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Onze adventsgedachte:

zwangere vrouwen in Zimbabwe helpen 

veilig te bevallen
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Voor haar was geen plaats in de herberg

Lucas 2, het kerstnachtverhaal 

Maria en Jozef naar Bethlehem voor de volkstelling

Geen plaats in de herberg

Bevallen in een stal
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Een kind baren in de 3e wereld: risicovol 

Er is vaak geen herberg, er is meestal niets

Elke dag wereldwijd sterven 810 vrouwen in het kraambed. 98 % 
hiervan in ontwikkelingslanden!

Elke 2 minuten overlijdt er dus een jonge vrouw.

Daarop komen nog eens de getallen van de meisjes die overlijden na 
illegale abortussen.
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Zimbabwe: armoediger dan armoedig

Het 22ste land qua armoede in de wereld

Per hoofd per jaar $ 1953 (= € 1685 ofwel € 4,60 per dag) te 
besteden

32 baby’s van de 1000 sterven in de eerste 2 jaar (NL 3,6)
Aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners: 2  

85% van de bevolking werkloos 
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Is iets groter dan Duitsland

Hoofdstad Harare

11 miljoen mensen

Vroeger: Rhodesië (apartheid)

Onafhankelijk sinds 1980 (R. Mugabe 
president/dictator)

Vroeger graanschuur van Afrika, nu groot 
gebrek aan voedsel

steenkool, chroom, asbest, goud, koper,
vanadium, lithium, tin, platina in bodem

Veel aids en andere ziekten 
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Bevallen is een hachelijke zaak

Veel bevallingen vinden thuis plaats (of op het veld waar de vrouwen aan 
het werk zijn)

Er zijn nauwelijks hulpverleners (vroedvrouwen, verplegers e.d.) 
beschikbaar

Afstanden tot kraamkliniek zijn immens

Vervoer naar kraamkliniek gebrekkig

Opvang vóór en na bevalling slecht



8

Adventsgedachte: wij willen helpen 

Opvanghuis voor a.s. moeders uitbreiden

Sanitair en keuken installeren

Zonnepanelen installeren, dan bevallingen ‘s nachts mogelijk 

Voorlichting en training geven aan a.s moeders en verplegers 
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We helpen op die manier

• 250 zwangere moeders en hun kinderen en 70 vaders

• 15 plaatselijke gezondheidswerkers: opleiden in hulp bij kraambed aan moeder en kind

• 30 leidinggevende moeders en vaders: opleiden in hulp aan baby’s en kleine kinderen

• 30 zorggroepen met 300 huishoudens krijgen opleiding van de leidinggevende moeders en vaders 

• 30 ondervoede kinderen onder 5 jaar krijgen eieren (duur in Afrika)



De huidige 

kraamkliniek



De huidige bedden



De huidige kamers
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• Maak uw gift over op
▪ NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus 

▪ NL58 RABO 0140800719 t.n.v. Parochie Licht van Christus 

onder vermelding van “Vastenactie 2021”




