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Het medisch centrum Saint Gabriel in Matoto 
is de grootste kliniek in Guinee (West Afrika). 
Een team van acht Fidesco vrijwilligers en on-
geveer zestig lokale medewerkers behandel-
en ongeveer 90.000 patiënten per jaar (meer 
dan de helft daarvan zijn kinderen). Het per-
soneel is goed opgeleid en gemotiveerd. Zij 
bieden een hoge kwaliteit van zorg.

De patiënten zijn arm en hebben geen an-
dere toegang tot medische zorg en medicijnen.  
De kliniek bestaat uit consultatie- en voor-
lichtingsruimten, een verbandkamer, voe-
dingscentrum, laboratorium en apotheek. De 
apotheek heeft een zeer goede reputatie, die 
zich uitstrekt tot ver buiten Matoto tot zelfs 
aan de hoofdstad Conakry. 
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Iedere dag zijn er volle wachtkamers

Medisch centrum Saint Gabriel

Het centrum ligt in het stadsdeel van Matoto 
(967.000 inwoners) zo’n twintig km van het 
centrum van Conakry, de hoofdstad van 
Guinee, waar meer dan twee miljoen mensen 
leven in moeilijke omstandigheden (47% van 
hen leeft onder de armoedegrens).

Betaalbare gezondheidszorg

Op verzoek van de Guineese staat en het 
aartsbisdom ondersteunde Fidesco de 
bouw van het medisch centrum Saint Ga-
briel (1987). Sinds haar oprichting verstrekt 
de kliniek betaalbare gezondheidszorg van 
goede kwaliteit: elke patiënt betaalt een vast 
tarief van 1 tot 3 euro. Het tarief omvat een 
consult met een arts of verpleegkundige, be-
handeling, laboratoriumonderzoeken, indien 
nodig, geneesmiddelen. 

De kliniek biedt aan ongeveer 55.000 kin-
deren per jaar de nodige basisgezondheids-
zorg (brandwonden, hoesten, koorts, diarree, 
malaria, ...) . Ongeveer 90% van de ziekten 
kunnen op het terrein worden behandeld. De 
overige 10% wordt doorverwezen naar twee 
ziekenhuizen in Conakry. Verder vindt er 
een systematische vaccinatie van kinderen 
plaats. De artsen begeleiden ook veel volwas-
senen met chronische aandoeningen (diabe-
tes, hoge bloeddruk, epilepsie en AIDS).  
Alle patiënten zijn arm en zouden zonder 
het centrum geen toegang hebben tot me-
dische zorg en medicijnen. 

Kraamzorg

In 2001 opende de kliniek een kraamzorg-
afdeling. Het centrum begeleidt meer dan 
1.500 geboortes per jaar. Een belangrijk aan-
dachtspunt is de prenatale zorg, met een 
speciale focus op het voorkomen van HIV 
van moeder op kind. Van de ongeveer 11.000 
zwangere vrouwen, die voor prenatale con-
sultaties komen, aanvaardt 53% een HIV 
onderzoek en 31% van hun mannen doet 
datzelfde. Dit programma wordt uitgevoerd 
onder leiding van en met financiële steun 
van UNICEF. Daarnaast krijgen de jonge 
moeders les over het belang van borstvoe-
ding en tal van praktische manieren van het 
verstrekken van een evenwichtige en ge-
zonde voeding. 

Voedingscentrum

In Conakry lijdt 30 procent van de kinderen 
aan een vertraagde groei. Dat is te wijten 
aan chronische ondervoeding en 15 procent 
van hen sterft onder de vijf jaar. In het centrum 
Saint Gabriel worden ongeveer 55.000 kin-
deren per jaar gewogen, gemeten en meer 
dan 12.000 van hen ontvangen een speci-
fieke behandeling. Daarbij wordt met name 
gekeken naar een systematische verdeling 
van de juiste voedingssupplementen. Meer 
dan 1.900 van de sterk ondervoede kinderen 
genezen. 

Grote afstanden

De meeste patiënten komen uit de wijk zelf 
maar sommigen leggen grote afstanden af 
om bij het ziekenhuis te komen, soms meer 
dan 100 km. Ze worden aangetrokken door



geef mensen in guinee
betere hygiene

de goede kwaliteit van de geboden zorg en 
het redelijke tarief. Het centrum let streng op 
het voorkomen van corruptie, die in Guinee 
ook in de gezondheidszorg vaak voorkomt.

Jaarlijks helpt het project

 -1.500 baby’s worden veilig geboren
- 8.500 kinderen herstellen van ondervoeding 
-12.000 kinderen (< vijf jaar) krijgen voorlich-
  ting over goede voeding
-11.000 zwangeren krijgen prenatale consultaties 
-30.000 kinderen worden gevaccineerd 
-22.000 volwassenen worden behandeld
-55.000 kinderen krijgen basisgezondheidszorg

Personeel

Het  medisch centrum Saint Gabriel staat 
onder leiding van Fidesco. Teams van vrij-
willigers volgen elkaar om de twee jaar op. 
Enkele jaren geleden werkte ook een Ne-
derlandse arts, Sandra Scholey, drie jaar als 
Fidesco-vrijwilliger in het centrum. Verder 
werken er ongeveer zestig Guineese werk-
nemers: veertig medische personeelsleden 
(artsen, verpleegkundigen), tien mensen 
werken in de kraamzorg (verloskundigen, 
verpleegkundigen) en tien mensen voor het 
beheer en onderhoud.

Financieel

De jaarlijkse begroting van het medisch cen-
trum Saint Gabriel is € 242.000. De eigen 
bijdragen van de patiënten dekken 61% 
daarvan. 

Vastenactieproject 2020

De gebouwen van het centrum wor-
den regelmatig aan de buitenkant ge-
schilderd en hersteld. Het tropische kli-
maat vereist regelmatig onderhoud.
De binnenkant van de gebouwen is al lang 
niet meer systematisch onder handen geno-
men. Alle kamers zijn aan een beurt toe. Maar 
het centrum wil ook de hygiëne verbeteren 
en daarom is er gepland om alle kamers te 
betegelen tot een hoogte van een meter. 
Hierdoor wordt het makkelijker om de kamers 
goed en grondig te reinigen. Daardoor neemt 
het risico op het verspreiden van infecties af.
De kosten hiervoor zijn beraamd op €13.000.
Wij proberen, samen met u en Vastenactie, 
dit bedrag bij elkaar te krijgen.



Hoe kunt u bijdragen?

U kunt voor dit project doneren:

- bij de plaatselijke collecte;

- via de website www.vastenactie.nl  
(kies voor dit project via het selectiemenu);

- via de bankrekening van Vastenactie
NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding              
van het projectnummer 401417. 

Mede namens het medisch centrum St. 
Gabriel danken wij u voor uw ondersteuning, 

Johannes Witt, 
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

Wilt u zelf voor een of twee jaar op missie? 
Kijk op onze website.

medische zorg in guinee

FIDESCO  NEDERLAND
Voor informatie of sponsoring: 
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout

tel.: 0852-731732
info@fidesco.nl 
www.fidesco.nl
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  Wat is 

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) 
en Coöperatie) is een internationale katholieke 
organisatie die in 1981 door de Gemeenschap 
Emmanuel in Frankrijk is opgericht. Fidesco zendt 
professionals over de hele wereld uit om bij te dragen 
aan de volledige ontwikkeling van de bevolking. 
Fidesco werkt altijd samen met de lokale kerk 
om juist de lokale ontwikkeling door kleinschalige 
projecten te stimuleren. Fidesco heeft meer dan 1600 
vrijwilligers uitgezonden, waarvan 24  Nederlanders. 
Na een voorbereidingstraject gaan de vrijwilligers 
twee jaar op missie. Fidesco is als Internationale 
vrijwilligersorganisatie geaccrediteerd bij het Franse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en is verder lid van 
verschillende NGO platforms. In Nederland is Fidesco 
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Medicijnen worden voorbereid                Medisch onderzoek

                     Goede gezondheid en betere hygiene


