Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds verstrekt startsubsidies aan
kleinschalige en lokale gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika.

PROJECTEN - UPDATE
Kinderen zijn
kwetsbaar voor
ziektes door
vervuild water
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ON THE JOB TRAINING

REGENWATEROPVANG VOOR MENS EN MILIEU
Het St Joseph’s is een ziekenhuis en medisch opleidingscentrum in Oeganda. Er is plaats voor 200 patiënten op
300.000 inwoners. Malaria, longontsteking, diarree en
ondervoeding komen hier veel voor. Het ziekenhuis had
dringend een nieuwe watervoorziening nodig. Het ziekenhuis installeert nu vier grote watertanks van elk 10.000
liter die regenwater opvangen van het dak. Buiten schoon
water biedt deze oplossing ook milieuwinst. Hevige regenval zorgt normaliter voor bodemerosie. Door de opvang van
het regenwater wordt dit grotendeels voorkomen. Dankzij
de regenwateropvang zullen minder mensen ziek worden
door vervuild water. Dat is belangrijk voor patiënten én
voor de artsen en verpleegkundigen.

Foto: allafrica.com-Tami-Hultman

Het St. Joseph’s ziekenhuis

Stichting Twekembe pakt met een grote groep vrijwilligers
waterproblemen voortvarend aan. Waar aanvragen voor
waterputten vaak puur gericht zijn op het aanleggen van
de put, gaan zij een stap verder. Zij leiden 12 vrouwen en
leerlingen op tot reparateurs en 12 jongeren tot bouwvakker
en loodgieter. Hiermee wordt de levensduur van de put aanzienlijk verlengd én krijgen de jongeren een gedegen vakopleiding. Het project is goed onderweg. Kosten: €4.600,-.

Er wordt hard gewerkt aan schoon water

AANGENAAM KENNIS TE MAKEN

Nieuwsbrief gelezen? Draag bij aan recycling en geef hem bijvoorbeeld door aan iemand anders.
Zo maken we met elkaar nog meer mensen enthousiast over het werk van het NASF.
Dit formulier in een gesloten
envelop sturen naar:
frankeren
toegestaan

Nederlands Albert Schweitzer Fonds
Antwoordnummer 54041
3504 VB Utrecht

Deze nieuwsbrief wordt
zorgvuldig samengesteld en
u aangeboden door het NASF,
postbus 8568 3503 RN Utrecht.
Redactie: Monique Opdam,
Solveigh Balogh. Vormgeving:
Silvia Agterhof. Drukwerk:
Drukwerkdeal, Cohen BV.
Voor vragen, suggesties of
opmerkingen kunt u contact
opnemen: info@nasf.nl of
030-880 1499.

Wij houden u op de hoogte van de
projecten middels de nieuwsbrief, de
website, de digitale nieuwsbrief en op
social media.

Graag laten we u nader kennis maken
met de mensen achter onze organisatie.
Dit keer Tjitske Vreugdenhil, bestuurslid
projecten.

De aanvragen geven een direct en persoonlijk beeld van de
problemen waar mensen voor staan en de oplossingen die zij
zelf daarvoor verzinnen. Wij helpen de mensen hun project
uit te voeren.

“Mijn naam is Tjitske Vreugdenhil, 54 jaar. Drie jaar heb ik als
tropenarts in Mozambique gewerkt en tien jaar als huisarts
in Amsterdam Bijlmer. Sinds twee jaar ben ik vrijwillig bestuurslid bij het Albert Schweitzer Fonds. Ik voel me verantwoordelijk om als organisatie de juiste gezondheidsprojecten
in Afrika te ondersteunen. Projecten die kleinschalig zijn,
ingebed in de lokale gemeenschap, en die de gezondheid
duurzaam verbeteren. Het leukste van mijn rol in het bestuur
is dat ik de projectaanvragen beoordeel op hun haalbaarheid,
kwaliteit en relevantie.

Mijn partner werkte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aan grote ontwikkeltrajecten. Dat is ook goed en nodig.
Wij opereren juist in een niche met kleine projecten, bedacht
door de directe belanghebbenden. Wij geven kleine, startende initiatieven een kans. Dat is een prachtige aanvulling op
wat andere organisaties in Afrika doen. Mijn vriend was eerst
sceptisch, maar heeft ingezien hoe onze projecten mensen
echt direct meer grip geven op hun eigen leven.

De projectaanvragen raken me. Ze zijn vaak geschreven door
mensen uit dorpen waar een probleem is. Er is bijvoorbeeld
geen water, of de afstand tot een ziekenhuis is te groot.
WWW.NASF.NL

Het Albert Schweitzer Fonds krijgt indrukwekkend veel
aanvragen uit Afrika. De noodzaak van onze missie is duidelijk. Daarom is onze wens om nóg meer mensen te kunnen
helpen. Gezondheid is basaal. Wij laten zien dat je met weinig
middelen heel veel kunt bereiken in korte tijd.”

PROJECTEN - NIEUW

PROJECTEN - NIEUWS UIT AFRIKA

Drinkwater en sanitatie
Medische zorg
Vrouw en gezondheid
Kwetsbare groepen
Moeder en kind

TOILETGEBOUW HELPT
ZIEKTES VOORKOMEN
De bevolking van Tagadzi heeft geen
toegang tot goede sanitaire voorzieningen. Levensbedreigende ziekten zoals
cholera en diarree komen hier dan ook
veel voor. Het doel van dit project is
de hygiëne te verbeteren en de verspreiding van ziekten te verminderen.
We bouwen een groot toiletgebouw
mét handenwasgelegenheid. Benodigd bedrag: € 9.427,- om duizenden
mensen te helpen, met name kinderen
en jongeren.

NERGENS SCHOON WATER
In Mzuzi wonen ruim 10 duizend mensen en er is niet één schoon drinkwaterpunt. Vies water maakt veel mensen
ziek. In 2019 overleden nog 31 mensen
aan cholera. De mensen uit het dorp
gaan met organisatie Hope for Relief
2 watertanks plaatsen en 10 kranen
op diverse locaties, zodat iedereen
toegang heeft. Gebruikers betalen
een water-abonnement van 1 euro per
maand. Daarmee wordt het onderhoud
bekostigd. Benodigd bedrag: € 4.675.
Wilt u de mensen van Mzuzi helpen?

WIST U …
… dat in ontwikkelingslanden veel
ziektes gerelateerd zijn aan slechte
waterkwaliteit en gebrekkige sanitatie? Keniaanse vrijwilligersorganisatie
Awach Kibuon helpt 12.500 mensen
op het platteland aan veilig water door
een zuiveringsinstallatie te installeren
bij hun waterput. Van de kleine bijdrage
van de gebruikers wordt de installatie
onderhouden. Helpt u mee om de waterinstallatie aan te leggen? Benodigd
bedrag: € 7.700.

CORONA IN AFRIKA
De corona pandemie houdt de wereld in
zijn greep en raakt iedereen, ook het Albert Schweitzer Fonds en haar partners
in Afrika. Het aantal besmettingen in
Afrika loopt op. Onze partners uit Malawi, Oeganda en Sierra Leone melden een
toename in het aantal corona patiënten.
De medische zorg is volstrekt ontoereikend om corona patiënten de juiste zorg
te bieden. Een land als Oeganda heeft
bijvoorbeeld nog geen 200 IC bedden op
meer dan 40 miljoen inwoners.
Vaccineren is in Afrika heel hard nodig.
Dat gebeurt echter nog maar mondjesmaat. Er zijn onvoldoende vaccins
beschikbaar. Afrikaanse landen zijn een
gezamenlijk initiatief gestart om te zorgen voor voldoende vaccins. Zij worden
hierin gesteund door de WHO.
De ambitie is om tenminste 20 procent
van de Afrikaanse bevolking gevaccineerd te hebben tegen het einde van
2021. Eerst komen gezondheidszorg
medewerkers aan
de beurt, gevolgd
door ouderen en
kwetsbare mensen met achterliggende kwalen.
Het uiteindelijke

Het aantal besmettingen neemt toe in Afrika

doel is om 600 miljoen doses vaccin
te bemachtigen, voldoende om 300
miljoen mensen in te enten.
Kennis is macht
Ondertussen doen allerlei berichten
de ronde dat curieuze huis-tuin- en
keukenmiddelen zouden voorkomen dat
je besmet raakt of erg ziek wordt van
Corona. Het eten van knoflook, hete pepers, bleekmiddel of alcohol bijvoorbeeld.
Of zonnebaden en je neus stomen. Sinds
het begin van de pandemie is er veel
onzin verspreid en dit kan gevaarlijk
zijn, waarschuwt de WHO. Een van de
grootste uitdagingen is ervoor te zorgen
dat de informatie die mensen delen echt
is en klopt.

De rol van onze organisatie
De dreun die de corona pandemie
achterlaat in Afrika zal groot zijn. Oplaaiende malaria en cholera epidemieën,
de golf aan tienerzwangerschappen,
toegenomen vrouwenbesnijdenissen
en uitputting van de zorg zijn maar
een paar van de problemen die Afrika
zal moeten aanpakken op de langere
termijn. Eens te meer wordt een beroep
gedaan op de veerkracht en creativiteit
van de mensen. De oproep van onze
partnerorganisaties is om juist de gezondheidszorg en preventieprojecten te
blijven steunen, zoals we voorheen deden. Het is belangrijk dat de bestaande
reguliere zorg en gezondheidsprojecten
blijven doorgaan. De oproep van onze
partnerorganisaties is om onze reguliere hulp aan hun gezondheidszorg en
preventieprojecten voort te zetten.

MACHTIGINGSKAART SEPA

Malawi

De huidige sanitaire situatie is vies en gevaarlijk.

Awach Kibuon

Inwoners graven een geul voor de waterleiding.

De huidige waterbron is niet veilig en schoon.

van uw donatie gaat naar
gezondheidsprojecten in
Afrika!

Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
Postbus 8568
3503 RN Utrecht

Incassant ID NL24ZZZ412440080000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het NASF om een doorlopende of eenmalige
incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend of eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het
NASF.

DO SOMETHING WONDERFUL...
Wilt u ook een eenmalige of terugkerende donatie doen
voor deze projecten? Dat kan op verschillende manieren:
Overmaken op IBAN NL51 ABNA 0470 380 578
ten name van Nederlands Albert Schweitzer Fonds.
Scan deze QR-code om direct te doneren
met uw mobiel bankieren
Of gebruik de acceptgiro of machtigingskaart.

Naam
Adres
Postcode en plaats

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Wist u dat het mogelijk is om een specifiek
project te kiezen voor uw gift? Vermeld u dan de
naam of titel van het project bij uw donatie.
Meer informatie en online doneren vindt u op
www.nasf.nl. 
Dank u wel.

Meer weten over het NASF of
over wat u kunt doen?
Kijk op www.nasf.nl of volg
ons op sociale media. Contact:
info@nasf.nl 030-880 1499.

Naam

m/v*

Geb.datum

Adres
Postcode en woonplaats
E-mail

Telefoon

IBAN
Plaats en datum

Handtekening
* doorhalen wat niet van toepassing is

N19-3

Pawa

100%

Ja, ik steun het werk van het NASF met: €
per maand
per kwartaal
per jaar
eenmalig

