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Stort op rekening van Medico LCBBE 46 3631 3165 7736 
 met vermelding van: 

 20160610 – Project Memsaada DR Congo (attest vanaf € 40)

Een storting van minimum € 40 op rekening BE46 3631 3165 7736 van Medico LCB met vermelding: “20160610 - Project Memsaada 
DR Congo” geeft recht op een attest om het jaar nadien 45% belastingsvermindering op die gift te krijgen bij uw belastingsaangifte.
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Gynaecoloog Guy Verhulst vertelt over een betere zorg in zijn vakgebied
Gynaecoloog Guy Verhulst en zijn vrouw Lut Sallet staan aan de wieg van Renaissance, een 
organisatie die zich inzet voor betere zorg voor zwangere vrouwen, kersverse moeders en 
pasgeboren baby’s in Oost-Congo. 
Ze koopt de noodzakelijke apparatuur aan voor prenatale raadplegingen en leidt 
zorgverleners op en optimaliseert de infrastructuur en de werking van de verloskamer. 
Daarnaast biedt ze steun aan andere gezondheidsinitiatieven. Een 50-tal vrijwilligers zetten 
zich in voor het project. Het project steunt volledig op giften.
www.renaissance-bukavu.be

Vroedvrouw Sabine v/d Vyvere vertelt uit haar persoonlijke ervaringen in Congo
De werkgroep “Vroedvrouwen verleggen grenzen (VVG)”  verenigt Vlaamse vroedvrouwen die  
niet onverschillig zijn voor het werk van hun collega’s in het zuiden.
“Empower women by empowering midwives” is hun slogan. Het universeel recht van elke 
vrouw op een goede en veilige reproductieve gezondheidszorg ondersteunen ze door hun  
expertise te delen met hun collega’s in het zuiden. 
Netwerken via de noordzuid-as dragen bij tot de bewustwording van de moeder-kind zorg 
wereldwijd.
www.vroedvrouwen.be/nl/vroedvrouwen_verleggen_grenzen
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