
KINDEREN VAN ABONG MBANG.
Stichting Kinderen van Abong Mbang ondersteunt projecten die kansen vergroten voor 

kinderen in Oost-Kameroen.

Dit factsheet bevat informatie over de projecten op het gebied van gezondheidszorg die 

stichting Kinderen van Abong Mbang in Kameroen ondersteunt.

Ons doel

Het doel van de stichting is het verbeteren van 

de leefomstandigheden van jeugd via goed 

onderwijs en goede gezondheidszorg. We 

focussen op concrete activiteiten waarvan jonge 

mensen hun hele leven profijt hebben.

We doen dit door het versterken van projecten 

die door mensen in Kameroen zijn gestart en 

die lokaal gedragen worden.  

We ondersteunen twee gezondheidsposten in 

het stadje Abong Mbang en in het dorp Djouth, 

midden in het regenwoud. Het team van artsen 

en verpleegkundigen houdt zich bezig met:

 verlenen basiszorg aan de mensen uit de 

omgeving;

 behandeling van ondervoeding, malaria, 

TBC, infecties, HIV/aids;

 tandheelkundige en oogheelkundige zorg, 

een aantal maanden per jaar door artsen uit 

Europa;

 begeleiden van bevallingen

Patiënten betalen voor eventuele medicatie en 

medische testen. Consulten zijn gratis. 

De gezondheidspost in Djouth helpt maandelijks 

circa 250 patiënten. Een groot deel daarvan 

woont in omliggende gehuchten in het oerwoud. 

Een veel voorkomend probleem is het grote 

aantal HIV positieve patiënten. Op jaarbasis zijn 

er veel bevallingen en biedt het team 

zuigelingenzorg aan pasgeboren baby’s en 

moeders. Waaronder vaccinaties.

In Abong Mbang bieden we vergelijkbare hulp 

aan ongeveer 6.000 mensen per jaar. Het 

verzorgingsgebied van deze gezondheidspost 

bestrijkt het stadje en alle omliggende dorpen. 

Het centrum heeft een behandelkamer voor 

tandheelkundige zorg. Een aantal keer per jaar 

bezoeken Europese oogartsen en tandartsen 

Abong Mbang en behandelen zij patiënten. Zeer 

waardevol, want in de wijde omtrek bestaat 

deze zorg niet. 

Patiënten betalen zelf de kosten voor medicatie. 

Het gaat doorgaans om bedragen van circa € 5. 

Dat lijkt goedkoop, maar is een enorm bedrag  

voor mensen daar. Een modaal inkomen ligt 

namelijk zo rond de € 50 per maand.
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Giften zijn zeer welkom.

De stichting is een Anbi. 

Je gift is dus 100% aftrekbaar.

Like us op Facebook.

Hoe kun jij helpen?

 We komen graag in contact met 

(aankomend) artsen, gezondheidscentra of 

ziekenhuizen  in Nederland. Je kunt een 

gezondheidspost adopteren, of ‘vriend’ 

worden en zo financieel steunen. 

Bijvoorbeeld met collega’s of mede-

studenten.

 Minimaal 2 weken zelf medische hulp bieden 

vanuit 1 van de gezondheidsposten als 

tandarts of oogarts. Faciliteiten voor verblijf 

zijn aanwezig. Je verblijft dan in een veilige 

en schone accommodatie in Djouth of Abong

Mbang.

 Doneer de meest gangbare medische 

instrumenten, materialen en medicijnen, of 

lab-materialen.

Meer weten?

Wil je meer weten over stichting Kinderen van 

Abong Mbang, bekijk dan onze website 

www.kinderenvanabongmbang.nl

Help je mee?

Wil je meehelpen aan het verbeteren van de 

gezondheidszorg en toekomstkansen voor 

jeugd in Kameroen? Neem dan contact met ons 

op via ons mailadres: 

info@kinderenvanabongmbang.nl

Wat doen wij in Kameroen?

 Gezondheidspost Abong Mbang ontvangt 

jaarlijks een werkbudget om 

basisgezondheidszorg en medicijnen te 

kunnen geven aan de allerarmsten, in het 

bijzonder tienermoeders, baby’s en jonge 

kinderen. 

 Onze financiële steun aan gezondheidspost 

Djouth wordt gebruikt voor de kosten voor 

vervoer naar patiënten in omliggende dorpen 

in het oerwoud, voor aankoop van medische 

apparatuur (sterilisatieapparatuur, doptone, 

generator, behandeltafel, operatielampen op 

zonne-energie, etc.) en medisch 

instrumentarium.

Wat doen wij in Nederland?

We zamelen in Nederland goed bruikbare 

medische apparatuur, instrumenten, medicijnen, 

verbandmiddelen in en transporteren die naar 

Kameroen.

We zijn altijd op zoek naar:

 Veel gebruikte medicijnen

 Verbandmaterialen, katheters, spuiten en 

injectienaalden

 Medisch instrumentarium

 Sterilisatieapparatuur (Autoklave) en goed 

werkende microscopen

 Bloedanalyse-apparatuur

 Nog goed werkende laptops met adapter

 Brillen

 Kleding voor medisch personeel

 Anesthesie voor tandzorg

zorg voor zorg


