AFIA SHULENI vzw
“GEZONDHEID OP SCHOOL” IN ZUID-KIVU
De organisatie
Elk kind, elk individu, heeft recht op basisgezondheidszorg.
Het doel van de organisatie is aan de schoolgaande kinderen uit de Democratische Republiek Congo, meer
bepaald de provincie Zuid-Kivu, preventieve gezondheidszorg en gezondheidseducatie aanbieden om hun
fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Gezonde kinderen hebben meer kans om hun schoolloopbaan
succesvol te doorlopen. Dat kan bijdragen tot verbetering van de eigen levensstandaard en die van de
gemeenschap.
In de bijzonder moeilijke omstandigheden (primitieve huisvesting en gebrek aan hygiëne) waarin de bevolking van
Zuid-Kivu leeft, is medische preventie essentieel.
Daarom heeft de organisatie, in samenwerking met Dr. Cibanvunya Murhega Vincent, algemeen geneeskundige in
Bukavu en lokale coördinator, 3 projecten opgestart :
1) Medisch Schooltoezicht (hoofdproject) :
a) vorming van lokale schoolartsen en –verpleegkundigen
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b) medische consulten van de leerlingen van het 1 lagere, 4 lagere en het 1 secundair (volledig
biometrisch en klinisch onderzoek) en opvolging in geval er problemen werden vastgesteld
2) Opvoeding hygiëne en ziektepreventie (ondersteuning van het beperkt gezondheidsbeleid op school)
3) Seksuele Voorlichting voor de leerlingen van het secundair onderwijs

Verwezenlijkingen
De activiteiten werden opgestart in de loop van het schooljaar 2010-2011.
Partnerschappen werden gesloten met overheidsinstanties die de organisatie
Afia Shuleni erkennen (Noord-Zuid samenwerking):
- de onderwijskoepel van de conventionele katholieke scholen van Bukavu
(heeft de projecten ingelast in het schoolprogramma)
- het Provinciaal Ministerie van Gezondheid
Er werd al heel wat gerealiseerd :
- de projectleiders hebben reeds 11 zendingen naar Zuid-Kivu volbracht.
- een 15-tal artsen en 12-tal verpleegkundigen werden opgeleid. Momenteel zijn
4 medische teams werkzaam in 43 scholen (plattelands- en stedelijke).
- > 45.000 leerlingen werden onderzocht en opgevolgd ; bij 2/3 van hen werden
problemen vastgesteld zoals diverse infecties (voornamelijk huidinfecties en
gastro-intestinale infecties; grotendeels te wijten aan een tekort aan hygiëne),
malaria, ondervoeding, tandproblemen, gehoor- en gezichtsproblemen, navelen liesbreuken, psychosociale problemen enz. Hun ouders werden hiervan
verwittigd en samen met hen werd gezocht naar de best mogelijke en
goedkoopste behandeling en begeleiding.
- epidemiologische bulletins en conclusies van de vaststellingen werden per
schooljaar opgemaakt en voorgelegd aan de autoriteiten.
- de onderzochte leerlingen kregen aanbevelingen ivm hygiëne en gezonde leefgewoonten: dit educatieve
gedeelte werd uitgebreid naar de schooldirecties, het onderwijzend personeel en de ouders zodat zij meer en
meer bewust worden van het belang van een goede gezondheid en ziektepreventie.
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- een project seksuele voorlichting in 1 en 2 secundair werd opgestart in oktober ‘17

Vooruitzichten
Het is de bedoeling de projecten te integreren in de programma’s van het Provinciaal Ministerie van Gezondheid.
Er wordt ook gestreefd naar samenwerkingsakkoorden met de gezondheidscentra en de ziekenhuizen met de
bedoeling de medische zorgen voor de schoolgaande kinderen betaalbaar te maken.
Om de continuïteit van de projecten te verzekeren en om aan de financiële noden tegemoet te
komen, zijn de projectleiders genoodzaakt beroep te doen op de goodwill van diverse organisaties, vrienden en
kennissen …
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