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De wereld is hard getroffen door de coronapandemie. Ook 
in België hebben vele mensen eraan geleden en zijn er zelfs 
duizenden aan overleden. Het gezondheidspersoneel van 
onze ziekenhuizen heeft moedig en vakkundig op deze 
uitdaging gereageerd. Op dit moment klauteren we uit de 
gezondheidscrisis en hopen we dat een heropflakkering in de 
komende maanden uitblijft.

Ook in Congo is de bevolking heel hard getroffen door deze 
crisis en haar gevolgen. Het Centre Hospitalier Monkole in 
Kinshasa, dat sinds lang een partner is van ACTEC, is door de 
Congolese overheid aangewezen als referentiecentrum voor 
de verzorging van COVID-19-patiënten. Dat is een enorme 
verantwoordelijkheid in een heel moeilijke context door de 
kwetsbare medische infrastructuur, het gebrek aan fondsen, 
het gebrek aan geschikte uitrusting, de behoefte aan opleiding 
voor gezondheidswerkers en zo verder. Daarbovenop ontbreekt 
de steun van de Congolese regering omdat ze de kosten van 
de zorg voor de ziekte niet dekt, waardoor het voortbestaan 
van onze partner in gedrang komt. 

ACTEC werd geïnspireerd door de vrijgevigheid van haar 
donateurs en heeft zich gemobiliseerd om haar partner 
Monkole te steunen op financieel, medisch en logistiek vlak. 
We zijn u dankbaar voor uw steun en solidariteit die ons eraan 
herinnerd dat we allemaal broeders zijn.

Daniel Turiel
Directeur
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Op 10 maart werd de eerste COVID-19-
patiënt gemeld in de DRC. De overheid 
nam snel de eerste maatregelen om 
de verspreiding van het virus tegen 
te gaan. Net als bij ons werden alle 
scholen, restaurants en kerken gesloten. 
Aangezien het epicentrum van de 
epidemie zich in Kinshasa bevindt, is ook 
het personenvervoer over land, water en 
lucht in en uit de stad beperkt. Door de levenswijze van de bevolking moest de 
eerder aangekondigde volledige lockdown van groot-Kinshasa echter worden 
geannuleerd. De lockdown is enkel van toepassing in Gombe, het centrum van 
de hoofdstad. 

Na twee maanden waren er nog maar 1.000 gevallen gerapporteerd (op 11 mei), 
een maand later waren het er maar liefst 4.500. De aanvankelijke onzekerheid 
maakte plaats voor groeiende bezorgdheid over de capaciteit van het nationale 
gezondheidsstelsel om de pandemie te kunnen beheersen. De gevolgen van de 
gezondheidscrisis in Congo zijn vooral op economische vlak dramatisch voor 
de kwetsbare bevolking. De precaire politieke situatie van het land, de eindeloze 
gewapende conflicten, de immense corruptie en de vele andere problemen 
blijven de ontwikkeling van het land belemmeren, en beperken de bevolking 
(vooral boeren) de toegang tot basisbehoeften zoals gezondheidszorg. In de 
dagen nadat de eerste gevallen in Congo werden gemeld, verdrievoudigde de 
prijs van basisvoedingsmiddelen, waardoor miljoenen Congolezen in een nog 
kwetsbaardere situatie worden gedreven.
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10 maart: 
1e geval in de DRC

17 maart: 
1e overheidsmaatregelen

19 maart: 
sluiting van scholen en 
opschorting van vluchten 

21 maart: 
eerste overlijden

24 maart:  
noodtoestand uitgeroepen

26-31 maart: 
eerste ontdekte gevallen buiten 
Kinshasa

2 april:  
lockdown van het centrum van 
Kinshasa

15 april:  
exponentiële fase van de 
epidemie in Kinshasa

RDC
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Op 19 maart arriveerde de eerste patiënt met virussymptomen in 
Monkole. In het kader van de noodtoestand nam het ziekenhuis de 
eerste maatregelen: er werd een uitvoerend crisiscomité, een medisch 
crisiscomité en een operatiecomité opgericht. Om de veiligheid en de 
bescherming van het personeel en de andere patiënten te garanderen, 
werden er ook verschillende protocollen en procedures ontwikkeld 
voor de aanpak, naast een circuit om de hygiënemaatregelen en de 
noodzakelijke afstand tussen de mensen te respecteren.

Op 1 april benoemden de Congolese autoriteiten Monkole officieel 
aan als referentiecentrum voor COVID-19 in Kinshasa (12 miljoen 
inwoners), het is daarmee één van de 6 aangewezen ziekenhuizen in 
de stad voor de strijd tegen de pandemie. In samenwerking met ACTEC 
heeft Monkole zijn COVID-Center kunnen voorzien van een capaciteit 
van 25 bedden voor de opvang en verzorging van patiënten. Er werd 
een speciaal COVID-19-team opgericht en opgeleid dat nu uit 49 
personen bestaat (artsen, verpleegkundigen, laboranten, psychologen, 
hygiënisten, ambulanciers en algemene onderhoudstechnici).
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19 maart:  
1e verdachte geval in Monkole, 
1e veiligheidsmaatregelen

1 april:  
Monkole door de regering 
aangewezen als referentiecentrum

2 april:  
lancering van het project 
ACTEC-Monkole COVID-Center

April:  
opbouw van het COVID-Center en 
opleiding van het personeel

4 mei:  
eerste ziekenhuisopnames 

1 juni:  
het COVID-Center bereikt 
100% capaciteit

ACTEC heeft een noodproject 
opgezet om Monkole te helpen 
zijn centrale rol in de strijd tegen 
COVID-19 te vervullen.  
De fondsenwervingscampagne 
wil fondsen werven bij het publiek 
en organisaties om de kosten van 
de aanpak van de pandemie te 
dekken: 
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*OWFTUFSJOHFO�� inrichting van het 
COVID-Center, wastafels, sanitaire 
tanks
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uitrusting (bedden, matrassen, 
schermen ...), reagentia voor 
PCR- & serologische tests voor 
screening, verbruiksgoederen 
(mondmaskers, waterdichte 
kleding, handschoenen, zeep, 
ontsmettingsmiddel ...),  
geneesmiddelen, 
zuurstofconcentrators, 
beademingstoestellen, 
ECG-monitors, 
glasvezellaryngoscopen enz.

1FSTPOFFMTLPTUFO��artsen, 
verpleegkundigen en laboranten 
van het COVID-Center en 
het ambulante team voor de 
thuiszorg van besmette personen



Ons project met Monkole (2017-2021) ondersteunt een uitgebreid programma 
voor laboratorium- en medische capaciteitsopbouw, waarbij technische en 
beheersopleidingen, materiële hulp en organisatorische ondersteuning worden 
gecombineerd. Het wordt medegefinancierd door het Belgische Ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking en heeft tot doel 80 Congolese gezondheidsorganisaties 
te versterken via permanente opleiding voor beroepsbeoefenaars en om de opleiding 
te verbeteren van 6.000 studenten in 20 instituten voor medische technologie. 
Sensibilisering en screening voor drepanocytose (of “sikkelcelziekte”, de meest 
voorkomende genetische ziekte ter wereld en in het bijzonder in Afrika) behoren ook tot 
de doelstellingen van ons partnerschap.

ACTEC rekent voor de uitvoering van het project hoofdzakelijk op het CEFA, het centrum 
voor hygiënische opleiding en ondersteuning vlak naast Monkole, en op het laboratorium 
van het ziekenhuis. De erkenning, zowel publiek als privé, van de kwaliteit van hun werk 
heeft onze partner de status gegeven van een belangrijke strategische speler in het 
herstel van de gezondheid van het land. De ziekenhuis- en laboratoriumcapaciteiten van 
Monkole, dat wij al 30 jaar ondersteunen, zijn dan ook een belangrijke hulp in de strijd 
tegen COVID-19 in Congo en voor het redden van levens.

j�6QHSBEJOH�)FBMUI�5SBJOJOH���$BSF�z

A. Reyerslaan 207 b. 3
1030 Brussel

+32 2 735 10 31
brussels@actec-ong.org

/JFVXTCSJFG�"$5&$�ˊ�&FO�CFSPFQ�WPPS�JFEFSFFO /S����+VOJ�����

4UFVO�IFU�.POLPMF��$07*%�$FOUFS�NFU��FFO�EPOBUJF�
*#"/��#&�����������������
(mededeling: “COVID Center 
Monkole”)

Voor elke schenking vanaf € 40 hebt 
u recht op een belastingvermindering 

M. Guy Caeymaex
Voorzitter

M. Daniel Turiel
Afg. bestuurder

M. Bernard Michelet

Mme Véronique de Béthune

M. Daniel van Steenberghe
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64,2%

24,5%

11%
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Projecten Lonen

Goederen en 
diensten

Afschrijving en 
vaste kosten

90%

1,7%
0,3%

8%

10%

Giften en bijdragen

Subsidies van de 
Belgische overheid

Subsidies van de 
Europese Commissie

Andere producten 
en subsidies

0,3%
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