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KORT...

Het Beeld
Terwijl ze wachten op de goedkeuring van hun
asielaanvraag, logeren de vluchtelingen uit
Zagreb in een oud hotel. Net zoals dit kleine
meisje kunnen de vluchtelingen rekenen op medische of psychologische hulp door onze medewerkers. Dit hotel is een van de twee plaatsen in
Kroatië waar onze ploegen aanwezig zijn.
© Renato Pejković

Volg onze activiteiten op Instagram
mdm_dvdw_be

In 2015 beloofden de Europese lidstaten 160.000
vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië op te
vangen. Bijna 2 jaar later staat de teller op amper
13.270 personen (waarvan nog geen 400 naar België!)
De anderen zitten nog steeds vast in kampen die
ongeschikt en vaak gevaarlijk zijn.
Omdat we de overheden wilden herinneren aan deze
belofte trokken we op 6 maart naar de Europese
instellingen met deze boodschap: als jullie het niet
kunnen, dan gaan we de vluchtelingen zelf halen in
Griekenland en Italië.

Het Cijfer
1.500 vluchtelingen
waaronder 150

onbegeleide kinderen
Duinkerke, regio Calais

Vervallen shelters, schurft, insecten, CO-vergiftiging:
hun leefomstandigheden zijn onacceptabel.
De psychosociale teams van Dokters van de Wereld
volgen de situatie in het Noorden van Frankrijk nauwgezet op. We brengen de overheden regelmatig op de
hoogte van wat we tijdens onze rondes observeren.

Een nieuwe Medibus!
Onze Brusselse Medibus heeft vanaf nu een klein broertje in de provincie Henegouwen!
Het project wordt in eerste instantie opgestart in de omgeving van Charleroi, waar de
Medibus drie dagen per week zal rondrijden. “De mensen die op consultatie komen
krijgen verpleegkundige zorg, worden gescreend op ziektes zoals hiv en hepatitis C
en worden begeleid naar de medische, sociale of juridische diensten als ze daar nood
aan hebben”, vertelt Nathalie Annez, coördinator van het project.

Agenda !
Zet je in voor Dokters van de Wereld!

De lente staat voor de deur, je kan terug gaan sporten! Waarom niet het
nuttige aan het aangename koppelen? In de komende maanden kan je onze
projecten steunen door aan twee sportevenementen deel te nemen:
28 mei ➔ 20 km door Brussel !
Loop voor ons mee of steun onze lopers!
20km.doktersvandewereld.be
September ➔ Biketour 2017 !
Drie dagen met de fiets, van Brussel naar Londen
voor de patiënten van Dokters van de Wereld!
informatie & inschrijvingen:
www.biketour.be

Onze gezondheid is niet te koop!
Op vrijdag 7 april is het Wereldgezondheidsdag: het moment om onze
regering eraan te herinneren dat onze gezondheid geen handelswaar is, niet
verkocht mag worden in handelsakkoorden of opgeofferd mag worden om de
begroting in evenwicht te krijgen!
➔V
 erzamel met ons om 11 uur aan de Financiëntoren (Kruidtuinlaan)!
➔A
 ls je niet aanwezig kan zijn, hang dan een witte doek uit je raam als teken van
solidariteit en deel een foto ervan met de woorden #GezondheidVoorIedereen
#Health4all!
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Betoging - Vluchtelingencrisis
Let’s Bring Them Here
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NOODOPROEP

Afrika /

HONGERSNOOD

Jemen
7,3 miljoen

20 MILJOEN MENSEN IN GEVAAR

462.000 kinderen

DREIGT

Vier landen in Centraal- en Oost-Afrika hebben de noodtoestand uitgeroepen: een hongersnood bedreigt er bijna 20 miljoen mensen. Deze situatie wordt veroorzaakt door een
combinatie van klimaatproblemen en conflicten. Hierdoor moet de bevolking vluchten en
raakt ze niet langer aan voedsel via veeteelt, landbouw of visvangst. Ondanks de complexe situatie en beperkte toegang is Dokters van de Wereld in verschillende landen actief
om de bevolking te helpen. Op 14 maart lanceerden we samen met Consortium 12-12 de
nationale oproep "Hongersnood 12-12".

Jemen

Nigeria
Zuid-Soedan

Nigeria
5,1 miljoen

mensen hebben dringend voedsel nodig

450.000 kinderen

lijden aan acute ondervoeding
Gewapende groepering
Boko Haram

De teams van Dokters van de Wereld zijn actief in
het noordoosten van het land. We hebben er twee
mobiele ziekenhuizen opgericht in de staat Borno.
Ons doel: primaire zorg geven aan de bevolking en
behandelingen om ondervoeding bij kinderen en
(toekomstige) moeders te bestrijden.
Een vracht van 10 ton aan geneesmiddelen en
materiaal werd al naar Nigeria gestuurd om te
beantwoorden aan de meest dringende noden.
“We zitten met een tekort aan geneesmiddelen
en materiaal: bijna 90% van de voorzieningen
zijn niet geschikt om ondervoede kinderen te
behandelen. Het is een vergeten humanitaire
crisis waar een sterke inspanning voor nodig is”
Jean-François Corty,
Directeur internationale operaties

mensen hebben dringend
voedsel nodig
lijden aan acute ondervoeding
Burgeroorlog
Onze ploegen zijn sinds 2015 actief in de
de regio's Sanaa en Ibb, in het westen
van het land. Vijf gezondheidscentra en
een kraamkliniek werden gerenoveerd en
worden nu door onze ploegen gesteund.
Hierbij hebben we speciale aandacht voor de
voedselvoorziening en voor kinderen, want zij
zijn het meest kwetsbaar.We hebben ook een
urgentieploeg en noodvoorraad ter plaatse
om hulp te verlenen aan de zwaarst getroffen
plaatsen.

Somalië

Somalië
2,9 miljoen

Zuid-Soedan
5 miljoen

mensen hebben dringend
voedsel nodig

100.000

mensen dreigen om te
komen omwille van het
gebrek aan voedsel
Burgeroorlog
Onze teams zijn momenteel niet
actief in dit land.

mensen hebben dringend
voedsel nodig

185.000 kinderen

lijden aan acute ondervoeding
Gewapende groepering
Al-Shabaab
De teams van Dokters van de Wereld
zijn sinds 2011 actief in Bosaso, in het
noorden van het land. Ze concentreren
zich vooral op primaire zorgverlening
en de verzorging van moeders en kinderen. We bekijken op dit moment de
mogelijkheden om een noodprogramma te starten voor de slachtoffers van
de hongersnood.

DOE EEN GIFT!
Om de miljoenen ondervoede mensen te steunen
hebben onze teams ter plaatse jouw hulp nodig.
dokters van
Doe een gift via www.doktersvandewereld.be of
de wereld
doet mee
op onze rekening BE26 0000 0000 2929

dokters van
de wereld
doet mee
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FOCUS // 1 JAAR ZORGPUNT ZEEBRUGGE

1 JAAR
ZORGPUNT
ZEEBRUGGE
IN DE BRES VOOR
TRANSITMIGRANTEN

Voor vluchtelingen wordt het steeds moeilijker om clandestien via Zeebrugge in Groot-Brittannië te komen. Dokters van de Wereld biedt hen ter plaatse medische basiszorg.
Tot ongenoegen van de autoriteiten en gemeentebestuur.

In Zeebrugge staat de SintDonaaskerk. Vluchtelingen komen er binnen om zich een beetje
op te warmen. Het is bitterkoud
geweest. Vooral 's nachts. En als
je dan op straat moet slapen…
Hier krijgen ze wat eten en drinken. En wat kleding om zich te
wapenen tegen die koude nachten. De kerk als reddingsboei.
‘Transitmigranten’ worden ze genoemd: vluchtelingen op doorreis.
Hun doel: de vrachtwagens die
klaarstaan om met de boot naar
Engeland te gaan. Daar willen
ze naartoe. Daar kunnen ze het
vluchtelingenbestaan beëindigen.
Daar kunnen ze aan een toekomst
werken. Want daar krijgen ze een
verblijfsvergunning. Hopen ze.

De aanzuigmythe
In Zeebrugge gaat het om een vrij constante
groep van zo’n veertig vluchtelingen die clandestien de overtocht probeert te maken. Dat
blijkt uit cijfers van Dokters van de Wereld.
“Sinds een dik jaar kunnen de vluchtelingen
2 keer per week terecht bij een vrijwillige arts
en verpleegkundige. Ze krijgen ondersteuning van een tolk.” Vertelt Nel Vandevannet,
Directeur Belgische projecten. Stadsbestuur
en omwonenden waren bang voor een aanzuigende werking van het zorgpunt. Maar die
angst blijkt nu, ruim een jaar later, ongegrond.
“We begrijpen die angstreflex wel, maar ook
bij andere projecten zien we dat er van een
aanzuigeffect geen sprake is” vertelt Nel.
"Transitmigranten hebben een bepaalde bestemming voor ogen. En als ze daarvoor in de
modder moeten leven, doen ze dat. Wanneer
er onderweg hulp wordt aangeboden, zullen
ze die aanvaarden. Maar ze zullen niet speciaal naar die plekken gaan omdat er hulp is.”

Toxische stress, mentale ellende
Uit de medische consultaties blijkt dat veel
vluchtelingen in een erbarmelijke staat van
gezondheid verkeren. Gebitsproblemen, infecties aan de luchtwegen, maag- en darmklachten. Vrijwillig arts Pierre Cybulski ziet het
allemaal voorbij komen. Daarnaast behandelt

DOKTERS VAN DE WERELD - DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VOOR DE DONATEURS

EEN JAAR ZORG AAN TRANSITMIGRANTEN AAN DE KUST:
DE CIJFERS

20%
van de transitvluchtelingen is jonger
dan 18 jaar

40-60 mensen
‘ondanks’ de hulpverlening en de
ontmanteling van Calais, bleef het
aantal transitvluchtelingen aan de
kust stabiel

600 consultaties
vooral huidwonden en problemen
door de kou, infecties aan de
luchtwegen door het leven op straat
en tandproblemen door de slechte
hygiënische omstandigheden
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Mehrdad, 23 jaar,
Iraanse vluchteling vanuit
het hulppunt in Zeebrugge

© Kristof Vadino

“Het is hier niet makkelijk in België. Er
is geen voedsel, geen onderdak. Wel
veel politie: veel van mijn vrienden
werden al gearresteerd en meegenomen naar detentiecentra. Sommige
mensen hier in Zeebrugge zijn zeer
hulpvaardig en vriendelijk. Maar ons
doel blijft Engeland. Wat we willen is
vrijheid om te mogen bewegen. Nu
leven we constant in angst voor de
politie, de angst om gearresteerd te
worden. We hopen allemaal naar de
overkant te geraken en daar te mogen
werken en te bouwen aan een rustig en eenvoudig bestaan. Maakt die
droom van ons criminelen? Soms lijkt
het wel zo.”

hij geregeld verwondingen die vluchtelingen
oplopen bij een poging om in een vrachtwagen
te komen. “Maar de psychische problematiek is wel het belangrijkste”, zegt hij. “Het zijn
mensen die uit oorlogssituaties komen of met
geweldpleging te maken hebben gehad tijdens
hun reis. Daar kunnen we nu net het minste
aan doen. Ondertussen zijn die mensen bijna
hopeloos. Iedere dag moeten ze een poging
wagen om in Engeland te geraken. Dit is hun
laatste kans en ze hebben weinig perspectief.
Hoe zou u zich zelf in zo'n situatie voelen?”

reactie liet hij weten: “Dit initiatief is bijzonder
storend. Die dokters doen alsof onze sociale
rechtsstaat niet goed functioneert. Voor wie de
legale weg volgt, is er voldoende nachtopvang
en medische hulp.” Maar volgens Dokters van
de Wereld zit net daar het probleem. Want wie
door de wet verplicht wordt clandestien de
oversteek te doen, zal in de schaduwen van
de illegaliteit moeten opereren. En ook onder
die omstandigheden hebben mensen basiszorg nodig. En hebben ze er trouwens wettelijk
gezien recht op.

Burgemeester Brugge:
“bijzonder storend initiatief”

De politie heeft volgens de hulporganisatie al
meerdere malen een inval gedaan bij het zorgpunt. “Terwijl die mensen hier op consultatie
waren. Dat heeft een enorme impact”, vertelt
Nel Vandevannet. “Er wordt verondersteld dat
dit voor hen een veilige plaats is. Zowel voor
de vluchtelingen als voor de vrijwilligers is het

Van het Brugse gemeentebestuur hoeft Dokters van de Wereld geen ondersteuning te verwachten. Burgemeester Renaat Landuyt ziet
het zorgpunt nog liever vandaag dan morgen
verdwijnen uit Zeebrugge. In een schriftelijke

zeer angstaanjagend. De politie vertelt hun dat
ze illegale hulp aan het verlenen zijn. Voor ons
wordt het daardoor steeds moeilijker om deze
basishulp aan te bieden.”

Met een gebroken been de duinen in
Ook aan de zorgzijde is Dokters van de Wereld regelmatig getuige van zorgweigering
of een plotse zorgstop: “ Er is veel goodwill,
maar soms zien ziekenhuizen en artsen deze
mensen liever gaan dan komen of zijn ze eenvoudigweg niet op de hoogte dat deze mensen juridisch gezien recht hebben op zorg. We
noteerden regelmatig gevallen waarbij mensen
met gebroken benen al na één dag uit het ziekenhuis werden ontslaan, richting straat, kou
en duinen. Voor die mensen zoeken we dan
onderdak bij lokale vrijwilligers, maar zo’n zaken kunnen niet door de beugel.”
In de pastorie zit een groepje jonge vluchtelingen intussen bij elkaar rond de tafel. Ze komen
uit Soedan. Ze drinken verkleumd hun koffie
en verdwijnen dan weer. Niemand weet eigenlijk waar naartoe. “Een aantal van hen is er al
maanden”, zegt arts Pierre Cybulski. “ Er zijn er
ook die er binnen de twee weken in slagen om
de overkant te bereiken. Sommigen bellen ons
dan op: ‘We zijn in Engeland’.”
N° 125 I MAART - APRIL - MEI 2017
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Burkina
Faso

DE STRAATKINDEREN VAN BURKINA
In Burkina Faso ondersteunt Dokters van de Wereld “Keoogo”, een organisatie die zich in de
hoofdstad bekommert over de naar schatting 6000 straatkinderen. We ondersteunen Keoogo
met medische zorg, zwangerschapsopvolging, familiale planning en contraceptie. Daarnaast
proberen we deze kinderen opnieuw een toekomst te bieden: we proberen hen opnieuw samen
te brengen met hun familie en stimuleren hen om opnieuw naar school te gaan. Duik met ons mee
in de straten van de Burkinese hoofdstad…
Een reportage van Kristof Vadino.
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01 In de straten van Ouagadougou, de
hoofdstad van Burkina Faso, gaan
we op zoek naar de straatkinderen.
In totaal zijn ze met meer dan 6000.
02 E
 lk kind heeft zijn eigen verhaal:
sommigen zijn achtergelaten door
hun ouders, anderen komen van het
platteland om hier geld te verdienen,
er zijn er ook die gevlucht zijn voor
geweld…
03 D
 eze kinderen zijn zoek naar waardevolle metalen, in de hoop wat geld
te verdienen. Om op straat te overleven, probeer je alles.
04 O
 p straat maken de kinderen deel
uit van zelfgevormde gemeenschappen. De oudsten houden een oogje
in het zeil zodat de jongsten ’s nachts
zo goed mogelijk kunnen slapen.

06

05 K
 eoogo, de partnerorganisatie van
Dokters van de Wereld in Ouagadougou, probeert deze jongeren
opnieuw een toekomst te bieden.
De lokale medewerkers gaan op
pad in de straten en discussiëren
met de kinderen: zo komen ze met
hen in contact en winnen ze hun
vertrouwen.

06 “Ik leef al vier jaar op straat”, vertelt
David. “Het was mijn eigen keuze om
te vertrekken. Ik had een job, maar
toen ik thuiskwam met mijn loon,
nam mijn stiefvader het altijd af.”
07 N
 aast praatgroepen organiseert
Keoogo nog veel andere activiteiten: ze leren de kinderen het alfabet,
organiseren filmavonden, geven lessen over techniek, etc. In hun centrum biedt de vereniging ook medische zorgen en ontvangt ze vooral
jonge meisjes, die soms al zwanger
zijn of zelf al kinderen hebben door
hun (voormalig) leven als prostituee.
08 “ Het is moeilijk om uit dit straatleven te stappen”, vertelt Moussa. De
jongeman woonde vroeger zelf op
straat, maar werkt nu voor Keoogo.
“Naast gezondheidsproblemen, vertonen veel kinderen ook psychologische problemen die gelinkt zijn aan
hun levensomstandigheden.”

N° 125 I MAART - APRIL - MEI 2017

Mapenzi Mua
25 jaar,
overleefde seksueel geweld

Mannen met blinkende laarzen…
“Met vijf waren ze. Vijf mannen in militair uniform met
blinkende laarzen. Mijn vier broertjes, mijn schoonzus
en ikzelf waren onderweg naar huis, nadat we op
de markt spullen hadden verkocht. Het geld had ik
verstopt in mijn ondergoed. Ik ben niet naïef. Iedereen
weet dat de bossen gevaarlijk zijn, maar er is geen
andere weg. En met z’n zessen staan we sterk,
dachten we… De mannen vroegen ons in eerste
instantie geld. Ik weigerde het te geven, zei dat we
niets hadden. Ik zou niet zomaar onze centen afgeven
aan een stel gelaarsde machomannen... ”

Een eeuwige nacht…
“Na wat heen-en-weer geschreeuw over het geld,
dwongen de soldaten mij en m’n schoonzus op de
grond te gaan liggen en ons uit te kleden. Opnieuw
weigerde ik, probeerde ik te onderhandelen. Ik wist
ergens wel wat me te wachten stond, maar wilde me
niet zomaar gewonnen geven zodat ik achteraf geen
spijt zou hebben. Het is moeilijk te vertellen wat hierna
gebeurde. Het duurde uren. Ik zag de schemering
overgaan in de nacht. Ik hoorde mijn broertjes huilen.
De gedachte dat ze alles gezien hebben, bezorgt me
nog steeds rillingen. Tegen de ochtend voelde ik het
bloed langs mijn benen lopen. Toen wist ik: vanaf
vandaag ben ik een vrouw met littekens. Littekens op
mijn lichaam, littekens in mijn hoofd.”

Papa Mukwege
Toen ik hier in het hospitaal aankwam, was ik kapot,
letterlijk en figuurlijk. Vandaag heb ik nog steeds
littekens maar ik word elke dag sterker. Straks moet ik
terug naar mijn dorp. Ik weet dat het voor mij moeilijk
zal zijn om nog te kunnen trouwen: vrouwen zoals
ik zijn niet meer puur, niet langer begeerd. Daarom
leer ik hier een beroep, samen met mijn vriendinnen
en Papa Mukwege. Dat maakt van deze plek een
uitzonderlijke plek. Hier wordt niet enkel je lichaam
maar ook je waardigheid hersteld.

© Matthieu Bles

Sinds april 2015 coördineert Dokters van de Wereld
Mukweges’ wereldbefaamde project rond seksueel
geweld: elke maand opereren en verzorgen we 170
overlevers van seksueel geweld in het Panzi-ziekenhuis.
Op 20 jaar tijd hielp Dokter Mukwege meer dan 40.000
overlevers. Hij werd al een paar keer genomineerd voor
de Nobelprijs voor de Vrede.
Steun deze sterke vrouwen: doe een gift.
www.doktersvandewereld.be of BE26 0000 0000 2929.
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