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Het operatiezaaltje in Kananga, RD Congo, 

is eindelijk operationeel! 

 

                  Dank aan alle sponsors 



Beste, 

in 2004 zijn enkele enthousiastellingen, vrijwilligers bij Artsen zonder Vakantie, ingegaan op een 

vraag van de Broeders van Liefde in Kananga, centraal in RD Congo: 

Op vraag van Broeder Olenga, aan Dr Jean Schuermans, hebben we toegezegd om een 

archiefgebouwtje om te bouwen naar een operatiekwartier. 

Een feitelijke vereniging ‘KANANGA OK’ werd hiervoor opgericht. 

 

Dit originele plan werd iets later vervangen door een 

nieuwbouwproject, waarbij het plan werd getekend 

door Stijn  Nagels en Eric Selis van Architecten Zonder 

Grenzen.  

Het begrootte project steeg toen van 6800$ naar 

24.000$ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij al jullie financiële steun konden we dit project 

financiëren. 

Niemand had evenwel gedacht dat het zo lang zou 

duren! 



Maar Congo is België niet, en zelfs voor de meest doorwinterde Belg in Congo, zoals Miya Dammans, 

kon niet ingeschat worden dat er zoveel  problemen en hindernissen zouden opduiken. 

 Zo werd de aannemer vermoedelijk vermoord door een onderaannemer.  

 De initiatiefnemer Broeder Olenga verliet het convent van de broeders. 

 De arts die door AZV werd opgeleid om er te werken kwam te overlijden. 

 Materiaal, zoals de operatiemeubels van het Virga Jesseziekenhuis  verstuurd naar Kananga 

kwam niet allemaal aan….. 

 De cement- en metaalprijzen bleven maar stijgen. 

Maar gelukkig was er Miya Dammans, woonachtig te Kananga, die alles met haar enorme 

bouwervaring, toch in goede banen kon leiden, zowel financieel als bouwkundig. 

 

 

Op de foto: De initiatiefnemers: nlnr Broeder Olenga, dr. Carl Dierickx, Noel Vanhulle, Bea 

Triki, Miya Dammans die het project opvolgde, Nadine Vanpuyvelde, dr.  Jean Schuermans, 

Valentin de aannemer en zijn meestergast. Niet aanwezig op de foto: dr. Tom Mulier en 

Jeroen Lehaen. 

Het bouwen heeft meer dan twee jaar geduurd, de afwerking nog eens 2 jaar.  

De ruwbouwmaterialen heeft Miya ter plaatse aangekocht. Voor de ophanging van de operatielamp 

werden er treinsporen gebruikt! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar voor de afwerking diende bijna alles, zoals wasbakken, electrische panelen, scharnieren, 

kranen, generator , sterilisator en zelfs verf per vliegtuig ingevlogen te worden.  

De operatielamp, de tafel met toebehoren werden reeds in 2005 verstuurd door het Virga 

Jesseziekenhuis met de hulp van AZV. 

Chirurgische instrumenten werden nieuw aangekocht en verstuurd. De houten meubels werden door 

schrijnwerkerij nabij Miya geleverd. 

Het gebouw werd in november 2008 officieel overgedragen aan de Broeders van Liefde om het 

verder af te werken. 

De lokale overste Frère Freddy, zelf electrieker van opleiding, heeft gelukkig zelf de handen uit de 

mouwen gestoken om de laatste aansluitingen te realiseren. 

Het operatiekwartier bevat nu één grote operatiezaal, met plaats voor twee tafels, een 

verkoeverkamer, een sterilisatie en spoelruimte, een stockeerruimte, een kleedkamer voor dames en 

heren, een douche en WC, en een bureelruimte. De generator werd in een apart nieuw gebouw 

ondergebracht. 



 

Uiteindelijk was de afwerking klaar in februari 2010, zes jaar na de eerste intentieverklaring, en net 

nadat een team van AZV de werken had bezocht.  

We zijn verheugd dat het gebouw door Frère Freddy 

werd ingezegend op 25/02/2010. 

Op 26/02/2010 is het hele lokale team begonnen aan 

de eerste operaties. Ze werden hierbij niet geholpen 

door dokters van AZV, maar deden dit tot onze 

vreugde, met de hulp van Dr Kongolo uit Kinshasa. 

 



 

 

 

 

 

 

Op twee weken tijd hebben ze 33 ingrepen kunnen doen, dat is meer dan vele missies van Artsen 

Zonder Vakantie!  

 

We menen met al de initiatiefnemers van KANANGA OK, dat het oorspronkelijk doel van dit project 

nu bereikt werd: 

 De activiteiten van Centre Jukayi , gericht op de revalidatie van gehandicapten, verder te 

ontwikkelen door de lokale patiënten, en gerefereerde patiënten, ook te kunnen opereren. 



 De Broeders Van Liefde de mogelijkheid geven om zelf operaties uit te voeren, en niet meer 

afhankelijk te zijn van het  17 km verder gelegen Hôpital Berger. 

 De kosten te drukken van de operatieve verzorging, en de kosten van het transport van deze 

patiënten.  

 Op die manier kan de lokale arts, die 2 maal per jaar een missie op bezoek krijgt van een 

team van AZV, de patiënten een betere postoperatieve naverzorging geven, maar  zo kan hij 

ook tussendoor zelf ingrepen uitvoeren.   

 Het verbeteren van de orthopedische en traumatologische geneeskunde voor de lokale 

bevolking van Kananga en omgeving. 

En dit was enkel mogelijk dankzij de inzet van : 

 Medewerkers, artsen en paramedici  van Artsen zonder Vakantie 

 Het Virga Jesse Ziekenhuis van Hasselt 

 Meerdere serviceclubs uit Belgisch en Nederlands Limburg en Leuven 

 Mevr. Miya Dammans en Broeder Appi in Kananga 

 Architecten zonder Vakantie 

 De paters Scheutisten in Kananga 

 Broeder Stockman en zijn medewerkers van De Broeders van Liefde België 

 De mensen die de giften voor hun huwelijkfeest, huwelijksverjaardag of verjaardag 

opdroegen aan Kananga OK 

 

 en de vele vrienden, familieleden en vrijgevige mensen die ons project financieel hebben 

gesteund 

 

enorme dank! 

 vanwege de lokale bevolking en de leden van KANANGA OK 

 


