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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 35.900 clubs en 1.225.000 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. 

TWEE HOOFDLIJNEN LEIDEN ONS : 

1.  WERKING OP LANGE TERMIJN … 

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 

 

      … EEN DOELTREFFENDE 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 bijlage van dit rapport, vindt u de volledige lijst van de uitgevoerde projecten in 2019. 
Hierbij enkele voorbeelden : 

 

ENKELE ACTIES IN 2019 

Een aanzienlijke afhaling van materiaal in de kliniek 
St-Maarten te Mechelen. 

Ongeveer 500.000 € waarvan een groot deel voor 
ZZG. 

 

Materniteit in Kinshasa 

Een container (bedden, apparaat voor echografie, 
amerikaanse tafel, enz.) voor het Medisch Centrum voor 
Gezondheid en Materniteit  « La Somme » in Kinshasa. 

 

Het ziekenhuis Lunia werd in 1969 opgericht aan het 
Noorden van de stad Kikwit (Dem. Rep. Congo).  

De Rotary Club Namur-Confluent en de Lions Club van 
Profondeville organiseerden de verzending van een 
container met o.a.  bedden en medisch materiaal voor 
de operatiezalen, de materniteit en ook voor de 
beeldvorming. 

De krant Dakar Times News vermeldde de schenking van 
een partij medisch materiaal met een waarde van 83 
miljoen CFA frank (125.000 €) voor het 
gezondheidscentrum van Keur Mame Elhadji de Thiès – 
Sénégal (ziekenhuisbedden, matrassen, generators voor 
dialyse, volledige uitrustingen voor mond- en 
kaakchirurgie, voor elektrocardiogram, rolwagens voor 
het onthaal en de spoeddiensten, bevallingstafels, 
ziekenhuismeubilair en divers materiaal). 

 

Een werkdag met Dr Mukwege, winnaar van de 
Nobelprijs voor de Vrede,  in onze gebouwen te 
Champion. 

Voor de levering van materiaal voor zijn Ziekenhuis in 
Panzi en hun komende uitbreiding. 

Bij deze gelegenheid, werd Dr Mukwege 
benoemd tot erelid van ZZG. 
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DE CIJFERS VAN ONZE ACTIE IN 2019 :  

44 zendingen 

140 ton 

1.755 m3 

2.985.000 €  (+64%) 
nieuwwaarde 
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DE CIJFERS VAN ONZE ACTIE IN 2019 :  

 

219 afhalingen 
(België + GH Luxemburg) 

163 donoren 
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  DE TOEKOMST VAN ZZG 

Claude Simon 
président d’honneur 

Gérald Bogaert 
président 

 

Om het met de geijkte uitdrukking te zeggen, de toekomst van ZZG is in goede handen ! 

Het beleidscomité verenigt zeer actieve vrijwilligers, in hoofdzaak Rotariërs. 

Zij komen uit diverse beroepen en juist dit is een verrijking voor ZZG. 

Haar vaste kern, samengesteld uit bezoldigd personeel, zorgt voor het beheer en de 
logistiek. 

Hun ervaring en hun professionalisme verzekeren het succes. 

Haar raad van bestuur telt 17 Rotariërs. 
Vijf onder hen zijn leden van de Rotary Club Namur-Confluent die de vzw ZZG stichtte in  
1992. 

Vier anderen komen uit elk van de drie districten van Rotary Belux. 
De algemene vergadering van 3 oktober 2019 bracht enkele wijzigingen aan die in voege 
treden op 1 juli 2020. Inderdaad, de Rotary Belux zal vanaf die datum verdeeld zijn in 4 
districten. 

De raad zal aldus 3 leden hebben per district. 

Deze algemene vergadering van oktober kende een belangrijk moment : het doorgeven van 
de fakkel van het voorzitterschap  van ZZG. 

Onze voorzitter - stichter, Claude Simon, is benoemd tot levenslange ere-voorzitter. 

Hij wordt opgevolgd door Gérald Bogaert. 

Hij is lid van de Rotary Club Namur-Confluent, hetgeen eens te meer, de grote 
betrokkenheid van deze club voor onze VZW bewijst. 

Alle leden van de vergadering en van de raad van bestuur hebben deze benoeming 
toegejuicht en zijn overtuigd van , « the right man at the right place ». 

 

 

Claude Simon 
erevoorzitter 

Gérald Bogaert 
voorzitter 
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De structuur van de vzw (allen vrijwilligers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

DE STRUCTUUR EN HET BEHEER VAN ZZG. 

Algemene vergadering 

Raad van bestuur 

Gérald Bogaert 
voorzitter 

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 

Rotary Club 
Namur-Confluent 

Gérald Bogaert 

Jean-Marie Van Bol 
secretaris 

Alain Foulon 
Stéphane Goux 
Joseph Jaucot 

 

 Het dagelijks bestuur (allen vrijwilligers, behoudens anders aangeduid) 
 

 
Bestuurcomite 

Stéphane Huynen 
afgev.-bestuurder 

 

COMMUNICATIE 

Michel Meunier  
 TESTAMENT.BE 

Patrice Courtin 
Philippe Pouchain  

STRATEGIE 

Patrice Courtin 
Philippe Casse 

Vincent Verbeke 
 

FINANCIËN 

Marleen Van Praag 
Maurice Chevalier 
Philippe Pouchain 

 
Revisor 

 
Donorinfo 

 

MEDISCHE EXPERTISE 

Luc Bauwens 
Pol Blondiau 

Walid Boudaka 
Michel Gilbert 

Jean-Marie Gustin 
Joseph Jaucot 
Jan-Eric Koch 

Etienne Rosman 
Michèle Scaillon 

Willy Traen 
M.Elis. van Alsenoy 

1 logistieker / 
chauffeur bediende 

1 zelfstandig 
+ vrijwilligers 

Anne Raes 
external relations 

bediende 

Yolande Fosset 
dossierbeheerder 

bediende 

INFORMATICA 

Alain Foulon  
 

DAGELIJKS BESTUUR 

Stéphane Goux 
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ZZG HEEFT ENKELE PROJECTEN VOOR 2020. 

Enkele projecten zitten in de planning van 2020 (onvolledige lijst) : 
o D.R. Congo (meerdere projecten) 
o Togo 
o Armenië 
o Ivoorkust 
o Marokko 
o Nigeria 
o Djibouti 

Wenst u hierover geïnformeerd te worden ? 

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

 

 

ZZG organiseert « opendeurdagen » op 6 en 7 juni 2020. (info op www.zzg-hsf.be) 

 

 

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 

ZZG SLUIT AAN BIJ DE ETISCHE CODE VAN  L’AERF 

ZZG SLUIT AAN BIJ DE ETHISCHE CODE VAN 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 2019 

15 januari 2019 

Op verzoek van Madame Bashizi, verzending van 3.000 kg van medisch materiaal voor het 
moederhuis van Bagira – Bukavu – Democratische Republiek Congo. 

23 januari 2019 

Op verzoek van Madame Sicurella, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal voor het 
zorgcentrum Dori – Burkina Fasso. 

23 januari 2019 

Op verzoek van Dokter Van Den Branden, verzending van 20 kg van medisch materiaal voor het 
zorgcentrum Néma, Sénégal. 

25 januari 2019 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis van Kassoundoun -Togo. 

29 januari 2019 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuisl El Hassani – Nador – Marokko. 

05 februari 2019 

Op verzoek van Mevrouw Van Herpe, verzending van 300 kg van medisch materiaal voor het 
moederhuis Kiziala – Lubumbashi – Democratische Republiek Congo. 

12 februari 2019 

Op verzoek van de Rotary Club Namur Confluent, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal 
voor het ziekenhuis centrum Lunia – Kikwit – Democratische Republiek Congo. 

14 februari 2019 

Op verzoek van de Heer Bodson, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal voor AHLS 
Humanitaire – Dakar - Sénégal. 

15 februari 2019 

Op verzoek van de Heer Essola, verzending van 200 kg van medisch materiaal voor het regionaal 
ziekenhuis van Ayos – Kameroen. 

26 maart 2019 

Op verzoek van Mevrouw du Parc, verzending van 500 kg van medisch materiaal voor 
Mwachisompola Clinic – Zambia. 

09 april 2019 

Op verzoek van de Heer Mabaya, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis ‘Voici l’Homme’ – Kinshasa – Democratische Republiek Congo. 
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BIJLAGE 1 : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE MISSIES IN 2019   (VERVOLG) 

 (suite) 
23 april 2019 

Op verzoek van Mevrouw D’Hanis, verzending van 3.500 kg van medisch materiaal voor het 
Medisch Sociaal Centrum van Plaisance – Haïti. 

04 mei 2019 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 5.000 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuisl Fum El Hisn - Marokko. 

16 mei 2019 

Op verzoek van Mevrouw De Keyser, verzending van 50 kg van medisch materiaal voor de 
Polikliniek ‘La Patience’ – Matadi – Democratische Republiek Congo. 

23 mei 2019 

Op verzoek van de Heer Croon, verzending van 5.000 kg van medisch materiaal voor Dokter Ngoy 
c/o Moyi Mwa Ntongo – Kinshasa – Democratische Republiek Congo. 

23 mei 2019 

Op verzoek van de Heer Croon, verzending van 40 kg van medisch materiaal (Hospi-kit) voor 
Dokter Ngoy c/o Moyi Mwa Ntongo – Kinshasa – Democratische Republiek Congo. 

04 juni 2019 

Op verzoek van de Heer Essola, verzending van 200 kg van medisch materiaal voor het regionaal 
ziekenhuis van Ayos – Kameroen. 

04 juni 2019 

Op verzoek van Mevrouw Uwamahoro, verzending van 6.360 kg van medisch materiaal voor Peace 
Clinic – Liberia. 

12 juni 2019 

Op verzoek van Dokter Tatete, verzending van 500 kg van medisch materiaal voor TVC MEDICAL  - 
Ngiri-Ngiri – Democratische Republiek Congo. 

12 juni 2019 

Op verzoek van Dokter Tatete, verzending van 10 kg van medisch materiaal (Dispensary-kit) voor 
TVC MEDICAL  - Ngiri-Ngiri – Democratische Republiek Congo. 

14 juni 2019 

Op verzoek van de Heer Abdellahi Fara M., verzending van 6.020 kg van medisch materiaal het 
ziekenhuis Peltier – Tanger - Djibouti. 

02 juli 2019 

Op verzoek van de Heer Essola, verzending van 3.900 kg van medisch materiaal voor het 
verloskunde (obstetrie) en pediatrische gyneco-ziekenhuis van Douala – Kameroen. 

02 juli 2019 

Op verzoek van de Heer Essola, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal voor het 
verloskunde (obstetrie) en pediatrische gyneco-ziekenhuis van Douala – Kameroen. 
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BIJLAGE 1 : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE MISSIES IN 2019   (VERVOLG) 

 
23 juli 2019 

Op verzoek van Mevrouw Wauters, verzending van 2.500 kg van medisch materiaal voor het 
Medisch Huis ‘Le Bon Samaritain’ – Bujumbura - Burundi. 

25 juli 2019 

Op verzoek van Mevrouw Nayo, verzending van 4.500 kg van medisch materiaal voor het 
geïntegreerde zorgcentrum - Nigeria 

30 juli 2019 

Op verzoek van de Heer Essola, verzending van 2.500 kg van medisch materiaal voor het 
verloskunde (obstetrie) en pediatrische gyneco-ziekenhuis van Douala – Kameroen. 

20 augustus 2019 

Op verzoek van Dokter Makaula, verzending van 5.000 kg van medisch materiaal voor de 
Universitaire Ziekenhuizen van Kinshasa – Democratische Republiek Congo. 

21 août 2019 

Op verzoek van Mevrouw Dupré, verzending van 1.000 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis Notre-Dame van & te Bumba – Democratische Republiek Congo 

21 augustus 2019 

Op verzoek van Mevrouw Dupré, verzending van 10 kg van medisch materiaal (Dispensary-kit) 
voor het ziekenhuis Notre-Dame van & te Bumba – Democratische Republiek Congo. 

26 juli 2019 

Op verzoek van Dokter Samba, verzending van 2.500 kg van medisch materiaal voor het medisch 
centrum en moederhuis ‘LA SOMME » - Kinshasa – Democratische Republiek Congo. 

05 september 2019 

Op verzoek van de Heer Kameni, verzending van 6.040 kg van medisch materiaal voor de kliniek 
Saint-André van & te Douala - Kameroen. 

10 oktober 2019 

Op verzoek van Dokter Neels, verzending van 2.600 kg van medisch materiaal voor het 
Onthaalhuis– Zalom (Yaoundé), Kameroen. 

17 oktober 2019 

Op verzoek van de Heer Mabaya, verzending van 5.800 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis ‘Voici l’Homme’ – Kinshasa, Democratische Republiek Congo. 

17 oktober 2019 

Op verzoek van de Heer Mabaya, verzending van 4.000 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuisl ‘Voici l’Homme’ – Kinshasa, Democratische Republiek Congo 

 

 

BIJLAGE 1 : DETAIL VAN DE UITGEVOERDE MISSIES IN 2019   (VERVOLG) 
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24 oktober 2019 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 4.700 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis Al-Alkwit te Biri - Tsjaad. 

24 oktober 2019 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 4.000 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis Najat te Bongor - Tsjaad. 

06 december 2019 

Op verzoek van de Heer Mabaya, verzending van 4.830 kg van medisch materiaal voor de Camp 
Lufungula (Nationale Politie) van Kinshasa, Democratische Republiek Congo.  

06 december 2019 

Op verzoek van de Heer Mabaya, verzending van 4.000 kg van medisch materiaal voor de Camp 
Lufungula (Nationale Politie) van Kinshasa, Democratische Republiek Congo. 

29 november 2019 

Op verzoek van Dokter Ingels, verzending van 200 kg van medisch materiaal voor het ziekenhuis 
Ayres de Meneres te Sao Tomé. 

10 december 2019 

Op verzoek van de Rotary Club Knokke, verzending van 1.000 kg van medisch materiaal het 
ziekenhuis Pope John XXIII van Aber – Uganda. 

17 december 2019 

Op verzoek van de Heer Dodion, verzending van 4.830 kg van medisch materiaal voor het 
gezondheidscentrum Yaté te Bandiagara, Mali 

19 december 2019 

Op verzoek van de Heer Bettendorf, verzending van 1.800 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis van Datcha - Togo. 

16 december 2019 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 6.500 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis van Taoumate – Marokko. 

23 december 2019 

Op verzoek van Meriem Foundation, verzending van 7.000 kg van medisch materiaal voor het 
ziekenhuis Mohamed V te Chefchaouen – Marokko. 

 

 

 

 


