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Mevrouw, Mijnheer, beste vrienden,
Nu het jaar ten einde loopt, brengen we graag verslag uit van de activiteiten van de Fistula Clinic en het opvangtehuis
«Rose de Jericho».
In 2018 werden de ingrepen uitgevoerd zoals in het verleden – meer dan 110 operaties tot nu toe – maar gezien
de omstandigheden in de DRC werden de medische missies van Fistul Aid enigszins in de war gebracht en ingekort:
dit betekent dat het lokale team van de Fistula Clinic het grootste deel van het werk moest doen, wat het overigens
met veel succes gedaan heeft.

Van L naar R : Dr Dolores Nembunzu, Dr JH Maquet, Dr Ange Mukuliboy,
Dr Paulin Kapaya, en Christophe De Myttenaer tijdens de laatste missie
bij de Fistula Clinic voor de ‘Taxi Brousse’ van de Fistula Clinic

In dezelfde periode heeft het opvangtehuis «Rose de Jericho» 90 patiënten voor 1 of meer verblijven ontvangen:
in totaal 1354 gepresteerde dagen. Het opvangtehuis wordt steeds meer onmisbaar, aangezien er steeds meer
moeilijke gevallen worden doorverwezen en veel fistelpatiëntes van heel ver weg komen.

De preventie van fistels is nóg belangrijker: dit jaar heeft Dr. Paulin Kapaya 3 missies uitgevoerd en 7 lezingen
gegeven in de provincies Kinshasa en Kongo Central in Bandundu. Hij heeft er preventiemaatregelen ontwikkeld en
in het bijzonder de keizersnedestechniek, die gepresenteerd wordt in de dvd van Fistul-Aid die aan elke deelnemer
werd overhandigd (400 exemplaren).
De techniek die als de «Beauregard-techniek» wordt aangeleerd, is vereenvoudigd: ze vereist slechts één operator
met weinig instrumenten, die de techniek zeer snel, veilig en goedkoper kan uitvoeren.
Ze heeft dus voordelen ten opzichte van de klassieke technieken: ze is veel minder stresserend, vermindert het
lijden van het kind en beperkt het risico op fistels.

Een warme dankjewel en fijn dat we steeds op jullie kunnen rekenen.
Wij wensen u allen een vrolijk kerstfeest en een zeer gelukkig 2019.
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Gala 2019
De Compagnie du Cœur presenteert:
Musée haut, Musée bas van Jean-Michel Ribes
In Brussel : Cultureel Centrum Ukkel, Rodestraat 47, dinsdag 18 juni 2019 om 20.15 uur
In Doornik : Collège Notre Dame, 30 rue des Augustins, zaterdag 15 juni om 20.00 uur

Reserveer uw datum

De uitnodigingen worden begin mei 2019 naar u verzonden

