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n het droge seizoen van 2014 wil Gabriel, 34
jaar, zijn zelfgebouwde huisje uit breiden met

Dringende medische hulp NODIG voor
kindarbeiders in de kobalt-mijnen

wie we zijn

een buiten-WC met septische put. Tijdens het

graven botst hij op een grijsgroene ertslaag, die

help ons

hij herkent als kobalt.

het leven
van deze

De ontdekking van die kobaltschat
onder zijn perceeltje geeft hoop op een
betere toekomst voor zijn kroost en
doet hem beslissen het mineraal via zelf
gegraven schachten en tunnels op te
graven. De ertslaag is zo uitgebreid dat hij
daarvoor zelfs zijn huisje sloopt.
Maar de schacht is juist op maat
van zijn 8-jarig zoontje Jabari die zonder
bescherming het kobalt los hakt en naar
boven brengt. 12 uur per dag in nietgestutte tunnels. Echtgenote en kinderen
Louise(10) en Lionel(6) sorteren, zeven,
spoelen en vervoeren de zware zakken
naar de Chinese tussenhandelaars. Deze
geven maar een heel kleine vergoeding
voor de mineralen die ze met forse winst
verkopen en exporteren naar China waar
het verwerkt wordt in onze smartphones,
laptops en in de batterijen van onze
elektrische auto’s.

Kinderen
van 6 jaar werken
12 uur per dag in de mijnen
om het kobalt voor onze
batterijen op te halen.
Ook 600 buren, onder druk van
gewapende milities en mijnbedrijven die
ook hun deel willen, sloopten hun huisjes en
graven de mineralen uit de rijke ondergrond.
Niemand die zich bekommert om de
talrijke ongevallen en ziekten door het
gevaarlijke kobaltstof.

kinderen
te
verzachten.

Niemand
die zich bekommert om
de te zware arbeid
en de gemiste scholing
van de kinderen.
De gedwongen verhuizingen en de
moeilijke leefomstandigheden van de
gezinnen die in kampen verder leven,
dragen bij tot talrijke ziekten waarvoor
op de site geen of onvoldoende opvang
bestaat.

werd de basis gelegd voor de

werking van Memsaada. Enkele mensen
namen deel aan een Congo-expeditie

die de harde confrontatie aanging met de
leefomstandigheden van de bevolking” .

Men kwam aan in een afgelegen
vissersdorp, op enige afstand van de
grote mijnsites van Katanga. Naast
‘Hôpital Général de Référence’ staat
op een bord dat hier tbc- en lepra voor
het aanpalende melaatsendorp wordt
behandeld. “Hôpital” bleek een te grote
naam te zijn voor een broussehospitaaltje
met in de ziekenzalen een 60-tal
verroeste, doorgezakte bedden met
daarop wat karton voor de talrijke
patiënten met cholera, tbc, hiv/aids,
brandwonden en geamputeerden.
Bij de terugkeer werd Memsaada
opgericht en deze zorgde in Kapolowe
voor vernieuwing van het ziekenhuis.

kreeg vanuit een Rode
Kruis gezondheids-centrum een dringende
oproep voor materiële ondersteuning.
Zij schrijven ons: “Wij zijn een
gezondheidscentrum gelegen te midden van
een site van artisanale kobaltmijnen, waar
de levensomstandigheden van mannen,
vrouwen en kinderen précair zijn. Met 3
geneesheren en tien verplegers proberen wij
zo goed mogelijke zorgen te verlenen aan
een hopeloze en hulpeloze bevolking. Wij
zijn dankbaar voor elke medische uitrusting
waarmee wij onze bevolking kunnen helpen
en bijstaan.”

I

n 2009

In 2019 gaan wij in Kasulo een
partnerschap aan met het
Henry Dunant Center.
Memsaada stuurde reeds begin 2019
de eerste medische uitrusting voor
de dokters, samen met verbanden
en geneesmiddelen.
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Samen
met
onze
partnerziekenhuizen draagt Memsaada bij tot
een beter zorgaanbod en kwalitatieve
gezondheidszorg in het Oost-Congolees
conflictgebied. Onze werking bestaat
er in de partner-ziekenhuizen uit te
rusten met het noodzakelijke medisch
materiaal. Wij zorgen in ziekenhuizen
voor de medische voorzieningen van
operatie- en ziekenzalen.
Dit doen wij door het ophalen van
tweedehands medische uitrusting,
bedden, rolstoelen, nieuw materiaal en
zoveel meer.
Jaarlijks verschepen we zowat 3 à
4 gedeelde containers naar Lubumbashi
en voorzien daarvoor een budget van
+/- € 25.000-30.000.
Om dit bedrag jaarlijks te
verzamelen rekenen we op de milde
giften van particulieren en bedrijven.
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