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Consultatiebureau en vaccinaties

Zodra de moeders bevallen zijn, kunnen zij met hun 
kind(eren) terecht bij het consultatiebureau in de ge-
zondheidskliniek Sint Gabriël in Guinée. Anders dan in 
Nederland vindt het onderzoek en bijbehorende uitleg 
plaats in gedeelde wachtruimten. Het idee hierachter 
is dat de ouders ook de informatie meekrijgen die de 
dokters vertellen aan de andere moeders. 

Vaccinaties
Saint Gabriël werkt sinds de opening met een gratis vac-
cinatiedienst voor kinderen onder de 5 jaar en zwangere 
vrouwen. De overige patiënten worden voor vaccinatie 
doorverwezen naar een ander gezondheidscentrum. Per 
jaar worden 30.000 jonge kinderen gevaccineerd tegen 
de volgende ziekten: polio, difterie, tetanus, kinkhoest, 
hepatitis B, haemophilus   influenza b, mazelen en gele 
koorts. De zwangere vrouwen krijgen een vaccin tegen 
tetanus en difterie. Er worden twee herhalingen van dit 
vaccin geadviseerd waardoor de vrouwen levenslang 
immuun zouden zijn maar veel vrouwen komen niet te-
rug voor de herhalingen. Een groot deel van de patiënten 
woont ver van het ziekenhuis af. De lange afstand en de 
armoede van de vrouwen zorgen ervoor dat zij niet gauw 
naar het gezondheidscentrum terugkeren, behalve in ge-
val van ziekte van hun kind.

Sinds 2005 gebruikt het personeel van het ziekenhuis 
een koelkast op zonne-energie om de vaccins op een 
stabiele temperatuur op te slaan en zo een goede bewa-
ring te garanderen.

Overweging
Broeders en zusters, weest altijd blij. Bidt zonder op-
houden. Dankt God voor alles.    1 Thessalonicensen 5,16

Op deze zondag staat er in de Bijbelteksten veel over 
vreugde en blijdschap. Maar hoe komen we aan die 
vreugde? Zo schitterend was dit jaar nu ook weer niet. 
Zeg maar eens “Weest altijd blij” tegen de mensen die 
dit jaar iemand hebben verloren aan COVID-19. Of te-
gen de mensen die alleen zijn en tegen de kerstdagen 
opzien, of tegen de vluchtelingen bijvoorbeeld in kamp 
Moria. Maar toch ook nu mogen en willen we blijven ver-
trouwen en hopen  op de blijde boodschap van Jezus, 
als we uitzien naar Kerstmis. Hij komt voor de armen, 
de zieken, degenen die verdriet hebben, de zondaars.  
Laten we dankbaar zijn voor alles wat we dit jaar toch 
ook mochten ontvangen en hoop geven aan de mensen 
om ons heen, dichtbij en veraf.  Hoop doet leven!
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Bij de vaccinatie-poli

Fidesco kids
De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij ge-
zalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. 
Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen wier hart 
gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, 
aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te kondigen 
het genadejaar van de Heer.                    Jesaja 61, 1-2a

Jezus’ geboorte kon doorgaan doordat Maria ‘ja’ had 
gezegd op de vraag van de engel Gabriël. Als kind 
groeide Hij op bij Maria en Jozef. Toen Jezus groter 
werd, bracht Hij hoop aan de armen en de zieken. Hij 
was er voor de mensen die verdriet hadden of grote 
fouten hadden gemaakt. Hij vertelde hen dat God van 
alle mensen houdt.

Hoop houden in moeilijke tijden kan knap lastig zijn, 
maar  het zorgt er wel voor dat moeilijke situaties dra-
gelijk blijven. Heb jij het wel eens moeilijk gehad in de 
laatste tijd?  En wat gaf je dan hoop? Merk je weleens 
dat iemand anders zich hopeloos voelt? Hoe kun jij dan 
hoop geven? Bid je ook wel eens voor hen?

Knutsel
De regenboog is een teken van hoop, een teken van 
het verbond dat God met de mensen sloot. Met deze 
knutsel kun je alle kleuren van de regenboog maken!

Met Fidesco willen we hoop bieden aan de jonge moe-
ders in Guinée, die naar het gezondheidscentrum Sint 
Gabriël komen: hier kunnen ze terecht voor praktische 
vragen, vaccinaties en onderzoek aan gewicht en leng-
te van hun kinderen.

Je kunt de knutsel ook printen vanaf de Fidesco web-
site zodat je niet in dit boekje hoeft te knippen.

Geeft u deze week 
mensen hoop?

Met uw  bijdrage van 
20 euro  kan een 
heel Afrikaans gezin 
één maand lang rijst 
eten. Een hoopvolle 
gedachte.

Maak nu uw gift over
NL53  ABNA
0566   014297 
t.n.v. Fidesco 
Nederland, Venlo 
o.v.v. kerstactie 
Fidesco.

Wonouali (= bedankt)

http://www.fidesco-international.org/nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/11/Regenboog.pdf


Het uitdelen van zakken rijst aan het lokale personeel
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Hoe kunt u bijdragen?
Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de
missies van Nederlandse vrijwilligers of onze projecten
financieel te ondersteunen. U kunt daarbij rekenen op
onze discretie en verantwoording over de besteding.
Steun ons via:

1) Internet 
Scan de QR code of ga naar de website www.fidesco.nl. 
Daar vindt u de mogelijkheid om via Tikkie en Givt op veilige 
wijze online te doneren.

2) Per bank
U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening 
NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland 
te Venlo o.v.v. kerstactie Fidesco.

Ook verzoeken wij u vriendelijk uw naam en adres onder 
vermelding van “kerstactie Fidesco” te mailen naar info@
fidesco.nl of te sturen aan Stichting Fidesco Nederland in 
Voorhout. Nadat u een gift heeft gegeven, houden wij uw 
adres in ons adressenbestand, en zullen u twee keer per 
jaar extra op de hoogte houden van onze activiteiten. Als 
u dit niet wilt, kunt u zichzelf schriftelijk afmelden hiervoor.

Bij voorbaat dank, Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland        
  

Voor informatie of sponsoring: 
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout

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

kerstactie voor guinee

  Wat is

FIDESCO (samengevoegd van Fides (Geloof) en Coöper-
atie) 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 stimu-
leren. Fidesco heeft meer dan 2000 vrijwilligers uitgezon-
den, waarvan 24  Nederlanders. Na een voorbereiding-
straject gaan de vrijwilligers één of twee jaar op missie. 
Fidesco is als internationale vrijwilligersorganisatie ge-
accrediteerd bij het Franse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en is verder lid van verschillende NGO platforms. 
In Nederland is Fidesco erkend als Algemeen Nut Beo-
gende Instelling (ANBI). Giften zijn aftrekbaar van de 
belasting.
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