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

DONEERACTIE 
‘TOY MAKING PROJECT ZUID-AFRIKA’
 9.021 EURO GEVRAAGD
Spelprogramma ernstig ondervoede en zieke kinderen om ook
mentaal gezond groot te groeien

Geneeskundestudenten Benedetta (26), 
Svea (25) en Aoife (25) van de universi-
teit Groningen hebben een programma 
bedacht voor ernstig ondervoede of zieke 
kinderen die in het ziekenhuis liggen, in 
Zuid-Afrika. Een programma voor ouders 
en zorgmedewerkers om met deze kinde-
ren die onder hun zorg vallen, te spelen. 
En op die manier ze naast lichamelijk ook 
mentaal gezond groot te laten groeien.   

Spelen is volgens de Wereldgezondheids-
organisatie een onmisbaar onderdeel in 
de behandeling van ondervoede of zieke 

kinderen om naast lichamelijk ook men-
taal gezond groot te groeien. Vooral in 
Kwazulu-Natal, Zuid-Afrika, waar duizen-
den kinderen ernstig ondervoed of ziek 
zijn en in het ziekenhuis opgenomen wor-
den. Zij staan al op achterstand omdat zij 
niet gezond zijn. En opname in het zieken-
huis verergert hun situatie. Hun lichaam 
wordt hier beter gemaakt. Maar zij raken 
mentaal nog meer ondervoed dan zij al 
waren, omdat er niet met hen wordt ge-
speeld. Hun kans op een goede, gezonde 
toekomst wordt alsmaar kleiner. 

Om deze kinderen tóch een eerlijke 
kans te geven, hebben Benedetta, Svea 
en Aoife het ‘Toy Making’ programma 
ontwikkeld. Het NASF ondersteunt dit 
initiatief van deze geweldige gezond-
heidspioniers van harte. Wij vinden dat 
alle kinderen een eerlijke kans hebben om 
lichamelijk en mentaal gezond groot op te 
groeien. Spelen is daarbij onmisbaar want 
ieder kind heeft recht om te spelen.

VINDT U OOK DAT IEDER 
ONDERVOED EN ZIEK KIND 
RECHT HEEFT OM TE 
SPELEN? EN WILT U HEN 
EEN KANS BIEDEN OM NAAST 
LICHAMELIJK OOK MENTAAL 
GEZOND GROOT OP TE 
GROEIEN?

Help dan Benedetta, Svea en Aoife en 
ondersteun hun ‘Toy Making’ project. 
Maak vandaag nog uw donatie over via 
IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 onder 
vermelding van doneeractie ‘Toy Making 
project’. Alvast heel hartelijk dank! 
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NIEUWSBRIEF

In december voerden wij campagne voor het project van  
Patricia, Billy en Father Thomas.  Zij vroegen financiering van 
de bouw van drie gezondheidsklinieken op het platteland van 
Oeganda en Ghana. Het streefbedrag was € 19.900. Er is uit-
eindelijk maar liefst € 21.827 gedoneerd! Een fantastisch re-
sultaat waar onze gezondheidspioniers versteld van stonden. 
Het ontvangen meerbedrag wordt ingezet voor het realiseren 
van een vergelijkbaar project.

RESULTAAT CAMPAGNE BOUW DRIE GEZONDHEIDSKLINIEKEN 
OEGANDA EN GHANA : 21.827 EURO!



De Corona pandemie gooit 
het leven in Afrika behoorlijk 
overhoop. De toch al fragiele 
medische zorg is overbelast. 
Reguliere zorg- en preventie-
programma’s draaien op veel 
plekken op een laag pitje. De 
Wereldgezondheidsorganisa-
tie maakt zich veel zorgen. Op 

veel plekken zijn vaccinatieprogramma’s voor kinderen tegen 
allerlei infecties stilgelegd. 
Corona vaccinaties zijn nog steeds maar mondjesmaat be-
schikbaar voor Afrikaanse landen. Onze projectpartners in 
Afrika laten weten dat zij met veel moeite veelal tóch door 
kunnen werken. Meer dan ooit is dit belangrijk, juist omdat de 
gewone zorg onder extra veel druk staat. Wij blijven ze dan ook 
volgen en steunen.

Voor de 10e keer schrijven we dit jaar de Albert Schweitzer Prijs 
uit. Een prijs die we uitreiken aan jonge studenten of net afge-
studeerden (leeftijd 18 t/m 35 jaar) met een medische of tech-
nische MBO, HBO of universitaire opleiding. Zij kunnen met 
eenvoudige, slimme, innovatieve en ook praktisch uitvoerbare 
ideeën of initiatieven komen ter verbetering van de gezond-
heidszorg in Sub-Sahara Afrika en meedingen naar de prijs.

Aankomend artsen en andere zorgprofessionals zoals ver-
pleegkundigen, verloskundigen, therapeuten, etc. kunnen 
meedoen. Maar ook technische professionals met een oplei-
ding richting bouwkunde, civiele techniek, klinische techno-
logie of andere praktische technische studies. Of zij die net 
afgestudeerd zijn. Het Albert Schweitzer Fonds geeft deze 
jonge pioniers een podium voor hun innovatie ideëen en biedt 
hiervoor financiële ondersteuning. Daarnaast helpen en bege-
leiden we hen bij het ontwikkelen van hun initiatief. Tot en met 
18 juli 2021 kunnen ze hun ideeën in projectvorm indienen. 
Een vakjury beoordeelt de inzendingen.

Net zoals bij de vorige prijs zijn er weer mooie prijzen te win-
nen. Een hoofdprijs van € 5000, een publieksprijs van  
€ 1000 en twee aanmoedigingsprijzen van € 500.  

Door de Corona pandemie 
konden we vorig jaar de prijs 
helaas niet uitreiken. Maar 
dit jaar doen we dit wel, tij-
dens een online event dat 
plaatsvindt op 9 oktober 
2021. U bent van harte uit-
genodigd om mee te kijken 
met de online uitreiking. 
Meer hierover leest u in de 
volgende nieuwsbrief.

TIPGEVERS GEVRAAGD!  
Heeft u of kent u in uw familie- of kennissenkring een iemand 
van 18 t/m 35 jaar met een medische of technische opleiding 
die vindingrijk en innovatief is? En een goed idee heeft ter ver-
betering van de gezondheidszorg in Sub-Sahara Afrika? Een 
kind, klein- of achterkleinkind of een zoon of dochter van een 
vriend/vriendin of kennis? Die in aanmerking zou kunnen ko-
men voor de Albert Schweitzer Prijs? Tip hem of haar dan op 
de prijs! Wie weet maakt hij of zij kans op één van de mooie 
geldprijzen om zijn of haar droomproject in Afrika waar te ma-
ken. Meer informatie over de prijs en de projectvoorwaarden is 
te vinden op www.nasf.nl

NALATEN AAN HET NEDERLANDS ALBERT SCHWEITZER FONDS
Veel mensen vinden nalaten aan een goed doel een sympathieke gedachte. Zij willen als ze er niet meer zijn iets blijven 
betekenen voor de samenleving of het goede doel dat ze ondersteunen. Ze vinden het belangrijk dat er wordt doorgewerkt 
aan de idealen of de initiatieven die ze ondersteunen en waar ze zich voor inzetten. Ze overwegen of besluiten (een deel 
van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel en leggen dit vast in een testament. 

Ook voor het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) bestaat die mogelijkheid. Door het NASF op te nemen in uw 
testament, helpt u ons om kleinschalige gezondheidszorg initiatieven en Gezondheidspioniers in de traditie van Albert 
Schweitzer te blijven steunen. Uw hulp voor ons werk is erg belangrijk. 
Voor erkende goede doelen als het Albert Schweitzer Fonds wordt geen erfbelasting berekend. U bent er zeker van dat het 
deel van uw nalatenschap dat u inzet daadwerkelijk gebruikt wordt voor het werk van het Nederlands Albert Schweitzer 
Fonds. U regelt het eenvoudig bij uw notaris.
Vindt u het prettig meer informatie te ontvangen en persoonlijk hierover met ons van gedachten te wisselen? Neemt u dan 
contact op met Petra Weij van ons secretariaat, via 030-8801499.

10E ALBERT SCHWEITZER PRIJS 
Gezondheidspioniers gezocht voor 10e Albert Schweitzer Prijs

CORONA NIEUWS
Situatie in Afrika blijft zorgwekkend maar wij blijven onze partners steunen!


