
 

              
Dag collega,  

 

Wij zijn Dafne en Lieve, beiden artsen, de eerste aan  

het begin, de tweede aan het eind van de loopbaan.  

Onze gemene deler? We willen een steentje bijdragen aan  

een gezondere leefwereld voor iedereen, ook voor de minder bedeelden in andere werelddelen.   

 

Zo kwamen we onafhankelijk van mekaar terecht als vrijwilligers bij D.R.O.P, een vzw die zich inzet voor  

Duurzame Rurale OntwikkelingsProjecten met - onder andere – de 

  

BOUW VAN EEN MEDISCHE EERSTELIJNSPOST MET MATERNITEIT 

VOOR EEN AFGELEGEN RURALE PLATTELANDSBEVOLKING IN SANGUÉ - SENEGAL 

 

Maar toen kwam COVID-19 als grote spelbreker. De fondsenwerving en verdere afwerking van de zo broodnodige medische 

post komen daardoor in het gedrang. 

Daarom willen wij dringend, in naam van de lokale bevolking, jullie hulp vragen! 

 

Waarom zou je steunen?  Dit project verdient hulp en ondersteuning van ons welvarende stukje wereld en ligt ons 

beiden nauw aan het hart:  er is in Senegal immers een grote maternale sterfte en kindersterfte. Vrouwen 

consulteren weinig of niet prenataal, bevallen in slechte omstandigheden. Kinderen onder 5 jaar zijn bijzonder 

kwetsbaar door ondervoeding, infectieziekten en gebrek aan basisvaccinaties. De slechte bereikbaarheid van enige 

medische hulp dichtbij is ook één van de oorzaken. De medische post én de materniteit kunnen een groot verschil 

maken in het lot dat de etnisch achtergestelde bevolkingsgroep daar ter plaatse blijft achtervolgen. 

Hoe kan je steunen?  Door een DONATIE te doen.  Die gaat integraal en zonder omwegen naar het project.  Elke 

gift van minstens 40 € op jaarbasis geeft recht op 45%  belastingvermindering en je ontvangt hiervoor in het 

daarop volgende kalenderjaar een fiscaal attest.  Je kan misschien ook een permanente opdracht overwegen. 

Bankrekening nr.  BE35 5230 8092 3337 of BE36 9731 8339 2981 met vermelding “Gift Medische Post” 

 

Wil je graag meer info, kijk dan zeker op www.dropafrika.be of contacteer ons. 

Heb je interesse om in de toekomst betrokken te worden bij de werking (bv. bij mogelijke samenwerking tussen Belgische 

en Senegalese artsen en verpleging) laat het ons zeker weten. 

 

Wij hopen alvast op een positieve respons zodat dit project zo snel mogelijk zijn troeven in de regio volop kan uitspelen. 

Alvast hartelijk dank voor jullie interesse én steun! 

Lieve, Dafne en het D.R.O.P-team 

Lieve Nagels huisarts op rust  tel 0475/674 272  - lievenagels@hotmail.com 
 

Dafne Michiels, huisarts in opleiding tel 0478/195 020 - dafne.michiels@hotmail.com 
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DE MEDISCHE POST in Sangué 

 

 

De medische post behoort tot het laagste echelon van de piramide in de organisatie van de GZ in Sénégal en staat te 

midden van een rurale gemeenschap in de provincie Thiès. Ze wordt gebouwd en ontworpen door D.R.O.P vzw op vraag van 

de lokale chef/burgemeester, omdat de dichtstbijzijnde medische post op ongeveer anderhalf uur wandelafstand van het 

dorp ligt. 

D.R.O.P vzw heeft zich ertoe verbonden om de infrastructuur (gebouwen en meubilair) op zich te nemen. De Senegalese 

overheid en de lokale gemeenschap hebben zich er toe verbonden om te voorzien in de werking wat betreft het  

personeelsbestand, het medisch instrumentarium en de praktische organisatie. 

De bouw van de post verloopt modulair en heeft als doel uit te groeien tot een polyvalent medisch centrum mét 

kraamkliniek. Verbetering van de zorg voor moeder en het jonge kind en terugdringen van de hoge maternale sterfte zijn 

daarbij belangrijke doelstellingen. 

        
 

Sinds maart van dit jaar is de eerste fase van het project, de eerstelijnspost, operationeel. Die beschikt nu over stromend 

water, sanitair én ook elektriciteit dankzij de zonnepanelen met batterijen die D.R.O.P vzw liet plaatsen. Er werd ook een 

Comité de Santé opgericht. Hierin zetelt een afvaardiging van de ouderen en de vrouwen uit het dorp en van het 

gemeentebestuur, de chef de village, de chef de quartier, verplegend personeel, de imam van het dorp enz. Zij staan in voor 

het beheer van de post. In de medische post wordt eerstelijnshulp geboden en zijn er programma’s voor jonge moeders en 

hun baby’s, gezinsplanning en vaccinatieprogramma’s. Occasioneel gebeurt er reeds een bevalling. We bereiden ons nu 

voor om de volgende fase van dit grote project aan te vatten. 

 

In deze tweede fase zal een kleine materniteit en een verblijf voor het verplegend personeel worden gebouwd. 

Problemen bij bevallingen en kindersterfte zijn helaas nog zeer actueel in Senegal en deze kleine materniteit is geen luxe 

maar een noodzaak. Hetzelfde geldt voor het verblijf voor de verpleging. Uit studies blijkt dat medische posten niet blijven 

bestaan juist omwille van het ontbreken van zo’n verblijf. Dagelijkse verplaatsingen zijn niet vanzelfsprekend. Het verblijf 

biedt ook de opportuniteit voor een 24/7 permanentie. Er is nog veel werk aan de winkel en er zijn veel centen nodig. 

In de toekomst kunnen er ook samenwerkingsverbanden worden georganiseerd tussen Senegalese en Belgische 

artsen/verpleegkundigen, studenten geneeskunde/verpleegkunde. Zelfs stages op vrijwillige basis behoren tot de 

mogelijkheden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit initiatief voor verrijkende ervaringen kan zorgen voor Noord en Zuid.  

 


