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 ZZG is een Belgische humanitaire vereniging gesticht in 1992 

door Claude Simon en de Rotary club Namur-Confluent binnen de  Belgisch-Luxemburgse Rotary.  

De Rotary Belux steunt op ongeveer 278 clubs die 10.500 leden verenigt. 
Zij maakt zelf deel uit van de Rotary International opgericht in 1905, 

en verenigt ongeveer 35.800 clubs en 1.230.000 leden, 
vertegenwoordigd in 200 landen over vijf continenten. 

ZZG is erkend door diverse internationale instanties zoals : 

o het internationaal Comité van het  Rode Kruis van Genève (CICR), 

o het departement van de humanitaire Zaken van de UNO in Genève (DHA) 1994. 

ZZG is lid van de Vereniging voor Ethiek bij de inzameling van Fondsen (A.E.R.F.). 

ZZG is partner van de Europese Gemeenschap inzake humanitaire acties  
(EECHO - European Community Humanitarian Office - n° 93/68). 

ZZG is eveneens erkend door de Koning Boudewijn Stichting (België). 

ZZG wordt beheerd door een multidisciplinair team van Rotariërs vrijwilligers, 

bijgestaan door een permanente structuur met als basis de installaties van 6.300 m2 te Namur-
Champion. 

WIE ZIJN WIJ ? 

Ziekenhuis Zonder Grenzen Belgium & Luxemb.  vzw 

Chemin du Fort de Marchovelette 26    B–5020 Namur Champion 

Maatschap. zetel : avenue Baron Louis Huart, 26     B-5000 Namur 

tel. +32 (0)81 51 11 11            secretariat@hsf.be           www.zzg-hsf.be 

 

ZZG recupereert, bij ziekenhuizen en (para)medische beroepen, het materiaal waarvan ze 
afstand doen. 

Met dit doel, 

1.  doen wij beroep op 
 de academische ziekenhuizen, 
 de (para)medische beroepen, 
 de OCMW, 
 de verzorgingscentra, 
 de fabrikanten. 

2.  Wij halen dit materiaal gratis op. 

3.  En centraliseren het in onze magazijnen van 6.300 m2. 

4.  Vervolgens schenken wij dit materiaal aan de minder begoede zorgcentra in de wereld. 

Onze cel Bio-Techniek-Medisch, samengesteld uit specialisten, waakt er speciaal over dat 
het geschonken materiaal in optimale staat is. 

HOE WERKEN WIJ ? 
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Bij Ziekenhuis Zonder Grenzen, worden wij gedreven door een ultiem doel : de zorg in de wereld 

verbeteren dankzij een duurzamer gebruik van ziekenhuis en medisch materiaal. 

DRIE HOOFDLIJNEN LEIDEN ONS : 

1.  LANGETERMIJN WERKING    

door het schenken(1) van materiaal, medisch, 

ziekenhuis, paramedisch , gebruiksgoederen, 

meubilair, enz. voor het renoveren en uitrusten 

van berooide zorgcentra in de wereld. 

(Azie, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika) 

(1) Met eventueel een kleine bijdrage in onze kosten. 

2.  DE HULP AAN SLACHTOFFERS 

VAN NATUURRAMPEN 
 

ZZG komt tweevoudig tussen : 

• bij hoogdringendheid, door speciaal hiervoor 
ontworpen kits te schenken 

• voor de heropbouw, door het schenken van 
materiaal voor de uitrusting van de 
getroffen ziekenhuizen. 

Dankzij het rampenfonds dat werd opgericht, 
beschikt ZZG steeds over speciaal ontworpen 

materiaal voor de interventies bij 
hoogdringendheid (zie www.zzg-hsf.be) : 

 ZZG Dispensary-kit ZZG Hospi-kit P.A.U.L.  

Eerste medisch hulpmateriaal Chirurgisch- en verloskundig  Draagbare eenheid 
  materiaal op het terrein voor waterfiltering 

 

3.  DE ADEQUATE EN DUURZAME ACTIE 

Onze cel Bio-Techniek-Medisch is 
samengesteld uit specialisten, geneesheren en 
technici, die een goede kennis hebben van het 
materiaal en de lokale gebruiksomstandigheden. 

Zij waakt erover om voor elke missie het meest 
geschikte materiaal te leveren, door het voorop 
stellen van de meest specifieke noden van de 
bestemmeling en het aanbod van het beschikbaar 
materiaal. 
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In 2018 treft het noodlot Indonesië. 

Eind september, verwoest een aardbeving, gevolgd door een tsunami het eiland Célèbes, en 
meer specifiek de golf van Palu.   2.250 doden, 5.000 vermisten en 200.000 getroffen mensen. 

 

 

 

 

 

ZZG heeft contact opgenomen met twee lokale Rotary districten, de D.3410 en D.3420, 
om hun hulp aan te bieden. 
Zij vertelden ons dat de eerste noden bestonden uit het herbergen van de getroffen bevolking. 
Met dit doel, zijn zij de constructie van enkele honderden HUNTARA huisjes opgestart. 

Dankzij de hulp van vele Rotary clubs en particulieren heeft ZZG bij middel van haar 
rampenfonds, de bouw van iets minder dan een honderdtal HUNTARA kunnen financieren ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit tijdelijk HUNTARA huis heeft een oppervlakte van 4x4 m. 
Het kan een familie met twee kinderen herbergen. 
Het is ook bestand tegen eventuele nabevingen. 
De opbouw is snel : 10 personen - 7 uur. 
De constructie draagt eveneens bij tot de lokale economie. 
De levensduur is twee jaar. 
De huisjes zijn uitgerust met elektriciteit. 
Boringen zorgen voor water. 
Sanitaire blokken vervolledigen de constructies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Vincent Verbeke 

EEN UITZONDERLIJKE ACTIE IN 2018 - 2019 : INDONESIE 

Op ieder huisje hangt een bord met de naam 
van de schenker. 

Door deze actie konden 

honderden Indonesiërs 

gehuisvest worden daar 

waar tenten hen niet 

zouden beschermd hebben 

tegen het aankomende 

regenseizoen. 
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EEN UITZONDERLIJKE ACTIE IN 2018 - 2019 : INDONESIE   (VERVOLG) 

 
In februari 2019, ging een van onze beheerders, 
Vincent Verbeke, lid van de Rotary Club 
Kortrijk, op eigen kosten ter plaatse. 

Hij werd er heel warm onthaald door een 
dynamische ploeg van Indonesische Rotariërs en 
meer bepaald door Mevrouw Nazly Srinegar, ons 
voornaamste contact sinds begin oktober 2018. 
De grote toewijding en daadkracht van dit team 
van Rotariërs trof hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twee Indonesische districten 

overhandigen aan Vincent een  

« certificate of appreciation » 

voor Ziekenhuis Zonder Grenzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto's : Vincent Verbeke 

 

Vincent is diep geraakt door de dankbaarheid en de glimlach van de inwoners. 

De schenkers mogen terecht fier zijn op deze actie, die talrijke families toeliet 
opnieuw een beetje geluk te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Verbeke begon zijn verblijf met een 
bezoek aan de site van Palu en haar huisjes. 
 
Twee Huntara werden ingericht als 
dispensarium waar een Indonesische arts 
Rotariër  het hoofd moet bieden aan een 
lange rij van patiënten. 
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EEN UITZONDERLIJKE ACTIE IN 2018 - 2019 : INDONESIE   (VERVOLG) 

Anderzijds, wordt deze dringende actie voortgezet als actie op lange termijn vermits ZZG 
doorgaat met haar hulp om het « Women and Children Hospital of Nasana Pura » uit te 
rusten met adequaat materiaal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Foto's : Vincent Verbeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZG heeft een budget vrijgemaakt om de bevolking ter hulp te komen. 

Steeds in samenwerking met de Indonesische Rotary en Mevrouw Nazly Srinegar die men hier 
ziet in gezelschap van het Hoofd van het Indonesisch leger. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto's Nazly Srinegar 

Dit ziekenhuis van 46 bedden werd voor 

tweederden volledig vernield en de rest werd 
ernstig beschadigd. 

De Dokter Sampeliling leidt dit ziekenhuis samen 
met zijn vrouw en zonen. Met eigen middelen 

hebben zij tonnen puin geruimd (tot meer dan 10 
meter hoog !) en startten zij de nieuwe opbouw. 

 

Drie maand na het drama van Palu,  

op 22 december 2018, verwoest 

een andere tsunami 

de zeestraat van Soenda. 
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De structuur van de vzw (allen vrijwilligers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE STRUCTUUR EN HET BEHEER VAN ZZG. 

Algemene vergadering 

Raad van bestuur 

Claude Simon 

voorzitter stichter 

Alle leden van RC Namur-Confluent en de 

Rotariërs BeLux die een aanvraag doen. 

Stéphane Huynen 
afgevaard.- bestuurder 

Rotary District 

1620 

 

Michel Meunier 
ondervoorzitter 

Pol Blondiau 
Willy Traen 

Vincent Verbeke 

Rotary District 

1630 

 

Stéphane Huynen 
ondervoorzitter 

Xavier Demoisy 
Hans-Jurgen 

Goetzke 

Jan-Eric Koch 

Rotary District 

2170 

 

Maria-Elisabeth 
van Alsenoy 

ondervoorzitter 

Patrice Courtin 

Philippe Pouchain 

Philippe Rosière 

RC Namur-Confl. 

Claude Simon 

Jean-Marie Van Bol 
secretaris 

Alain Foulon 

informatica 
Stéphane Goux 

juridisch raadgever 

Joseph Jaucot 

medisch raadgever 

 

 Het dagelijks bestuur (allen vrijwilligers, behoudens anders aangeduid) 
 

 BESTUURCOMITE 
Stéphane Huynen 
afgev.-bestuurder 
Stéphane Goux 

assistent 

COMMUNICATIE 

Michel Meunier  
 

TESTAMENT.BE 

Patrice Courtin 
Philippe Pouchain  

STRATEGIE 

Patrice Courtin 
Philippe Casse 

Vincent Verbeke 
 

FINANCIËN 

Marleen Van Praag 
Maurice Chevalier 

Philippe Pouchain 

Reviseur 
Donorinfo 

 

BIO-TECHNIEK 

MEDISCH 

Pol Blondiau 

Michel Gilbert 

Joseph Jaucot 

Michèle Scaillon 

Willy Traen 

Jan-Eric Koch 

M.Elis. van Alsenoy 

1 logisticien / chauffeur bediende 
1 zelfstandig 

+ vrijwilligers 

Anne Raes 
external relations 

bediende 

Yolande Fosset 
dossierbeheerder 

bediende 

INFORMATICA 

Alain Foulon  
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 Begin 2018 start de werking van « BTM », de cel Bio-Techniek-Medisch .    

Zij is samengesteld uit multidisciplinaire specialisten, artsen en technici, die een 
goede kennis hebben van 
o het materiaal 
o en de lokale gebruiksomstandigheden. 

Zij waakt er over om voor iedere missie het meest geschikte 
materiaal aan te bieden door het voorop stellen van 
o de specifieke noden van de bestemmeling 
o en het aanbod van het beschikbaar materiaal. 

Elke maandagmorgen houden het beheerscomité en de BTM een gezamenlijke vergadering. 

 Het jaar 2018 werd gekenmerkt door meerdere interacties tussen ZZG en de Rotary clubs.  

Elk jaar, dragen talrijke clubs bij tot de financering van ZZG door een spontane en 
regelmatige bijdrage. 

Andere clubs organiseren activiteiten specifiek opgedragen aan ZZG. Bijvoorbeeld de 
autorallys (RC Bruxelles-Val-Duchesse, RC Bruxelles-Tercoigne, RC Comines-Warneton, RC 
Nivelles, etc.). Of de 20 km van Brussel, sinds vele jaren georganiseerd door de RC Namur-
Confluent. En eveneens een concert Claude Barzotti, ingericht door de RC Hastière. 

 

 

 

 

 

 

ZZG heeft aan meerdere clubs materiaal geleverd voor hun internationale projecten. 

Enkele voorbeelden : de RC Bruxelles (Marokko), de RC Virton (Madagascar, Togo), de RC 
Leuven-Rotselaar (Benin), de RC Sint-Niklaas (Nieuw Guinea), de E-club Belgium (Mali), de 
RC Ath (Dr Mukwege), de RC Zottegem (Indië), RC Knokke (Uganda), enz. 

Andere clubs peterden acties geleid door diverse humanitaire verenigingen. 
Onder hen, de RC Diekirch-Ettelbruck (Bénin), de RC Fléron (D.R.Congo), enz. 

 

ENKELE FEITEN : 

Tenslotte hebben enkele clubs ons geholpen bij het verwerven van materiaal. 

Met een heel belangrijke afhaling van ziekenhuis 
materiaal in Kortrijk, geleid door Ignace Billiet, 
Rotariër in die stad. 

Het ziekenhuis materiaal van 4 klinieken ! 

Dank aan de enthousiaste Rotariërs van Kortrijk 
en Kortrijk-Groeninghe ! 

 

In april 2018, organiseerden Rotary en Inner Wheel van Nijvel 
een rally ten voordele van ZZG. 

Een etappe in Champion liet de deelnemers kennismaken met 
de installaties van ZZG. 

Dankzij deze heel belangrijke gift, konden wij BTM de voor 
hen noodzakelijke burelen geven. 

Dank aan Francis Gillet en alle organisatoren !  
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ZZG HEEFT HUMANITAIRE PROJECTEN VOOR 2019. 

In maart 2017, kreeg ZZG het bezoek van Dr Denis Mukwege, congolees gynaecoloog. 

Gedurende bijna 20 jaar, heeft hij in zijn ziekenhuis in Bukavu meer dan 50.000 vrouwen, die 
slachtoffer waren van wreedheden en sexueel geweld, verzorgd. 

Bekroond met meerdere prijzen (prijs Olaf 

Palme – prijs Sakharov – prijs voor de 
mensenrechten van de UNO),) en, in 2018, de 

Nobel prijs voor de Vrede, en toch krijgt hij in 
zijn thuisland regelmatig bedreigingen. 

Tijdens zijn bezoek aan ZZG, heeft hij het 

materiaal dat hij wenste kunnen uitkiezen. 

Een eerste verzending vond plaats eind 
augustus 2018 en nog andere zijn voorzien 

voor 2019. 

Andere projecten zitten in de planning van 

2019 (onvolledige lijst) : 

o Kameroen 

o D.R. Congo (meerdere projecten) 
o Zambia 

o Togo 
o Burkina Faso 

Wenst u hierover geïnformeerd te worden ? 

Raadpleeg www.zzg-hsf.be. 

En volg ons op Facebook : www.facebook.com/zzg.hsf 

Door haar actie, staat ZZG ten dienste van 

o berooide landen die gebruik maken van het aangeboden materiaal. 

o de planeet, door het afgeschreven maar kwalitatieve materiaal een tweede leven te geven. 
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HSF ADHERE AU CODE ETHIQUE DE L’AERF 

Vous avez droit à l’information. 

Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés soient informés au moins 
annuellement de l’utilisation des fonds récoltés. 

Tous renseignements complémentaires sur demande à HSF. 

 

 
 

 

Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds 

 

 

U beschikt over een recht op informatie. 

Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte 
gebracht worden van het gebruik van de opgehaalde fondsen. 

Alle bijkomende inlichtingen op aanvraag bij ZZG. 

 

 

 

 

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 

 

 Certifié sincère et correct, en accord avec le conseil d’administration. 

 Voor waar en echt verklaard in overeenstemming met de raad van bestuur. 

 

 Namur, 04.04.2016. 

 

 

 

 Claude Simon 

 Président – Voorzitter 

 

HSF – ZZG       secretariat@hsf.be      www.hsf.be      www.zzg-hsf.be 

 

ZZG ONDERSCHRIJFT DE ETHISCHE CODE VAN DE VEF 
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U WENST EEN SCHENKING TE DOEN AAN ZZG 

Persoonlijke giften voor ZZG zijn fiscaal aftrekbaar. 

Indien u belastingplichtig bent in België, de giften aan ZZG, van 40 € en meer, genieten van 

fiscale aftrekbaarheid (ten persoonlijke titel). 

U zal dan in het begin van het daaropvolgende jaar een attest ontvangen. Dit attest zal al uw 
giften van dat jaar groeperen (als u, bijvoorbeeld, met een permanente opdracht maandelijkse 

stortingen deed). 

De giften dienen overgemaakt te worden aan  

       Ziekenhuis Zonder Grenzen vzw of Koning Boudewijn Stichting 
       avenue Baron Huart, 26  Fonds Vrienden Ziekenhuis Zonder Grenzen 

       B-5000 Namur  IBAN : BE10-0000-0000-0404 
       IBAN: BE46 0000 0000 3636  BIC      BPOTBEB1 

       BIC     BPOTBEB1  mededeling ***013/2290/00042*** 

Om een gift te doen in naam van uw bedrijf, uw club, uw vereniging, 

kan u dit eenvoudigweg overschrijven op de rekening van : 

       Ziekenhuis Zonder Grenzen vzw 

       avenue Baron Huart, 26 
       B-5000 Namur   
       IBAN: BE46 0000 0000 3636 

       BIC     BPOTBEB1  

Om materiaal te schenken : 

ZZG  zoekt ziekenhuismateriaal, chirurgisch, medisch, paramedisch, tandheelkundig, 

kinesitherapie materiaal, enz ... 

(geen medicijnen). 
Dit materiaal moet in goede staat zijn en beantwoorden aan alle wettelijke vereisten die in voege 

zijn. Dit is bestemd voor hulpcentra die opgebouwd  moeten worden of heringericht, 
hoofdzakelijk in Afrika, in Azië en in Zuid-Amerika. 

Voor meer details, kunt u 

o ons raadplegen (081-51.11.11 – secretariat@hsf.be) 

o terecht op onze website  www.zzg-hsf.be 
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BIJLAGE 1 : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE MISSIES IN 2018 

04 januari 2018 

Op verzoek van Docteur Samba, verzending van 3.000 kg van medisch materiaal voor het 
medisch centrum en materniteit La Somme, Democratische Republiek Congo. 

11 januari 2018 

Op verzoek van de Heer Stevens, verzending van 3.000 kg van medisch materiaal voor de Seva 
Rural Development Society, India. 

18 januari 2018 

Op verzoek van de Heer Azzeddine Mokhtari, verzending van 6.500 kg van medisch materiaal 

voor de CHU Oujda, Marokko. 

18 januari 2018 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 4.000 kg van medisch materiaal voor Nador 
Hospital, Marokko. 

19 januari 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Knokke, verzending van 700 kg van medisch materiaal voor de 
Hospital Pope John, Uganda. 

19 januari 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Knokke, verzending van 100 kg van medisch materiaal voor de 
Hospital Pope John, Uganda. 

29 januari 2018 

Op verzoek van de Heer Druet, verzending van 20 kg van medisch materiaal voor de 

Dispensarium van Diboli, Ivoorkust. 

1 februari 2018 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal voor het 
Albabtaine ziekenhuis, Bonghor, Tsjaad. 

08 februari 2018 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal voor Nador 
Hospital, Marokko. 

15 februari 2018 

Op verzoek van Juffrouw Van Steensel, verzending van 10 kg van medisch materiaal voor de 

Katholieke Gezondheidspost van Dakar, Senegal. 

22 februari 2018 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal voor Nador 

Hospital, Marokko. 

1 maart 2018 

Op verzoek van Juffrouw Wybo, verzending van 300 kg van medisch materiaal voor het Medisch 
Centrum – Dalave-kanton, Togo. 
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BIJLAGE 1 : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE MISSIES IN 2018   (VERVOLG) 

1 maart 2018 

Op verzoek van Mademoiselle Wybo, verzending van 15 kg van medisch materiaal (P.A.U.L) voor 
het Medisch Centrum – Dalave-kanton, Togo. 

06 maart 2018 

Op verzoek van Sœur Misanga, verzending van 10 kg van medisch materiaal pour Anico Kliniek – 

Kananga, Democratische Republiek Congo. 

20 maart 2018 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 4.000 kg van medisch materiaal voor Nador 

Hospital, Marokko. 

22 maart 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Virton, verzending van 3.000 kg van medisch materiaal de 
Intercommunale Dispensarium, Balanka, Togo. 

29 maart 2018 

Op verzoek van de Heer Kanta, verzending van 1.300 kg van medisch materiaal voor de Gaskia 
kliniek, Nigeria. 

30 maart 2018 

Op verzoek van Mevrouw Futshu, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal voor het 

Maman Etunkunde ziekenhuis, Democratische Republiek Congo. 

08 mei 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Brussel, verzending van 4.000 kg van medisch materiaal voor het 
El Kartobi ziekenhuis, Tanger. 

17 mei 2018 

Op verzoek van Mevrouw Fosset, verzending van 2.000 kg van medisch materiaal voor de 
Kenswed Maternity & Health Center – Ngong, Nairobi. 

28 mei 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Soignies, verzending van 20 kg van medisch het Kpalimé 

ziekenhuis, Togo. 

13 juni 2018 

Op verzoek van Mevrouw Devahif, verzending van 800 kg van medisch materiaal voor de Djidja 

gemeente, Benin. 

10 juli 2018 

Op verzoek van de Heer Mangombe, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal voor de 
Medical Center – Luanda, Angola. 

19 juli 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Sint-Niklaas, verzending van 1.000 kg van medisch materiaal 
voor Hospital Arawa – Papoe, Nieuw Guinea. 
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BIJLAGE 1 : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE MISSIES IN 2018   (VERVOLG) 

19 juli 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Sint-Niklaas, verzending van 40 kg van medisch materiaal 
(Hospi-kit) voor Hospital Arawa – Papoe, Nieuw Guinea. 

19 juli 2018 

Op verzoek van de Rotary Club Sint-Niklaas, verzending van 10 kg van medisch materiaal 
(Dispensary kit) voor Hospital Arawa – Papoe, Nieuw Guinea. 

19 juli 2018 

Op verzoek van Mevrouw Begaux, verzending van 2 kg van medisch materiaal voor Apoyo – La 

Paz, Mexico. 

21 augustus 2018 

Op verzoek van de Rotary Club E-Belgium, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal voor 
de Medine Dispensarium, Mali. 

27 augustus 2018 

Op verzoek van de Dokter Essola, verzending van 200 kg van medisch materiaal voor het Ayos 

regionaal ziekenhuis, Kameroen. 

10 augustus 2018 

Op verzoek van de Dokter Essola, verzending van 10 kg van medisch materiaal voor het Ayos 

regionaal ziekenhuis, Kameroen. 

14 augustus 2018 

Op verzoek van de Dokter Essola, verzending van 10 kg van medisch materiaal voor het Ayos 
regionaal ziekenhuis, Kameroen. 

28 augustus 2018 

Op verzoek van de Heer de Limbourg verzending van 1.000 kg van medisch materiaal voor het 
Aepepad ziekenhuis, Democratische Republiek Congo. 

28 augustus 2018 

Op verzoek van de Heer de Limbourg verzending van 10 kg van medisch materiaal (Hospi-kit) 

voor het Aepepad ziekenhuis, Democratische Republiek Congo. 

28 augustus 2018 

Op verzoek van de Heer de Limbourg verzending van 40 kg van medisch materiaal (Hospi-kit) 

voor het Aepepad ziekenhuis, Democratische Republiek Congo. 

31 augustus 2018 

Op verzoek van de Dokter Mukwege, verzending van 500 kg van medisch materiaal voor het 
Panzi algemene ziekenhuis, Democratische Republiek Congo. 

06 september 2018 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal het Gambia 
hospitaal. 
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BIJLAGE 1 : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE MISSIES IN 2018   (VERVOLG) 

07 september 2018 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 3.000 kg van medisch materiaal voor het 

Porto Novo ziekenhuis, Benin.  

21 september 2018 

Op verzoek van Mevrouw Van Assche, verzending van 200 kg van medisch materiaal voor de 
Hubi & Vinciane stichting. 

25 september 2018 

Op verzoek van Mevrouw du Parc, verzending van 1.500 kg van medisch materiaal voor Mungule 

Clinic – Chipombo, Zambia. 

09 october 2018 

Op verzoek van de Dokter Tatete, verzending van 2.500 kg van medisch materiaal voor TVC 

MEDICAL – Bolingo,  

16 october 2018 

Op verzoek van de Dokter Lahaye, verzending van 5 kg van medisch materiaal voor de 

Lumbulumbu materniteit, Democratische Republiek Congo. 

23 october 2018 

Op verzoek van de Heer Druet, verzending van 5 kg van medisch materiaal voor de Didobli 
dispensarium en materniteit, Ivoorkust. 

30 october 2018 

Op verzoek van de Dokter Kada, verzending van 2.500 kg van medisch materiaal voor het 

Néphrologie en Dialyse Centrum - Berkane, Marokko. 

06 november 2018 

Op verzoek van de Heer Adrien, verzending van 3.000 kg van medisch materiaal voor Baho 

Polyclinique Medical – Bujumbura, Burundi. 

07 november 2018 

Op verzoek van Mevrouw Thibaut, verzending van 5 kg van medisch materiaal voor het Monvu 

ziekenhuis – Idjwi, Democratische Republiek Congo. 

28 november 2018 

Op verzoek van de Heer Bettendorf, verzending van 5 kg van medisch materiaal voor het Datcha 

ziekenhuis, Togo 

30 november 2018 

Op verzoek van de Heer Cornet, verzending van 1.500 kg van medisch materiaal voor het 
Kawama gezondheidscentrum, Kiswishi-Lubumbashi – Democratische Republiek Congo. 

11 december 2018 

Op verzoek van de Heer Palm, verzending van 1.300 kg van medisch materiaal voor de « Sœurs 

Franciscaines de Jésus-Christ », Rwanda. 

 


