geleden van start 
ging, zagen de vrijwilligers elke 
dag tientallen mensen die anders 
niet de kans krijgen om een arts te 
zien. En dat terwijl ze er vaak niet 
zo goed aan toe zijn. 

BRUSSELS 
CENTER

POINCARÉ 
Poincarélaan 70 
Anderlecht

HAREN 
Haachtsesteenweg 1426 
Haren

ROYALE 
Koningstraat 139
Brussel

BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK
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20:15
Zoals voorspeld, wordt het na acht uur 
opnieuw druk in de wachtzaal. De vrij-
willige onthaalmedewerkers behandelen 
de dossiers patiënt per patiënt, noteren 
hun informatie en geven hen een num-
mertje. Dat alles met de glimlach en een 
koekje of thee om de wachttijd wat aan-
genamer te maken.

21:00
" Ik zou graag kousen krijgen! " Een en-
thousiaste jongeman stormt binnen in de 
wachtzaal. Ary heeft geen nood aan me-
dische zorg maar wil wel een paar nieuwe 
kousen. "Ik wandel veel door de straten, het 
is koud en mijn kousen zijn direct versleten." 

Problemen aan de voeten komen vaak 
voor bij de daklozen op het Winterplan. 
Daarom organiseert Dokters van de We-
reld pedicureavonden en krijgen de geha-
vende voeten van de daklozen een stevige 
onderhoudsbeurt. Ary stelt intussen voor 
om in ruil voor de kousen te helpen met 
vertalen voor een patiënt die geen Frans 
spreekt. 

21:15
" Ik probeer me overdag bezig te houden" 
vervolgt Ary nadat hij zijn kousen heeft 
ontvangen " Ik ben een echte boekenworm 

dus ik trek vaak naar de bibliotheek. Het is 
daar ook lekker warm. En ik ben ook een 
echte fashionista. Maar ik heb weinig kleren 
en al helemaal geen kleerkast." 

Ary vertelt honderduit. Dat is ook de rol 
van de vrijwilligers op het Winterplan: 
een luisterend oor bieden aan de perso-
nen die bij ons langskomen. " We zijn hier 
een paar keer per week dus na een eind begin 
je gezichten te herkennen." vertelt Virginie 
tussen twee gesprekken " We hebben het 
over vanalles: sommigen praten over hun 
situatie maar over het algemeen praten we 
over lichtere onderwerpen. Hun leven is al 
zwaar genoeg." 

21:30
Een patiënt die al een tijdje wacht, ver-
trekt, ontevreden omdat het nog altijd 
niet z'n beurt is. "Dat gebeurt jammerge-
noeg" vertelt Virginie " We weten nooit hoe 

ZORG VERLENEN  
DOOR WEER 
EN WIND

Dat is ook de rol van 
de vrijwilligers op het 
Winterplan: een luisterend 
oor bieden aan de personen 
die bij ons langskomen.
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lang de wachttijd zal bedragen, we kunnen enkel een schatting ge-
ven. We proberen de wachttijd aangenamer te maken met gesprek-
ken, koekjes en thee maar soms duurt het voor sommigen te lang." 
Gelukkig komt de kwaaie man een tijdje later dan toch terug 
voor de consultatie. 

22:00
De laatste patiënten worden ingeschreven in het systeem van 
Dokters van de Wereld. Vandaag verzorgden we 15 patiënten, 
dat schommelt rond het gemiddelde. "Soms moeten we men-
sen weigeren." vertelt Virginie "Meestal omdat sommige mensen 
zo laat komen dat we hen niet meer kunnen ontvangen. Dat is 
niet altijd makkelijk maar we kunnen het niet vermijden. Anders 
zouden we tot diep in de nacht bezig blijven, we moeten ergens een 
grens trekken." Voor de pechvogels is er gelukkig een herkan-
sing: Dokters van de Wereld is minstens twee of drie avonden 

per week aanwezig per opvangcentrum. En wie ernstig ziek is, 
wordt sowieso verzorgd. 

22:40
De laatste consultatie is afgelopen. De ploegen ruimen op 
en komen daarna samen voor een debriefing: algemene in-
drukken, dingen die verbeterd kunnen worden, materiaal dat 
vervangen moet worden... Het zorgt ervoor dat de volgende 
consultatie nog beter is en we de dakloze patiënten nog beter 
kunnen verzorgen. 

Dan gaan de lichten van de consultatiezaal onherroe-
pelijk uit. Voor vannacht. Want tot in april volgend jaar 
blijven we elke avond trekken naar de winteropvang en 
verlenen we gratis zorg aan alle daklozen in de stad.
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"We hebben het over vanalles: sommigen praten over hun situatie maar over het algemeen 
praten we over lichtere onderwerpen. Hun leven is al zwaar genoeg."

— Virginie,
OPERATIONEEL MEDEWERKER VOOR DOKTERS VAN DE WERELD KIJK NAAR DE VIDEO OP YOUTUBE    DOKTERS VAN DE WERELD BELGIË 
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HET MEDISCH WINTERPLAN BESTAAT UIT 4 STAPPEN 
MET HET MEDISCH WINTERPLAN WILLEN WE DAKLOZE MENSEN ZONDER TOEGANG TOT ZORG 
OPNIEUW INTEGREREN IN HET GEWONE ZORGSYSTEEM. DAT DOEN WE IN VIER STAPPEN:

Op het Winterplan zien we alle soorten mensen. Ze komen uit 
België, Europa, daarbuiten en hebben geen onderdak en soms 
geen papieren of ziekteverzekering. 

In onze consultaties worden onze patiënten ontvangen door de 
onthaalmedewerkers. Zij schrijven hen in, praten met hen en 
verlenen de toegang tot het medisch personeel. 

1 2

Eerst wordt de patiënt onderzocht door de verpleegkun-
dige die ook basiszorg toedient. Als het nodig is, wordt de 
patiënt doorverwezen naar de arts. 

Als verder medisch, sociaal of psychologisch onderzoek nodig is, 
begeleiden we onze patiënten tot in onze vaste zorgcentrum. Daar 
integreren we hen opnieuw in het gewone zorgsysteem. 

3 4

KIJK NAAR DE VIDEO OP YOUTUBE    DOKTERS VAN DE WERELD BELGIË 
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De 20 kilometer van Brussel
27/05
VERTREK EN AANKOMST IN  
HET CINQUANTENAIRE PARK IN BRUSSEL

Inschrijving : 30€/persoon

Dit jaar lopen we ons opnieuw in het zweet voor Dokters van de Wereld. 
Het idee: neem deel aan de befaamde 20 kilometer en laat je per 
kilometer sponsoren voor Dokters van de Wereld. Vorige deelnemers 
zijn unaniem:w dit is een onvergetelijke ervaring die waarmee je ook 
nog eens een steentje bijdraagt aan een betere wereld. Let's go!

 Alle informatie op 20km.doktersvandewereld.be

Bury me, my love 
GAMEN MET EEN VLUCHTELING

 
In Bury me, my love moet je de Sy-
rische vluchteling Nour begeleiden 
via Whatsapp-berichten. Treffend 
laat de game de emotionele ontbe-
ringen van een vluchtverhaal zien.
Een vluchtelingenkamp. Een moei-
zame trektocht te voet door de 
Balkan. Een onbetrouwbaar, druk-
bevolkt bootje op de Middellandse 
Zee. Het zijn inmiddels bekende 
scènes. Bury me, my love is een sa-
menraapsel van alle verhalen en do-
cumentaires over vluchtelingen van 
de afgelopen jaren. Maar de vorm is 
nieuw: het is een game die haar ver-
telling doet via een WhatsApp-ge-
sprek.

 

Aanrader...

Je bent Majd, een Syrische man die in het grotendeels verwoestte Homs leeft. Zijn 
vrouw Nour zal als eerste vertrekken in een poging om Duitsland te bereiken. Via 
appjes spreken ze elkaar. Vaak rolt de conversatie zonder inbreng over het scherm, 
maar af en toe moet Majd advies geven bij complexe vraagstukken of reageren op de 
omstandigheden waar Nour zich in bevindt. Dan is het de beurt aan de speler: stuur je 
een blije smiley? Adviseer je haar om met de ene smokkelaar mee te gaan, of de ander?
 
Bury me, my love is een interessante ervaring die bijzonder treffend de emotionele ont-
beringen van verder bekende vluchtverhalen laat zien. 
De app kreeg wereldwijd viersterrenrecensies en is beschikbaar op iOS en Androïd 
voor 3.49 €.
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Vanaf welk moment is mijn gift 
fiscaal aftrekbaar? 

Om een fiscaal attest te krijgen moet je 
minstens 40 € gedoneerd hebben tijdens 
het afgelopen jaar. Is dat het geval; dan 
krijg je een fiscaal voordeel van 45% op 
het gegeven bedrag. 

In de praktijk krijgt u een fiscaal attest in 
het komende jaar via de post. 

  Een voorbeeld: u begon vanaf septem-
ber 2017 10 € per maand te doneren 
aan Dokters van de Wereld. In totaal 
deed u dus een gift van 40 € in het jaar 
2017. U zal in de loop van 2018 een 
fiscaal attest ontvangen waardoor u een 
fiscaal voordeel zal krijgen van 18 €. 

Belangrijk: u krijgt enkel het fiscaal voor-
deel per bedrag per vereniging! 

— Stef Heremans
ASSISTENTE MARKETING, FONDSENWERVING EN 

EVENEMENTEN

Heeft u een vraag over uw fiscaal attest, 
domiciliëring, adresverandering of iets 

anders dat te maken heeft met je gift aan 
Dokters van de Wereld? Stuur een mailtje 
naar donateurs@doktersvandewereld.be 

of contacteer ons op het nummer  
02 225 43 00. We helpen je met  

veel plezier! 

Bedankt... 

  Aan « Ze Monster’s », het eerste officiële team van Doc’Riders!

  Aan de onderneming Paneltim, die 5.500 € inzamelde voor Dokters van de Wereld!

  Aan iedereen die een warme actie organiseerde ten voordele van Dokters van de Wereld 
tijdens de Warmste Week van Music For Life! 

  Aan de ASBL La vie en Rose en friends in Music die een benefietconcert organiseerden 
ten voordele van Dokters van de Wereld. 

SPORT

Doc’ Riders
22-23/09
DE REGIO MARCHE-EN-FAMENNE 

Inschrijving: 120€/per team van 3 (tot 29 januari)
 180€/per team van 3 (tot 16 april)
 240€/per team van 3 (vanaf 16 avril)

In 2018 gaat de eerste editie van start van een gloednieuwe uitdaging: de Doc'Riders. 
De regels zijn eenvoudig: per team van drie rijden jullie samen 200 kilometer in minder 
dan 24 uur. Het parcours ligt in het prachtige Marche-en-Famenne in de ardennen. 
Doorheen het hele parcours worden jullie in de watten gelegd door speciale teams.  

 Klaar voor de uitdaging? Alle info op www.docriders.org 

‹‹ ‹‹Donateurs-
vragen




