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Beste vrienden van de Keten van Hoop België,

Misschien volgde u het ook in de actualiteit: 2016 was een scharnierjaar 
voor de wereld van de NGO’s ten gevolge van de herstructurering door 
de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Onze organisatie is, zoals de  
anderen NGO’s, door verschillende fases van audit gegaan en vandaag 
kan ik u met genoegen melden dat Keten van Hoop België voor de  
volgende tien jaar een nieuwe accreditatie gekregen heeft. 

Deze accreditatie is een erkenning van de kwaliteit van werk geleverd over 
de nu bijna 20 jaar. Zij versterkt het perspectief om onze opdracht ten 
voordele van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die geen toegang 
hebben tot gespecialiseerde gezondheidszorg, verder te zetten.

Het is dus gesterkt door deze verworvenheid, gedragen door de honderden 
reeds geredde kinderen en gesteund door het engagement van een ieder 
die voor ons werkt zowel in het Noorden als in het Zuiden, dat wij onze 
strijd voor het leven verderzetten.

In maart 2017 zal Keten van Hoop een feestjaar inzetten voor haar twintig 
jarig bestaan. Wij hopen deze verjaardag met u te kunnen vieren en u 
talrijk te kunnen begroeten op één van onze evenementen. 

U dankend om elke dag aan onze zijde te staan,

Professor Jean Rubay
Hartchirurg UCL

Voorzitter Keten van Hoop België

Vandaag en morgen

Contactgegevens

Keten van Hoop België 
Carnoyplein, 15 
1200 Brussel 
Tel : +32 2 764 20 60 
GSM : +32 478 60 50 98 
E-mail : info@keten-hoop.be
Website : www.keten-hoop.be
Nationaal nummer : 0463.455.904

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Belfius  BE 28 0882 1265 5620  
BIC GKCCBEBB

ING  BE 90 3300 6235 9132 
BIC BBRUBEBB

CBC  BE 58 7320 3232 3279 
BIC CREGBEBB

Elke jaarlijkse donatie van 
minstens 40 € is fiscaal aftrekbaar. 

de nieuwskrant van de Keten van Hoop België
SCHAKELde



In sommige landen hebben achtergestelde kinderen geen toegang tot een  
kwalitatieve gezondheidszorg, laat staan tot chirurgie. De Keten van Hoop 

België vecht tegen deze onrechtvaardigheid door geboorte : zij ondersteunt 
hospitalen, vormt het personeel, verzorgt en opereert kinderen.

Congenitale misvormingen treffen jaarlijks 2.3 miljoen kinderen waarvan 60% 
genezen kunnen worden via een medische of chirurgische ingreep. Bijna één 
half miljoen kinderen hebben geen toegang tot deze zorg en overlijden.

Alle leden van onze mis-

sies zijn vrijwilligers en 

specialisten in  

pediatrische pathologiën. 

Zij komen uit diverse 

hospitaalgroepen zoals 

de Universitaire Kliniek 

Saint-Luc, Chirec,  

Erasmus hospitaal, Park 

Leopold in Brussel, CHU 

Ambroise Paré in Bergen, 

Jolimont, UZ Gent…zij 

delen hun ervaring met 

de lokale teams.

 Nicaragua 

 ± Plaats : Kinderhospitaal Manuel de Jesus Rivera 
- La Mascota, Managua

Steeds in samenwerking met de Amerikaanse NGO  
Surgeons of Hope, zet Keten van Hoop haar actie in  
Managua verder. Sinds 2001 werden 300 kinderen tijdens 
onze missies geopereerd.

In urologie en orthopedie werden de lokale teams autonoom 
bij de opvang van courante kindermisvormingen. In hart-
chirurgie duurt de opleiding langer want ze dekt meerdere 
disciplines: chirurgie, anesthesie, reanimatie en cardiologie.

Door een goede agendaplanning met andere (Amerikaanse, 
Spaanse, Franse…) internationale organisaties, laten hierdoor 
regelmatige en opeenvolgende missies ons toe om naast 
de verzorging van de kinderen ok te zorgen voor de opleiding 
van de lokale teams en dit zowel op theoretisch vlak via  
lessen en conferenties, als op praktisch vlak tijdens de 
chirurgische ingrepen, verzorging en consultaties.

 Benin 

 ± Plaats : Saint-Jean de Dieu Hospitaal, 
Tanguieta

Door zijn ligging, dichtbij verschillende landsgrenzen, 
ontvangt het hospitaal Saint-Jean de Dieu in Tanguieta, 
Noord Benin, zeer veel zieke kinderen. De meeste 
onder hen komen uit zeer arme regio’s. Om deze  
bevolking te helpen, slaagde de directie van het  
hospitaal erin, verschillende internationale teams, te 
sensibiliseren. Elk team met zijn specialisatie, kinderen  
of volwassenen. Keten van Hoop België vervult  
jaarlijks verschillende missies in orthopedische  
kinderchirurgie en in NKO (neus, keel en oor). In  
september deed een jonge chirurg uit Benin een stage 
van kinderchirurgie en orthopedie in het Universitair 
ziekenhuis Saint-Luc in Brussel.

“Eerste missie in Tanguieta…een missie die ik nooit 
zal vergeten! Wat een ontvangst, zoveel kinderen, 
zoveel zieken...! Wij klopten lange werkdagen en 

toch bleek er nog zoveel te doen…ik ga terug, dat is 
zeker! Steeds bij ons, ernstig en nieuwsgierig, onze 

vrienden uit Tanguieta verdienen onze steun.”

 Senegal 

 ± Plaats : Kinderen Albert Royer Hospitaal, Dakar

Naast de overdracht van technische competenties naar het hospitaalpersoneel, laat elke 
orthopedische missie ons toe om tientallen gespecialiseerde consultaties te verrichten 
en twintig kinderen te opereren.

Dit jaar werd een nieuwe zaal voor pediatrische fysiotherapie geopend. Ze is nu ope-
rationeel. De dienstverantwoordelijke kinesitherapie kreeg een opleidingsbeurs van 2 
maanden in het referentiecentrum in Cotonou, Benin. Bij zijn terugkeer werd, tijdens 
de missie van oktober, een technisch atelier georganiseerd rond de behandeling van  
horrelvoet: een dertigtal kinesitherapeuten vanuit het ganse land namen eraan deel.

“Mama, op een dag zal ik stappen.”



 België 

Sommige kinderen zoals Mamadou, Ethan, Mohamed of Blanchard worden in België 
verzorgd. Behalve dat ze niet in eigen land kunnen geopereerd worden, hebben we geen 
selectiecriteria wat de origine van het land betreft. Bij deze opname is het engagement 
van vele personen nodig: de familie en tussenpersonen in het land van oorsprong, de 
onthaalgezinnen, de medische en logistieke teams, de vrijwilligers van Keten van Hoop 
België en van Piloten zonder Grenzen en dit zonder schenkers en mecenaat te vergeten.

“Ik vergeet nooit de eerste glimlach die het kind ons geeft, de eerste blijk van affectie 
die hem durft geven; die zijn onvergetelijke momenten! Elke opvang is een nieuw 

verhaal en elke terugkeer naar zijn land vervult me van emotie en geluk!”

 Ruanda 

 ± Plaats : King Faisal Hospitaal en Universitair Hospitaalcentrum, Kigali

Binnen het Ministerie van Gezondheid in Ruanda, vindt het Departement voor niet-overdraagbare 
ziekten, de behandeling van hartziekten een prioriteit. Het neemt dan ook een actieve rol in de 
organisatie van de missies van Keten van Hoop België en van andere internationale NGO’s 
voor cardiologie en hartchirurgie. Deze missies volgen elkaar het ganse jaar door op het CHUK  
(Universitair Hospitaalcentrum Kigali) en in het King Faisal Hospitaal.

In 2016 hebben Belgische teams komende van UZ Gent, Saint-Luc en Jolimont twee missies  
gedaan in dit land. Tijdens deze missies is pair-werk essentieel: elke Belgische specialist werkt 
met een Ruandese homoloog samen. Vele kinderen met hartproblemen kregen een echografie 
tijdens de consultatie en een dertigtal onder hen werden verder geholpen via een hartcatheterisatie 
of een chirurgische ingreep.

“Als student geneeskunde in Kigali wil ik de geneesheren van de Belgische teams bedanken  
die ik mocht ontmoeten de laatste 2 jaar. Hun ervaring hielp ons betere diagnosen te stellen 

en beter te verzorgen maar ook om ons te specialiseren in de specifieke en onmisbare  
gezondheidszorg voor hartpatiëntjes. Wat vandaag nog onmogelijk is in ons land, moet 

morgen toegankelijk worden.”

 DR Congo 

 ± Plaats : Kliniek Ngaliema en Universitaire Klinieken, Kinshasa

DR Congo: een jaar vooral besteed aan opleiding

In april 2016, in het kader van de komende opening van het kinderchirugiecentrum 
van de Ngaliema Kliniek, greep een missie plaats tijdens de welke de kindercardioloog  
het personeel van verschillende hospitalen kon vormen in de diagnose en  
behandeling van kinderen met hartafwijkingen.

De Congolese kindercardiologen, voorheen in België opgeleid, verzorgen deze 
opleiding het ganse jaar door. In 2016 werden zo 325 geneesheren of studenten 
geneeskunde en 74 verpleegsters opgeleid. Tijdens de praktijkopleiding konden 170 
kinderen een consultatie en een hartechographie krijgen. Ook verschillende interna-
tionale opleidingen werden dit jaar georganiseerd: in  Zuid-Afrika waar 3 geneesheren 
en 5 verplegers een stage van 2 maanden deden en in België waar 4 specialisten 
een stage van één jaar liepen in de diensten van kinderreanimatie, van anesthesie 
en van chirurgie in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc. Ook een biotechnieker liep 
2 maand stage om zijn kennis te verbeteren in het onderhoud van de technische 
omgeving van een operatiekwartier.



Uw vrijgevigheid en steun laten ons toe om onze  
acties verder te zetten!
Dankzij de tussenkomst van vele vrijwilligers en van de medische teams, en dankzij een aandachtig kostenbeheer, 
slagen wij erin een maximum aan kinderen te helpen. Sommige kosten zijn niet te vermijden: aankoop van medische en  
chirurgische materiaal, geneesmiddelen, reiskosten, maar ook bijdragen tot opleidingsstages, het betalen van de  
verblijfkosten voor kinderen in België, de omkadering door een permanent team…

Door een gift aan Keten Van Hoop België, redt u het leven van kinderen en ondersteunt u blijvende acties ten voordele van 
de toegang tot gezondheidszorg voor alle kinderen.

Wat ook het bedrag is, elke gift is belangrijk !

Met jullie steun, kunnen we méér 
kinderen redden !

Iedere jaarlijkse gift van minstens €40 geeft recht op een 
fiscaal attest.

Door te kiezen voor een permanente opdracht van min. 
3,5 euro per maand geniet u ook van een fiscaal attest en 
laat u ons toe onze toekomstige acties te plannen.

De jaarrekeningen van Keten van Hoop België zijn door Deloitte 
goedgekeurd, bij de NBB gepubliceerd alsook op de website van  
Donorinfo, NGO Open Boek en dono.guide. Keten van 
Hoop België onderschrijft de code van de Vereniging voor 
Ethiek bij fondsenwerving.

Inlichtingen: info@keten-hoop.be 02/764 20 60

Zelf iets doen !

 ± Wenst u op een volwaardige manier uw tijd en 
vaardigheden te investeren, activiteiten op te starten 
ter gunste van Keten van Hoop in uw eigen regio ? 
Het kan allemaal !

 ± U bent sportief? Stel u zelf een persoonlijke uitdaging 
en laat u sponsoren door uw vrienden, familie en 
collega’s. Er zijn verschillende mogelijkheden (20 
kms van Brussel, crowdfunding).

 ± Als bedrijf wenst u Social Responsability verder te 
ontwikkelen ? We bedenken graag acties op maat, die 
bij jullie waarden en doelstellingen passen.

Gala Avond Charity Dream Cars - 19 januari 2017 om 
20.00 u
Droomwagens, modedefilé & walking dinner
Brussel Expo / Paleis 1
Info : www.keten-hoop.be et www.salondreamcars.be
 
Concert klassieke muziek – maart 2017
Onder de leiding van Raphaël Feye, met de pianist Julien Libeer  
en het orkest Les Métamorphoses.
Datas en plaatsen :

•  Zaterdag 25 maart 2017 om 20.00 u, in het kader van het  
“Internationaal Muziek Festivaal Max van der Linde”,  
in de Saint-Martin kerk van Tourinnes-la-Grosse 

•  Dinsdag 28 maart 2017 om 19.00 u in de Handelsbeurs Gent
Programma :

Carl Philipp Emanuel Bach - Symfonie in F, Wq 183/3
Joseph Haydn - Symfonie in F “La Passione”, Hob I/49
Wolfgang Amadeus Mozart - Pianoconcerto nr 27 in Bes, KV 595

Inlichtingen :  www.keten-hoop.be en  
www.festivalmaxvanderlinden.com

Solidariteitsdiner - 21 aprill 2017 om 12u30
Winkel Bio Attitude in Lasnes 
Inlichtingen : www.bio-attitude.be

Pasen en versnaperingen 
Schenk uw vrienden of collega’s chocolade en steun terzelfdertijd 
Keten van Hoop België!
Inlichitingen en bestelling : events@keten-hoop.be

Voordracht “Giften en schenkingen” - datum te bevestigen
“Beter beheren, Beter geven”
Kasteel Sainte-Anne Brussel
Info : www.keten-hoop.be

20 km van Brussel - 28 mei 2017
Dit jaar loop ik mee!
Voorinscrijvingen vanaf 8 januari 2017 
Info : 20km@keten-hoop.be

Concert met het Scala choor - 9 september 2017
Inschrijvingen: www.keten-hoop.be

Sensibilisering in scholen
Lenteactie in de Saint-Georges en Notre-Dame de la Trinité scholen 
in Wezembeek-Oppem
Solidariteitsdag in het College Notre-Dame de la Paix te Erpent

EN OOK: 

In augustus 2017 starten de “Fietsers van de Hoop” hun 
Ronde van Frankrijk zijnde 3.500 km; op 9/09 bij het Theater 
van Namen zorgt de groep Scala voor een feestelijke avond,…

We organiseren activiteiten het hele jaar door, schrijf u in 
op ons nieuwsbrief, volg ons op Facebook, of bezoek ons 
website op www.keten-hoop.be… zo blijf je op de hoogte !
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