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In de Democratische Republiek Congo (DRC)
bedraagt het sterftecijfer van zwangere
vrouwen en pasgeborenen 620 op de 100.000
geboortes.

Onze

Kunnen deze sterfgevallen vermeden worden?

VRIJGEVIGHEID

De oorzaak ligt vooral in een falend gezondheidssysteem, ontoereikende financiële
middelen en de voortdurende armoede.

geeft hen

Dit geldt voor heel veel vrouwen uit de rurale
gebieden, die niet in een ziekenhuis bevallen
en niet genieten van gepaste zorg. Ze hebben
eenvoudigweg de middelen niet. De prijs voor
een bevalling in de aanwezigheid van goed
opgeleid personeel is voor hen niet betaalbaar.
Ze hebben ook geen toegang tot diensten van
‘familie planning’, om te zorgen dat er tussen de
geboorten voldoende tijd verloopt.
De Afrikaanse vrouw dankt haar overleven alleen
maar aan haar grote weerbaarheid.
Met de geboorte van het kind zijn de problemen
nog niet voorbij. Eén kind op twee lijdt aan
chronische ondervoeding. Dat wil zeggen
dat elk jaar 3,8 miljoen kinderen onder de 5
jaar aan ernstige ondervoeding lijden. Dit is
onaanvaardbaar.
Het inkomen van 80% van de gezinnen hangt af
van de landbouw. Hun geringe inkomen blijft jaar
op jaar dalen. Meer dan 27 miljoen Congolezen of
één op de drie, leeft vandaag in extreme armoede
met als gevolg dat de hele familie ondervoed is.
Protestantse Solidariteit heeft u en uw
steun nodig om te handelen. Mogen we
daarvoor op uw vrijgevigheid rekenen in ons
engagement naar onze partner ?

HOOP EN TOEKOMST

DE TROUWE

U bent trouw voor de trouwe
2 Samuël 22,26

HOOP

TOEKOMST

Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven
Jeremia 29, 11

Met deze Adventscampagne wil Protestantse
Solidariteit aan vrouwen, die het leven
doorgeven, de competente zorg door dokters
en vroedvrouwen verzekeren. Zij kunnen
de moeders bijstaan op het moment van
de geboorte en hen en de pasgeborenen
verzorgen in een veilige omgeving, voorzien
van schoon water en goede voeding, met
medicijnen en basis vaccinaties. Zo willen
we het verschil maken tussen leven en dood.
Een vrouw mag niet sterven als ze leven geeft.

Een kind dat geboren wordt in goede
omstandigheden is een hoop voor de
familie, kerk en samenleving. In de DCR
heeft één op de twee kinderen vanaf de
geboorte een voedingstekort, hetgeen een
invloed heeft op de groei en de schoolse
ontwikkeling. Tot het vijfde levensjaar heeft
het kind nood aan voortdurende zorg. Dat wil
zeggen consequente medische begeleiding,
kwaliteitsvolle voeding en een gezonde
omgeving.

Sinds 2021 steunen we een project van onze
partner van de Baptistische gemeenschap
voor verloskunde en neonatale baby’s in twee
rurale ziekenhuizen in het westen van de DR
Congo, namelijk in Nselo en Sona Bata.
We hebben ons bij Protestantse Solidariteit
geëngageerd om 15.000 euro over te maken
aan dit project in het kader van deze
adventscampagne.

Protestants Solidariteit wil opnieuw hoop
en waardigheid geven aan deze ernstig
ondervoede kinderen. Met onze partner op
het terrein in West Congo, die zich om hen
bekommert, willen ook wij ons voor hen
inzetten, zodat er hoop is op een beter leven.
Dit project bereikt de hele familie, waardoor
het kind kan opgroeien in een harmonieus
gezin.

Zegt men niet dat het kind de kerk van
morgen is? Als Protestantse Solidariteit
pleiten we voor een bewustwording in de
gezinnen om het kind een betere toekomst te
geven. Het moet de juiste medische zorgen
krijgen en moet kunnen leven in een gezonde
omgeving. Het heeft recht op voldoende
voedsel. Het heeft het recht om een mens
met verantwoordelijkheidszin te worden, in
vertrouwen op een betere en open toekomst.

Jezus heeft gezegd:
Ik ben gekomen om hun het
leven te geven in al zijn
volheid.
Joh. 10, 10b

