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

PROJECTEN-DONATIES GEZOCHT
MEISJES NAAR SCHOOL
Wereldwijd krijgen nog steeds miljoenen kinderen niet of nauwelijks onderwijs. Eén op de vijf kinderen in Afrika gaat niet
naar school. Vooral meisjes. Dat heeft een paar oorzaken. Op
heel veel scholen in Sub-Sahara Afrika ontbreekt het aan wc’s
en handenwasgelegenheid. Dit leidt ertoe dat veel Afrikaanse
meisjes tijdens hun menstruatie niet naar school gaan. Zij raken steeds verder achter. Totdat de meesten van hen maar
helemaal wegblijven. En zo blijft de cirkel van armoede, ontbering en ongelijke positie van Afrikaanse meisjes en vrouwen
in stand.

OEGANDA
In Oeganda mist een meisje
gemiddeld 45 schooldagen
per jaar tijdens haar menstruatie. Heel veel meisjes
maken school niet af. Het
Albert Schweitzer Fonds
werkt samen met een aan- De nieuwe latrines voor honderden
tal lokale organisaties om schoolkinderen uit Babarking
wc’s, water en herbruikbaar maandverband beschikbaar te
maken. Zo zorgen we ervoor dat meisjes hun school wél afmaken en een beter toekomstperspectief hebben.
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HELPEN
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de toekomst van kansarme meisjes in Afrika? Doet u dan een donatie voor één van de
volgende projecten.

PROJECT DODI

Kasese, Oeganda

In het Kasese district kan tweederde van de meisjes zich geen maandverband veroorloven.
De uitval op school is hoog. Organisatie Dodi geeft training aan 60 meisjes en 4 docenten
over menstruatie. Op 2 geselecteerde scholen vormen zij straks Healthclubs en geven
zij voorlichting aan hun medeleerlingen. Dodi leert hen ook herbruikbaar maandverband
maken. Er worden meisjes kleedkamers gebouwd met wasgelegenheid en wc’s. Benodigde
microgift: 4.600 euro. We helpen hiermee 350 kinderen dit jaar en de komende jaren.

TOTAAL 2019
7
27
39.000
152.500

PROJECT COWOSP
Hetzelfde gaat organisatie COWOSP doen in het arme Alwa, Kaberamaido district in Oeganda. Zij bouwen op twee scholen latrines
met wasgelegenheid voor meisjes. 25 meisjes leren herbruikbaar
maandverband te maken en te verkopen. Er komen Healthclubs, die
de andere leerlingen zullen leren over hygiëne en reproductieve gezondheid. Benodigde
microgift: 7.000 euro. We helpen met dit project bijna 600 meisjes.
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Sierra Leone

2 projecten
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Dit formulier in een gesloten
envelop sturen naar:

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

Totaal: e 13.000

3 projecten

Totaal: e 19.500

Oeganda
13 projecten

Kenia

Tanzania

3 projecten

1 project

Ghana
4 projecten

Totaal: e 18.500

Totaal: e 500

Totaal: e 78.000

Totaal: e 22.000

Kameroen
1 project
3 Goede gezondheid en welzijn
5 Gendergelijkheid
6 Schoon water en sanitair
12 Verantwoorde consumptie en productie
15 Leven op het land
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Burkina Faso

landen
projecten
mensen bereikt
euro verstrekte subsidie

Drinkwater en sanitatie
Medische zorg
Vrouw en gezondheid

Totaal: e 1.000

Kwetsbare groepen
Moeder en kind

*afgeronde bedragen
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CORONA IN AFRIKA
Corona slaat ook in Afrika toe. Hierdoor ondervindt de reguliere
zorg grote problemen. Andere grote gezondheidsvraagstukken
zoals mazelen, malaria en ebola wachten niet tot corona is uitgeraasd. Medische hulp bij bevallingen en infectieziekten, operaties maar ook preventieve zorg zoals schoon water- en vaccinatieprogramma’s, staan nog meer dan normaal onder grote
druk. Officieel zijn inmiddels ruim 1.3 miljoen mensen geïnfecteerd en meer dan 33.000 mensen bezweken aan covid-19. Zolang een vaccin of medicijn op zich laat wachten, blijft de situatie
ook in Afrika zeer zorgelijk.

MISSIE
Wij vinden dat ondersteuning van ontwikkelingslanden moet bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid. Gezondheid
is een belangrijke voorwaarde voor zelfredzaamheid. Temeer op plekken waar nauwelijks voorzieningen zijn, zoals Sub-Sahara
Afrika. Bovendien zien wij dat kleine projecten, gedragen door Afrikaanse
mensen zelf, de gezondheid écht kunnen verbeteren en goed kunnen helpen
18878 mensen
bij het vergroten van mensen hun zelfredzaamheid. Daarom steunen wij kleine,
kregen toegang tot
concrete en lokale gezondheidsprojecten met kleine giften. Daarbij is voor ons
schoon drinkwater
de levensethiek van Albert Schweitzer leidend: ‘Eerbied voor het leven’.

UITGAVE (EURO) PER THEMA 2019
Drinkwater en sanitatie 40%

4%

16%

6271 mensen

Medische zorg 29%

40%
11%

Vrouw en gezondheid 11%
Kwetsbare groepen 16%
Moeder en kind 4%

30 duizend
15 duizend

€ 44.500

zijn voorzien van
verbeterde hygiëne
door de installatie van
latrines

29%

60 duizend

€ 60.500 € 6.000

19750 mensen
kregen voorlichting
en scholing m.b.t.
gezondheid en
hygiëne

€ 17.000

€ 24.500

*afgeronde bedragen

Inwoonster Lukaya: “Ik ben zó blij met de waterput. Het scheelt
me alleen al enorm veel tijd, omdat ik nu niet meer 20 kilometer
hoef te lopen voor ik schoon water heb voor mij en mijn gezin!”

1 verbouwing
kraamkliniek

CIFORD, Kenia
Margaret Ikiara, directeur van CIFORD, Kenia,
laat weten: “The water tanks we were supported
by NASF have been so beneficial to the families
during this Coronavirus season”.

De oproep van onze partnerorganisaties is om hun
normale gezondheidszorg- en preventieprojecten te
blijven steunen. De kleinere, lokaal gewortelde Afrikaanse organisaties met wie we samenwerken, blijken
in staat om de normale medische zorg- hoe basaal
ook- te continueren. Dit is niet makkelijk, en nu zelfs
heel moeilijk. Daarom blijven wij hen steunen, juist nu.
Samen kunnen we dit aan.

5

gezondheidskliniek
opgezet/uitgebreid

ASAP
Onze partnerorganisatie ASAP kreeg iets meer dan 7.000
Euro om 64 toiletten te bouwen in 6 dorpen op het platteland
van Burkina Faso. Voorheen had hier maar 5% van de families
toegang tot een wc, nu is dat meer dan de helft. De wc’s zijn
inmiddels gebouwd en in gebruik. Eén van de beneficianten
vertelt: “De latrines hebben ervoor gezorgd dat wij onze behoeften niet meer hoeven doen in de open natuur. Nu hebben we meer
privacy en er zijn
minder infectieziektes”. Dank u!”

MACHTIGINGSKAART SEPA

Ja, ik steun het werk van het NASF met: €

100%

van uw donatie gaat naar
gezondheidsprojecten in
Afrika!

#

LUKAYA
De mensen in Adoe,
Ghana deelden de
enige waterpoel in
het dorp met het
vee. Vele ziekten
waren het gevolg.
Voor schoon water
moesten bewoners
ver lopen. Care for the Needy zorgde voor een waterput in het
dorp. Ziektes door vervuild drinkwater behoren tot het verleden! Hiermee zijn geholpen: 300 inwoners. Kosten project:
€ 4.800.

1203 meisjes
kunnen de hele maand
naar school door de
beschikbaarheid
van herbruikbaar
maandverband

Wat in deze situatie helpt, is dat de Afrikaanse bevolking vaker
te maken heeft met uitbraken van gevaarlijke infectieziekten en
hiervan heeft geleerd hoe deze zoveel mogelijk beheerst kunnen worden. Aan de andere kant helpt misinformatie allerminst om het coronavirus te beteugelen. Veel Afrikanen zoeken hun heil en gezondheid in traditionele
kruiden, riten en geneeskunsten. Zo ook nu tegen het corona virus.

q per maand q per kwartaal q per jaar q eenmalig
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Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
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3503 RN Utrecht
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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.
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.

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.
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Handtekening
* doorhalen wat niet van toepassing is
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Zo werken we meetbaar en direct aan het behalen van met name Duurzame
Ontwikkeldoelen 3, 5 en 6 van de VN.

