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

DRIE KERSTWENSEN UIT AFRIKA
Het is december, de tijd van Sint en kerst. Voor 
de meesten van ons was dit geen gemakkelijk 
jaar. Helaas hebben we nog steeds te maken 
met de corona pandemie. Mensen in de zorg 
werken nog steeds iedere dag keihard om het 
leveren van zorg vol te houden. 

In Afrika bracht corona de reguliere zorg op 
veel plekken tot stilstand. Vaccinaties stopten, 
bevallingen konden niet meer in het ziekenhuis, 
operaties zijn uitgesteld. Allerlei ziektes steken 
weer de kop op en blijven onbehandeld. Het 
kostte al tienduizenden moeders en kinderen 
het leven. Deze decembermaand vragen wij 
hiervoor aandacht.
Drie van onze meest vertrouwde 
contactpersonen uit Afrika deelden hun 
bijzondere kerstwens met ons. Zij willen dat de 
allerarmsten en meest kwetsbaren zorg krijgen. 
Zij willen daarom alle drie een kliniek bouwen op 

het platteland in Afrika. Wat zij nodig hebben, is 
geld voor bouwmaterialen. Wanneer we samen 
dit geld bij elkaar krijgen, brengen wij zorg 
waar die keihard nodig is en redden we levens. 
Dan kunnen baby’s veilig geboren worden 
en kinderen vaccinaties krijgen. En moeders 
hoeven niet meer te sterven in het kraambed. 
Uw donatie redt levens!

Helpt u ons de drie kerstwensen uit Afrika 
te vervullen. Helpt u ons de drie klinieken te 
bouwen. Uw gehele donatie gaat naar de bouw. 
Niets blijft achter in Nederland. 

Doneer direct op:
IBAN NL51 ABNA 0470 380 578 
onder vermelding van ‘kerstwensen’. 
Dank u wel. Woorden van

Father Thomas is een hardwerkende, eerlijke en intelligente leider. 
Hij vertelt:
“Mijn missie is om het leven van zoveel mogelijk kinderen en moeders 
te redden. Dat zit zo: ik heb vier broertjes en zusjes verloren toen zij 
nog klein waren. Afschuwelijk was dat voor mijn moeder. Zij drukte 
mij op het hart dat ik mijn leven moest wijden aan het helpen van 
moeders en kinderen. Dat ben ik gaan doen. Ik heb mijn moeder 
trots kunnen maken, een heel fijn idee.”

DE KERSTWENS VAN FATHER THOMAS 
(53, BISSCHOP, OEGANDA)
Een kliniek bouwen voor de allerarmsten in Oeganda

“Degene die me iedere dag 
inspireert is mijn moeder, 
Mama Sabina. Mijn wens is 
dat nooit meer iemand zó lijdt 
als zij heeft geleden.”

DE KERSTWENS VAN FATHER THOMAS:
“Mijn wens is een kliniek te bouwen in plattelandsstreek Kiriisa, Oeganda. Er is verder helemaal 
geen zorg en de mensen zijn vreselijk arm. Een kliniek starten op deze plek is redelijk eenvoudig, 
maar verandert alles. Met een kliniek behandelen en voorkomen we allerlei ziektes zoals 
malaria, aids, diarree en cholera. We zorgen dat moeders veilig bevallen. We voorkomen veel 
pijn, ellende en lijden voor de minder bevoorrechten en behoeftigen. De kliniek is essentieel. 
Mijn missie is om het leven van zoveel mogelijk moeders en kinderen te redden. Ik hoop dat u 
met me mee doet.”

Father Thomas heeft 6.400 euro nodig voor de bouw van de kliniek in Kiriisa, Oeganda.



Patricia is een hardwerkende Ghanese met een eigen organisatie. Patricia vertelt: “Ik ben getrouwd 
en heb drie kinderen: een meisje van 9 en twee jongens van 7 en 3 jaar. Door corona krijgen zij al 
bijna het hele jaar thuis school. Wat mij persoonlijk drijft is het welzijn van kinderen, jongeren en 
vrouwen die moeten leven in erbarmelijke omstandigheden. Ik wil hun leven beter maken, daar zet ik 
me volledig voor in.”

We zijn al een paar jaar grote fan van Billy Krah Yaw. Hij mobiliseerde enkele jaren geleden zijn hele 
dorp om een goed lopende kliniek te bouwen. Billy vertelt: “Voorheen werkte is als docent aan een 
verpleegkundigen opleiding, maar ik merkte dat ik liever in de praktijk mensen wilde helpen. Ik kan 
meer leren door te werken met mensen die niets hebben en die mijn hulp hard nodig hebben, dan uit 
boeken. Ik kom zelf uit een heel arm gezin. Maar ik kreeg de kans om me te ontwikkelen. Voor mij is het 
normaal dat om uit dankbaarheid iets terug te doen voor mijn gemeenschap, voor de allerarmsten. 
Want ooit was ik één van hen.”

DE KERSTWENS VAN PATRICIA GYAN BASSAW 
(37, MAATSCHAPPELIJK WERKER, GHANA)
De vervallen kliniek van Kotito renoveren

“Het draait in het 
leven niet om het 
verzamelen van alles 
wat je hartje maar 
begeert. Maar om je 
in te zetten voor het 
welzijn van anderen.”

DE KERSTWENS VAN PATRICIA:
“Mijn wens is om de kliniek in Kotito te herstellen. De huidige 
kliniek werd 22 jaar geleden gebouwd. Deze is nu compleet 
vervallen en kan niet worden gebruikt. Ongeveer 230 patiënten 
per maand worden nu buiten vóór de kliniek behandeld. 
Wanneer een vrouw nu een gecompliceerde bevalling heeft, 
moet zij kilometers naar de stad reizen door slecht begaanbaar 
gebied. Herstel van de kliniek is een eenvoudige oplossing die 
meteen levens redt. De kliniek is hard nodig hier en goed te 
doen! Ik hoop dat jullie ons willen helpen.” 

Patricia heeft 5.500 euro nodig voor de renovatie van de kliniek 
in Kotito, Ghana. 

DE KERSTWENS VAN BILLY:
“Veel vrouwen in Kabrono bevallen nog steeds zonder hulp. 
Zij en hun baby’s lopen groot gevaar om te sterven in het 
kraambed. Met de bouw van een kraamkliniek lossen we dat 
op. Laten we daarvoor gaan! De zorg wordt gratis. Dus iedere 
vrouw, hoe arm ook- kan veilig zwanger zijn en bevallen. Haar 
kindje mag en kan veilig ter wereld komen. 
Wat wij nu nodig hebben is startkapitaal voor bouwmaterialen. En weet dat al deze 
bakstenen, palen, platen, tegels en spijkers geen gewone bouwmaterialen zijn. Zij helpen 
straks om levens te redden en nieuw leven mogelijk te maken. Mooie spijkers zijn dat!” 

Billy heeft 8.000 euro nodig voor de bouw van de kraamkliniek in Kabrono, Ghana.

Drie gezondheidsklinieken op het platteland willen we bouwen. Wij hopen samen met u deze kerstwens waar te kunnen maken. 
Helpt u mee? Doneert u vandaag nog. 

Maak uw donatie over op NL51 ABNA 0470 380 578 t.n.v. Nederlands Albert Schweitzer Fonds onder vermelding van ‘kerstwensen’ 
en eventueel het project van uw keuze. Uw gehele donatie gaat naar de bouw. Niets blijft achter in Nederland. Dank u wel. 

DE KERSTWENS VAN BILLY KRAH YAW 
(44, GEZONDHEIDSADVISEUR, GHANA)
Bouw van een kraamkliniek in Kabrono, Ghana

“Niemand zal zich 
je herinneren om de 
kennis die je bezit 
uit boeken. Mensen 
herinneren zich jou 
om wat je voor hen 
en voor anderen 
betekende.”


