
Itendey is een klein dorpje in het regenwoud van Ituri, Noord-oost Congo. Sinds 1965 is daar een kleine 
medische kliniek en een kerk gesticht. Deze kliniek is langzaam uitgegroeid tot een ziekenhuis dat verant-
woordelijk is voor de zorg van de gehele regio met een populatie van zo’n 70.000 mensen. Het ziekenhuis is 
onderdeel van de Communauté Emmanuel, partner van de GZB in de democratische republiek van Congo. De 
kerk wil met het ziekenhuis goede medische zorg aanbieden voor de gehele regio en daarbij het Evangelie 
van Jezus Christus verkondigen.  
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Afdeling chirurgie na renovatie

Afdeling chirurgie voor de renovatie

Nieuwe keuken met daarvoor de oude 
keuken

DC.1.100

Het ziekenhuis van Itendey is door 
de burgeroorlog in Ituri (1996-
2004) hard achteruitgegaan. En 
ook na de oorlog waren er nauwe-
lijks financiële middelen beschik-
baar, zodat er in 2016 nog maar 
enkele verpleegkundigen werk-
ten. Het ziekenhuis was heel slecht 
onderhouden, er was heel weinig 
medisch materiaal aanwezig en 
de medische zorg die er gegeven 
werd was zeer beperkt.  

De GZB is sinds 2016 actief in 
Congo in samenwerking met de 
Communauté Emmanuel. Sinds 
2017 wonen Willem en Joanne 
Folmer met hun kinderen in Iten-
dey, zij werken in het ziekenhuis 
als tropenarts. Voor de herop-
bouw van het ziekenhuis zijn de 
verbetering van de medische 
zorg, onderwijs & training en het 
ondersteunen van de directie 
belangrijke onderdelen van hun 
werk. Dankzij de financiële hulp 

via het GZB-programma Project 
10 27 kon het ziekenhuis op es-
sentiële onderdelen worden on-
dersteund. In 2017 is gestart met 
het verbouwen van de polikliniek 
en het laboratorium. Arme patiën-
ten zijn ondersteund via een pati-
entenfonds en het ziekenhuis had 
de mogelijkheid om meubilair en 
medicatie aan te schaffen. In 2018 
is de oude verloskunde-afdeling 
opgeknapt en zijn er huizen ge-
bouwd voor nieuwe personeels-
leden. Voor de vernieuwde afde-
lingen zijn er nieuwe bedden en 
meubels aangeschaft. 
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Afronding herbouw
ziekenhuis
Zoals gepland heeft Project 10 27 
in 2019 nogmaals het ziekenhuis 
ondersteund om zo de herbouw 
af te ronden. De grootste inves-
tering was de verbouwing van de 
afdeling interne geneeskunde en 
chirurgie. Zo zijn er extra bedden 
gecreëerd met meer ventilatie, 
privacy en de mogelijkheid tot 
isolatie van bijvoorbeeld tubercu-
losepatiënten. Ook is er rondom 
het ziekenhuis een hek geplaatst 
en een grote buitenkeuken ge-
bouwd voor familie van patiënten. 
Hierdoor zijn de veiligheid en de 
hygiëne van het ziekenhuis beter 
gegarandeerd.  

Het ziekenhuis had al extra bed-
den aangeschaft voor de nieuwe 
ruimte die beschikbaar kwam. Via 
Project 10 27 konden voor deze 
bedden matrassen worden aan-
geschaft. Ook zijn er een tweetal 
brancards gekocht zodat de pa-
tiënten liggend vervoerd kunnen 
worden. De operatiekamers zijn 
uitgebreid met anesthesiekarren 
en operatietafels. Op deze manier 
is het overzicht en daarmee de 
veiligheid van de medische han-
delingen verbeterd.  

Als laatste is er een broedstoof 
gekocht voor het laboratorium om 
tuberculose beter te kunnen diag-
nosticeren. Ook is de behandeling 
van ondervoede kinderen onder-
steund. Deze kosten waren niet zo 
groot omdat het ziekenhuis ook 
al therapeutische melk vanuit een 
andere lokale organisatie ontving. 
Bekijk voor meer details het finan-
ciële overzicht.  
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Blijvende zegen
Met ondersteuning vanuit de GZB/ 
Project 10 27 kon de herbouw in 
2019 worden voltooid. Alle inspan-
ningen van de afgelopen drie jaar 
zijn mooi afgerond met de offici-
ele opening van het ziekenhuis 
en het vliegveld op 2 november 
2019. Er waren vertegenwoordi-
gers vanuit de overheid, de kerk 
en partnerinstituten aanwezig. De 
nieuwe naam van het ziekenhuis 
‘Bon Samaritain’ (Barmhartige 
Samaritaan) werd ingewijd door 
het doorknippen van een lint bij 
de hoofdingang en onze Congole-
se partners spraken hun dank uit 
voor de Nederlandse ondersteu-
ning van de afgelopen jaren.  

Financieel overzicht 2019

Nieuwe brancards en anesthesie trolley Achter de omheining de vernieuwde afde-
ling chirurgie/interne geneeskunde

1. Rehabilitatie afdeling interne  
geneeskunde en chirurgie

2. Hekwerk ziekenhuis en bouw 
buitenkeuken voor patienten
 
3. Brancards en anesthesiekarren 

4. Motor ziekenhuis en nieuwe 
matrassen 

5. Broedstoof voor diagnostiek 
tuberculose in laboratorium 

6. Ondersteuning ondervoede 
kinderen 

7. Bankkosten
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De missie van het ziekenhuis is 
om de gehele mens te dienen met 
compassie, door goede zorg te 
verlenen en het Evangelie te delen. 
Project 10 27 heeft op deze ma-
nier aan dit mooie doel bij kunnen 
dragen. De GZB blijft het zieken-
huis begeleiden om zo zelfstandig 
mogelijk te functioneren en hoopt 
dat deze plek een blijvende zegen 
zal zijn voor de bevolking rondom 
Itendey.  

Patiëntje in het Bon Samaritain-ziekenhuis


