
ARTSEN ZONDER GRENZEN  JA ARR APPORT 2015

OCB  OPER ATIONEEL CENTRUM BRUSSEL



LIJST VAN AFKORTINGEN
ETC Ebola Treatment Center; gespecialiseerde ebola-kliniek
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HIV Human Immunode� ciency Virus; virus dat aids veroorzaakt

TBC Tuberculose; Infectieziekte die vaak de longen aantast

TBC-(M)R
 (Multi-)Resistente Tuberculose; vorm van 

tuberculose die resistent is tegen medicatie

PUC Pool d’Urgence Congo; gespecialiseerd team 

van Artsen Zonder Grenzen in Congo

INTERNATIONAAL PERSONEEL: uitgedrukt in voltijdse equivalenten

LOKAAL PERSONEEL: uitgedrukt in voltijdse equivalenten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt met ‘Artsen Zonder 
Grenzen’ in dit rapport steeds het Operationeel Centrum Brussel 
of de afdeling Artsen Zonder Grenzen-België bedoeld.
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WOORD VOORAF
Omdat werken in oorlogszones, tijdens epidemieën en na rampen 
de kern van ons werk uitmaakt, dreigt ons jaaroverzicht altijd 
een lijst van negatieve zaken te worden. De grootste humanitaire 
rampen drukken nu eenmaal het hardst hun stempel op onze 
perceptie van het voorbije jaar. Zo zal het jaar 2015 voor Artsen 
Zonder Grenzen altijd verbonden blijven met het bombardement 
op ons ziekenhuis in de Afghaanse stad Kunduz. Maar we mogen 
daarbij niet vergeten dat er het voorbije jaar ook heel wat positieve, 
hoopgevende dingen gebeurden.

Een verschrikkelijke aanval
In en rond Kunduz werd sinds 29 
september 2015 hevig gevochten 
tussen Talibanstrijders enerzijds, en 
Afghaanse en Amerikaanse troepen 
anderzijds. Ons team in Kunduz 
deed precies wat je van humanitaire 
hulpverleners mag verwachten: we 
verzorgden patiënten en keken daar-
bij uitsluitend naar hun medische 
toestand. Sommige gewonden waren 
burgers, anderen waren militairen; 
sommigen hadden gevochten voor 
het Afghaanse leger, anderen voor 
de Taliban. Maar in ons ziekenhuis 
waren ze uitsluitend patiënten. 
Wapens waren niet toegelaten in 
ons ziekenhuis, en gewonden van 
alle achtergronden lagen samen 
in dezelfde ziekenzalen. Dat heeft 
overigens nooit tot problemen geleid.

Door de hevige gevechten in 
Kunduz kwamen in ons ziekenhuis 
veel gewonden toe,  dat dan ook 
op volle toeren draaide. Op een 

week tijd zag de spoedafdeling niet 
minder dan 376 patiënten. Veel 
van onze medewerkers sliepen in 
het ziekenhuis zelf, in de gangen of 
kantoorruimtes. De operatiezalen 
waren permanent in gebruik.

De aanval, in het midden van de 
nacht van 3 oktober, kwam volslagen 
onverwacht. Alle strijdende partijen 
wisten waar ons ziekenhuis lag. 
Ze hadden de gps-coördinaten 
en bovendien was dit het enige 
verlichte gebouw in een volledig 
verduisterde stad. Op het dak was 
een groot logo van Artsen Zonder 
Grenzen aangebracht. Toch voerde 
een Amerikaans AC-130 vliegtuig 
een verwoestende aanval uit. Er 
werden 211 projectielen afgevuurd 
op het centrale gebouw, dat in brand 
vloog en deels instortte. Tientallen 
patiënten en hun begeleiders 
werden gedood. Sommige patiënten 
verbrandden levend in hun bed. In 
totaal kwamen 42 mensen om. Veer-
tien van hen waren onze collega’s. 

Tot op de dag van vandaag is er geen 
onafhankelijk onderzoek geweest, en 
ook geen bevredigende verklaring 
door het Amerikaanse leger. Dat 
is hoogst problematisch. Wanneer 
ziekenhuizen, medisch personeel 
en patiënten aangevallen worden, 
is dat potentieel een schending het 
oorlogsrecht. We blijven daarom 
meer duidelijkheid eisen van de 
Amerikaanse en de Afghaanse over-
heid. Want als onze bescherming 
niet meer gegarandeerd wordt door 
het internationaal recht, dreigt 
humanitaire hulp bieden zeer moei-
lijk, zo niet onmogelijk te worden. 

De genadeloze oorlog in Syrië
Dat lijkt vandaag al in sterke mate 
het geval in Syrië. In 2012 verklaarde 
de Syrische overheid medische 
hulp aan tegenstanders illegaal, en 
sindsdien zijn ziekenhuizen en 
klinieken er doelwitten van militaire 
aanvallen. In 2015 mengden ook 
Rusland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk zich in de strijd. De oorlog 
lijkt uitzichtlozer en gewelddadiger 
dan ooit, en het is de bevolking die 
daar de zwaarste prijs voor betaalt. 

OCB leidt in Syrië geen projecten 
meer direct, omdat de risico’s voor 
onze medewerkers veel te groot zijn. 
Wel steunen we klinieken aan de 
verschillende Syrische frontlinies, 
met medisch materiaal, financiële 
steun en technisch advies.

We publiceerden ook cijfers van 
de zeventig klinieken die wij en 
andere OC steunen. We telden in 
2015 niet minder dan 94 aanvallen 
op medische faciliteiten die wij 
steunen in Syrië. Daarbij kwamen 
81 zorgverleners om, en 12 keer 
vernietigde zo’n aanval de structuur 
volledig. Nochtans zijn die klinie-
ken hard nodig: ze behandelden 
155.000 gewonden, en zagen 7.000 
doden. Dat zijn verschrikkelijke 
cijfers, die niet eens de volledige 
werkelijkheid tonen. Veel gewonden 
halen het ziekenhuis immers niet. 

Migratie
Conflictzones zijn niet de enige con-
text waar internationale afspraken 
om de zwaksten en kwetsbaarsten 
te beschermen niet gerespecteerd 
worden. In 2015 vluchtten naar 
schatting 1 miljoen mensen naar 
Europa; 84% van hen uit landen waar 
gewapende conflicten woeden. De 
Europese Unie sprong echter losjes 
om met haar plicht om mensen 
op te vangen en een correcte 
asielprocedure te bieden. De EU 
sloot haar grenzen zoveel mogelijk 
af en voerde vooral een afschrik-
kingsbeleid. Omdat de EU weigerde 

Meinie Nicolai
Voorzitter van de Algemene Vergade-
ring en Raad van Bestuur van OCB 
en Artsen Zonder Grenzen-België
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haar verantwoordelijkheid te nemen, 
organiseerden wij hulpverlening 
op plaatsen en manieren zoals we 
dat nooit eerder gedaan hadden. 
OCB nam het voortouw en startte 
in mei met eigen reddingsacties 
op de Middellandse Zee, met het 
schip Bourbon Argos. Samen met de 
andere OC redden we in 2015 24.000 
mensen. Maar ook op het Europese 
vasteland waren we actief. Medische 
teams deden meer dan 100.000 
medische raadplegingen in Europa. 
Meer dan 90.000 daarvan waren 
voor aandoeningen die mensen 
opliepen tijdens hun vlucht. Met 
andere woorden: mensen slaan op 
de vlucht in goede gezondheid, maar 
de omstandigheden tijdens hun 
vlucht tasten hun gezondheid aan. 

Dat is een rechtstreeks resultaat van 
het Europese beleid, dat alles doet 
om het vluchtelingen zo moeilijk 
mogelijk te maken. Bijgevolg moeten 
vluchtelingen steeds gevaarlijker 
routes nemen in hun zoektoch 
naar veiligheid en bescherming. 
Onze artsen en verpleegkundigen 
behandelen elke dag de gevolgen 
van het Europese wanbeleid.

Het einde van ebola
Om met een positieve noot te 
eindigen: 2015 zag ook het einde van 
de ebola-epidemie, die West-Afrika 
sinds begin 2014 in haar greep 
hield. Artsen Zonder Grenzen was 
gedurende twee jaar bijzonder 
betrokken bij de strijd tegen het virus. 

In 2015 namen we deel aan verschil-
lende wetenschappelijke studies naar 
vaccins, behandelingen en diagnos-
tische testen voor ebola. Medio 2015 
konden we samen met de Wereldge-
zondheidsorganisatie aankondigen 
dat een vaccin erg veelbelovend was. 
De tests voor behandelingen waren 
echter een teleurstelling: van geen 
enkele behandeling kon aangetoond 
worden dat ze effectief patiënten 
hielp het virus te overwinnen. 

Met het einde van epidemie viel er 
een enorme last van onze schouders. 
Twee jaar lang leverden we een 
enorme inspanning. We behandel-
den duizenden patiënten, beheerden 
een twintigtal ebola-klinieken en 
leidden personeel van vele andere 
organisaties en instellingen op. Toch 
is het werk nu niet gedaan; integen-
deel. De epidemie toonde aan hoe 
slecht voorbereid de wereld was op 
een uitbraak van een besmettelijke, 
dodelijke ziekte waartegen geen 
behandeling bestaat. Daar moeten 
lessen uit getrokken worden. En er 
is een tweede uitdaging: duizen-
den patiënten hebben de ziekte 
overleefd, maar hebben nu andere 
gezondheidsklachten. Vaak gaat het 
om oor- en oogklachten, en pijn in 
de gewrichten. Bovendien lijden de 
overlevers vaak onder een sociaal 
stigma. Zelfs na ebola, is er dus nog 
werk aan de winkel voor ebola.

Dit is maar een greep uit de vele 
thema’s waarrond Artsen Zonder 
Grenzen in 2015 gewerkt heeft. Het 
zijn de opvallendste en misschien 
belangrijkste thema’s, maar we 
waren ook actief in tientallen andere 
landen. Ook daar zijn projecten 
opgezet, hindernissen overwonnen, 
mensenlevens gered. Een overzicht 
van al die hulpprojecten vindt u op 
de volgende pagina’s van dit rapport. 
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HOE ZIT ARTSEN ZONDER GRENZEN IN MEKAAR?
Artsen Zonder Grenzen organiseert haar hulp-
verlening via vijf Operationele Centra (OC). Zij 
verdelen het hulpverleningswerk onderling, en 
zijn samen actief in meer dan zestig landen. 

Alle andere afdelingen van Artsen Zonder Grenzen, die 
meestal nationaal georganiseerd zijn, zijn verbonden van 
met één van deze vijf OC. Deze afdelingen werven voor de 
OC medewerkers aan en ze zamelen fondsen in. 

Een Internationaal Bureau (IB) helpt met de interne coör-
dinatie van de OC. Alle OC, nationale afdelingen en het 
Internationaal Bureau waken er samen over dat Artsen 
Zonder Grenzen trouw blijft aan haar principes en haar 
mandaat.
Eén van die vijf operationele centra is dat van Brussel 
(OCB). Het is één van de grootste, met projecten in meer 
dan 30 landen. De andere OC zijn die van Amsterdam, 
Barcelona, Genève en Parijs. 

OCB werkt nauw samen met de afdelingen van Artsen 
Zonder Grenzen in de volgende landen: 

Ǒ België
Ǒ Brazilië
Ǒ Denemarken
Ǒ Hongkong
Ǒ Italië
Ǒ Luxemburg
Ǒ Noorwegen
Ǒ Zuid-Afrika
Ǒ Zweden

Dit rapport behandelt de activiteiten van OCB en de Bel-
gische afdeling. In de praktijk zijn OCB en de Belgische 
afdeling van Artsen Zonder Grenzen zeer nauw verweven. 
Zij delen hetzelfde kantoorgebouw, dezelfde directie, en 
dezelfde voorzitter. 

OCA

OCP

OCBA

DENEMARKEN

ITALIË

HONG KONG

BRAZILIË

NOORWEGEN

LUXEMBURG

ZWEDEN

ZUID-AFRIKA

BELGIË

OG

OCBIB
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HULPVERLENING IN CIJFERS

1 815 62671 8491 170 50871 16997 81529 88813 57012 390332 39018 6883015

RAADPLEGINGEN MET MOBIELE HULPPOSTEN

PATIËNTEN OPGENOMEN IN ZIEKENHUIZEN

DOSISSEN VACCIN TOEGEDIEND

HIV-TESTS AFGENOMEN

NIEUWE HIV/AIDS-PATIËNTEN BEGINNEN BEHANDELEN

PATIËNTEN GEHOLPEN MET EEN CHIRURGISCHE INGREEP

PATIËNTEN MET MALARIA BEHANDELD

ERNSTIG ONDERVOEDE PATIËNTEN BEHANDELD

SLACHTOFFERS VAN SEKSUEEL GEWELD GEHOLPEN

BEVALLINGEN BEGELEID, WAARVAN 4.588 MET KEIZERSNEDE

MENSEN GERED OP DE MIDDELLANDSE ZEE
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AFGHANISTAN : KUNDUZ
Een medewerker van Artsen Zonder 
Grenzen wandelt door het puin na de aanval 
van 3 oktober 2015. © AZG





AFGHANISTAN
BUDGET IN € 14.557.917

INTERNAT. PERSONEEL 61

LOKAAL PERSONEEL 1255

Het trieste dieptepunt van 2015 
was de luchtaanval op 3 oktober 
die het wondzorgcentrum van 
Kunduz verwoestte. Bij dit 
bombardement kwamen 42 
mensen om. 

Artsen Zonder Grenzen opende het 
ziekenhuis in Kunduz in augustus 
2011 om degelijke en kosteloze 
chirurgische zorg te bieden aan pati-
enten met algemene verwondingen 
en oorlogsverwondingen. Het was 
de enige structuur van dit type in 
het noordoosten van het land. Het 
ziekenhuis telde 92 bedden in sep-
tember 2015, vlak voor het gebom-
bardeerd werd.
Tussen januari en augustus 2015 
werden in dit ziekenhuis meer dan 
2.400 patiënten opgenomen, vooral 
slachtoffers van ongevallen op de weg 
of thuis. In diezelfde periode deed het 
Artsen Zonder Grenzen-personeel 
18.088 poliklinische raadplegingen 
en 4.667 vooral orthopedische chirur-
gische ingrepen.
Na de aanval schortte Artsen Zonder 
Grenzen de activiteiten in Kunduz op. 

Een antwoord op de behoeften 
van de bevolking van Kaboel 
In het Ahmad Shah Baba-ziekenhuis, 
in het oosten van Kaboel, versterkte 
Artsen Zonder Grenzen de medische 
voorzieningen om te reageren op 
de behoeften van de aangroeiende 
bevolking in dit gebied.

In samenwerking met het ministerie 
van Volksgezondheid verzekert Art-
sen Zonder Grenzen er:

Ǒ de behandeling van 
ondervoeding

Ǒ pediatrische zorg
Ǒ diensten voor gezinsplanning
Ǒ gezondheidspromotie 
Ǒ vaccinaties 
Ǒ steun aan het laboratorium en de 

dienst radiologie
Ǒ steun aan het programma dat 

tuberculose bestrijdt
Ǒ steun aan geestelijke gezondheid 

en de diensten voor psychosoci-
ale begeleiding.

De kraamafdeling is een van de 
drukstbezochte diensten van het 
ziekenhuis. Gemiddeld zijn er 1.400 
bevallingen per maand; over het 
hele jaar waren er 16.654 prenatale 
raadplegingen.
In 2015 vaccineerde Artsen Zonder 
Grenzen meer dan 5.370 zwangere 
vrouwen en testte 6.721 kinderen 
jonger dan vijf jaar op ondervoeding.

Een derde van de kinderen 
geboren in de materniteit van 
Khost
In 2015 kwam ongeveer een derde 
van de baby’s in de provincie Khost 
ter wereld in de materniteit van Art-
sen Zonder Grenzen. In december 
telde de materniteit een record van 
58 geboorten per dag, 1.733 in een 
maand.

AFGHANISTAN  Elodie 
is vroedvrouw op de 
materniteit van Art-
sen Zonder Grenzen 
in Kaboel.  
© MATHILDE VU/AZG
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GETUIGENIS

“Ik was kapot van 
verdriet toen ik dacht 
aan de collega’s die het 
niet gehaald hadden”

Op 3 oktober 2015 stond de Afghaanse 
chirurg Sayed Hamed Hashemy te 
opereren toen de bommen op het 
ziekenhuis van Kunduz vielen. Twee 
weken later ging hij er opnieuw kijken. 

“Mijn hart brak toen ik het ziekenhuis 
binnenging. Het gebouw was totaal 
verwoest. Alles was afgebrand. Er 
zaten enorme gaten in het plafond en 
in de muren van de operatiezaal waar 
ik de nacht van de aanval aan de slag 
was geweest. De zuurstofflessen en de 
operatietafel lagen aan diggelen. In 
sommige delen van het ziekenhuis was 
het dak volledig weggeblazen.

De tijd had er stilgestaan: je kon het 
moment zien waarop iedereen gestopt 
was met werken. Het was vreemd om 
het gebouw zo te zien. Ik was kapot 
van verdriet toen ik dacht aan de col-
lega’s die het niet gehaald hadden. 

De nacht van het bombardement was 
ik in de operatiezaal aan de slag met 
een internationale collega, toen vlak-
bij een explosie klonk. We deden niets 
omdat we niet dachten dat er nog een 
ontploffing zou volgen. Maar er kwam 
wel een tweede en het licht ging uit.

Mijn collega’s liepen door de gangen, 
sprongen uit het raam en iedereen 
zocht een plek om te schuilen. Alles 

rond ons stortte in. Er was brand, er 
was rook, veel rook, het lawaai was 
oorverdovend en alles daverde door 
de ontploffingen. 

De mensen waren bang, collega’s 
schreeuwden, overal lagen stukken 
van het plafond, van ramen en deuren. 
Na minutenlang zoeken naar een 
uitweg in die chaos geraakten we uit-
eindelijk het gebouw uit. We sprongen 
in een ondergrondse structuur van 
een meter of twee diep. Daar zijn we 
bijna een uur blijven zitten. We zijn 

pas uit de schuilplaats gekropen toen 
we de vlammen uit de ramen van het 
hoofdgebouw vlakbij ons zagen slaan. 
We zijn dan naar de conciërgekamer 
gelopen, op enkele meters van onze 
schuilplaats, en we hebben ons daar 
gedeisd gehouden tot de ontploffin-
gen ophielden. Ik vroeg me af of ik 
mijn vrienden en collega’s ’s ochtends 
levend terug zou zien. 

Toen de explosies eindelijk ophiel-
den, hoorden we collega’s roepen. Ze 
zochten gewonden. Ik ben naar de 

vergaderzaal gegaan, en dat was slik-
ken. Het personeel huilde en viel elkaar 
in de armen. We hielpen de gewonden. 
We staken thoraxdrains en stelpten 
het bloeden van de verwondingen. We 
hadden weinig materiaal, maar toch 
deden we een buiksnede bij een van 
onze zwaargewonde artsen. Hij had 
veel bloed verloren en stierf even later.

De week voor het bombardement had 
ik aan één stuk door gewerkt. Mijn 
moeder vreesde voor mijn veiligheid, 
maar ik kon niet thuis blijven als het 

ziekenhuis me nodig had. Als arts 
vind ik het mijn plicht om iedereen in 
nood te helpen. Toen ik terug ging kij-
ken naar het ziekenhuis, stond het er 
afgebrand en verlaten bij. Er was geen 
sprankeltje hoop meer.”

©
 A

ZG
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ZUID-AFRIKA
Een groep Congolezen debatteert in een 
vluchtelingenkamp in Durban. 
© GREG LOMAS





ZUID-AFRIKA 
BUDGET IN € 8.439.337

INTERNAT. PERSONEEL 33

LOKAAL PERSONEEL 209

In juli opende Artsen Zonder 
Grenzen het gezondheidscen-
trum Kgmotso voor medische 
en psychologische spoedhulp 
aan slachtoffers van seksueel 
geweld in Rustenburg. Een 
derde van de vrouwen daar zegt 
verkracht te zijn geweest op een 
bepaald moment in hun leven.

In dit project informeerden de 
gezondheidspromotieteams van Art-
sen Zonder Grenzen meer dan 25.000 
volwassenen en middelbare-scholie-
ren over seksueel gendergeweld.

Spoedinterventie in Durban
In april kwam een urgentieteam van 
het Eshowe-project in actie na een 
opflakkering van xenofoob geweld in 
de kuststad Durban. Meer dan 7.000 
migranten uit Malawi, Zimbabwe, 
Mozambique, Congo en Burundi 
hadden hun toevlucht gezocht in drie 
haastig opgetrokken kampen. Artsen 
Zonder Grenzen verleende er medi-
sche zorgen en psychosociale onder-
steuning, regelde water en sanitair en 
coördineerde de interventie samen 
met andere organisaties.

Geen uitgeputte voorraden meer
Artsen Zonder Grenzen waakt er 
samen met andere organisaties over 
dat er voldoende levensreddende 
geneesmiddelen zijn in de zieken-
huizen van het land. Ze spoort de 
gezondheidsautoriteiten aan te voor-
komen dat de voorraden uitgeput 
raken en vraagt om tekorten sneller 
aan te vullen. 

Het oudste project van Artsen 
Zonder Grenzen in Zuid-Afrika
In Khayelitsha, aan de Kaap, blijft het 
oudste hiv-project van Artsen Zonder 
Grenzen in Zuid-Afrika gespeciali-
seerde zorg bieden aan kinderen die 
niet reageren op standaard aidsrem-
mers. Recent heeft, voor het eerst in 
Zuid-Afrika, een patiënt met multi-
resistente tuberculose polytherapie 
gekregen met onder andere de enige 
twee nieuwe anti-tbc geneesmidde-
len van de voorbije vijftig jaar: dela-
manide en bedaquilline.

De epidemie blijven bestrijden
Dankzij het Artsen Zonder Gren-
zen-programma voor de strijd tegen 
hiv en tuberculose in Mbongolwabe 
en Eshowe in KwaZulu-Natal wordt 
de epidemie teruggedrongen. In 
2015 testte Artsen Zonder Grenzen 
meer dan 60.000 mensen op hiv en 
deelde 750.000 condooms uit. Meer 
dan 3.600 mannen lieten zich vrij-
willig besnijden, een ingreep waar-
van bewezen is dat hij het risico op 
hiv-besmetting beperkt.

ALGERIJE 
BUDGET IN € 765.965

INTERNAT. PERSONEEL 1

LOKAAL PERSONEEL 0

Artsen Zonder Grenzen begon 
in 2015 opnieuw te werken in 
Algerije, na 13 jaar afwezigheid. 

Dit jaar begon Artsen Zonder Gren-
zen met een programma om de 
behandeling van hiv toegankelijker te 
maken voor kwetsbare groepen zoals 
migranten, gebruikers van intrave-
neuze drugs en sekswerkers. 
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BURUNDI 
BUDGET IN € 2.860.068

INTERNAT. PERSONEEL 11

LOKAAL PERSONEEL 105

Toen het geweld escaleerde in 
de aanloop naar de verkiezin-
gen in april 2015, ging Artsen 
Zonder Grenzen aan de slag in 
de hoofdstad Bujumbura.

Van mei tot juli bemande Artsen Zon-
der Grenzen twee medische hulp-
posten in de buurt van de plek waar 
de manifestaties plaatsvonden. Zo 
kregen 120 patiënten gratis medische 
hulp.
In Bujumbura gaf Artsen Zonder 
Grenzen het medisch personeel 
van het Prince Rwagasorezieken-
huis opleiding in de behandeling 

van verwondingen. Ze schonk 
ook geneesmiddelen en medisch 
materiaal. 
In het Arche-de-Kigobeziekenhuis in 
het noorden van de stad runt Artsen 
Zonder Grenzen sinds juli een wond-
zorgcentrum van 43 bedden, met een 
spoeddienst, twee operatiezalen en 
een eenheid voor intensieve zorg. De 
teams bieden gratis wondzorg aan. 
Eind 2015 hadden ze 693 patiënten 
verzorgd.

Overdracht van projecten
In januari werd de overdracht van het 
project in het district Mukenke aan 

het ministerie van Volksgezondheid 
voltooid. In augustus 2015 droeg 
Artsen Zonder Grenzen het beheer 
van het Urumuri-centrum voor de 
behandeling van obstetrische fistels 
officieel over aan het regionaal zie-
kenhuis van Gitega.

BURUNDI  Een chirurgische operatie in het traumacentrum van 
Bujumbura.  © ALBERTO MASIAS/AZG
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CAMBODJA 
BUDGET IN € 797.331

INTERNAT. PERSONEEL 5

LOKAAL PERSONEEL 40

In 2015 begon Artsen Zonder 
Grenzen in de provincie Preah 
Vihear een project voor de 
preventie, opsporing en 
behandeling van vormen van 
malaria die resistent zijn tegen 
artemisinine.

In bepaalde streken van Cambodja 
is vastgesteld dat malaria resistent 
is aan artemisinine, het meest doel-
treffende antimalariamiddel op dit 
moment. Dit bemoeilijkt de behan-
deling en de uitroeiing van de ziekte 
in deze gebieden. 
Artsen Zonder Grenzen begon een 
project in de provincie Preah Vihear 
waar deze resistentie tegen artemi-
sinine werd vastgesteld. Dit nieuwe 
project mikt op de kwetsbaarste 
mensen. Het onderzoekt in de eerste 
plaats de manieren waarop resistente 
malaria wordt overgedragen en eva-
lueert de strategieën die de ziekte 
er kunnen helpen uitroeien. Artsen 
Zonder Grenzen werkte samen met 
het ministerie van Volksgezondheid 
en de lokale gemeenschappen om 
mensen te informeren over de ziekte 
en besmettingen op te sporen.

BUDGET IN € 13.610.590

INTERNAT. PERSONEEL 47

LOKAAL PERSONEEL 363

In 2015 was er nog steeds spo-
radisch geweld in heel het land. 
In september waren er opnieuw 
zware gevechten in de hoofd-
stad Bangui. Dit vergrootte de 
behoefte aan humanitaire hulp.

De teams van Artsen Zonder Grenzen 
deden vaccinatiecampagnes, runden 
mobiele klinieken en organiseerden 
noodchirurgie, materniteitsdiensten, 
gespecialiseerde zorgen voor slacht-
offers van seksueel geweld en de 
behandeling van ondervoeding.

Medische zorgen in Bangui
In de hoofdstad Bangui concentreert 
Artsen Zonder Grenzen zich op de 
spoeddienst van het algemeen zie-
kenhuis. In 2015 hebben de teams:

Ǒ 15.500 mensen opgenomen voor 
spoedraadplegingen en 128.000 
raadplegingen gedaan in het zie-
kenhuis van M’poko en in nog 
drie gezondheidscentra in het 
ontheemdenkamp van de 
luchthaven

Ǒ bijna 9.000 baby’s helpen ter 
wereld brengen; 800 van deze 
bevallingen waren spoed-
keizersnedes voor complexe 
gevallen

Ǒ medische en psychologische 
hulp geboden aan 291 slachtof-
fers van seksueel geweld.

Op 26 september joegen geweldda-
dige betogingen tegen de interimre-
gering, confrontaties met de interna-
tionale vredesmacht, plunderingen 
en verwoestingen van gebouwen 
meer dan 44.000 mensen op de vlucht. 
Artsen Zonder Grenzen organiseerde 
mobiele klinieken voor ontheemden 
en deed 9.800 raadplegingen tussen 
oktober en december; en leverde ook 
drinkbaar water.

Medische zorgen in Bangassou
In Bangassou, in het oosten van het 
land, zette Artsen Zonder Grenzen 
de ondersteuning van het referen-
tieziekenhuis voort. Teams boden 
basis- en gespecialiseerde zorgen in 
de materniteit (2.200 bevallingen), in 
de pediatrie (3.100 patiënten) en in 
de chirurgie (922 ingrepen). In 2015 
waren er in de drie gezondheids-
centra van Niakari, Yongofongo en 
Mbalazime die Artsen Zonder Gren-
zen ondersteunt, meer dan 28.400 
raadplegingen, naast 547 bevallingen. 
Artsen Zonder Grenzen vaccineerde 
ook bijna 4.900 kinderen in Rafaï in 
februari, en 37.000 kinderen in Ban-
gassou in augustus.

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK  Emilienne, 20 
jaar oud, is overgebracht 
van het ziekenhuis van het 
kamp van Mpoko naar het 
algemeen ziekenhuis van 
Bangui.  © LUCA SOLA

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK
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EGYPTE
BUDGET IN € 2.381.653

INTERNAT. PERSONEEL 9

LOKAAL PERSONEEL 95

Egypte is een transitland en een 
belangrijke bestemming voor 
vluchtelingen en migranten uit 
Afrika en het Midden-Oosten.

Egypte zag het aantal immigranten 
binnen zijn grenzen aanzwellen 
als gevolg van de conflicten en de 
instabiliteit in landen als Syrië, Irak, 
Zuid-Soedan en Libië. Er zijn steeds 
meer kandidaten voor de oversteek 
naar Europa.
Ongeveer 115.000 asielzoekers en 
geregistreerde vluchtelingen leven 
in de hoofdstedelijke regio van Caïro. 
Artsen Zonder Grenzen biedt hen 
revalidatie, inclusief medische en 
psychologische hulp, naast kinesit-
herapie en sociale begeleiding, en dit 
aan de hand van multidisciplinaire 
behandelingsplannen op maat. In 
2015 namen we 1.663 nieuwe pati-
enten op; 51% van hen was verkeerd 
behandeld geweest. Artsen Zonder 
Grenzen deed ook bijna 2.800 medi-
sche raadplegingen voor kwetsbare 
personen en verdeelde meer dan 
2.300 hygiënekits via de mobiele 
klinieken.

GRIEKENLAND 
BUDGET IN € 14.287.985

INTERNAT. PERSONEEL 19

LOKAAL PERSONEEL 75

In 2015 kwamen meer dan 
856.000 vluchtelingen en 
migranten aan in Griekenland, 
over zee of over land. Het land 
is de toegangspoort bij uitstek 
voor wie Europa probeert te 
bereiken.

91% van de vluchtelingen in Grieken-
land kwam uit oorlogsgebieden en 
uit landen waar geweld verwoesting 
zaait, vooral Syrië, Afghanistan, Irak 
en Somalië. De meeste mensen 
strandden op de eilanden Lesbos, 
Samos, Chios, Kos en Leros.

Het eiland Lesbos
In juli opende Artsen Zonder Gren-
zen klinieken in de kampen Moria 
en Kara Tepe op het eiland Lesbos. 
De teams installeerden een mobiele 
kliniek in de haven waar duizenden 
bootvluchtelingen buiten in de druk-
kende hitte wachtten om te kunnen 
doorreizen naar Athene. Artsen 
Zonder Grenzen verbeterde de water-
bevoorrading en de hygiëne, orga-
niseerde het afvalbeheer en richtte 
chemische toiletten en waterpunten 
in Moria in. Het team regelde ook het 
vervoer per bus van pas aangekomen 
mensen naar de registratiecentra of 
naar medische centra. Artsen Zonder 
Grenzen opende een transitcentrum 
in Matamados zodat de nieuwkomers 
een dak boven het hoofd hadden. Het 
team deed meer dan 16.100 medische 
raadplegingen en gaf 3.000 mensen 
psychologische bijstand.

Eiland Dodekanesos
In maart begon Artsen Zonder Gren-
zen met de levering van tenten en 
voedsel en de screening van medi-
sche problemen op Kos. In september 
sloten de plaatselijke autoriteiten het 
geïmproviseerde kamp van Captain 
Elias, waar asielzoekers tijdelijk 
onderdak hadden gevonden en waar 

Artsen Zonder Grenzen noodhulp gaf. 
De migranten en de vluchtelingen 
moesten daarop buitenslapen in de 
stad Kos, tot Artsen Zonder Grenzen 
een tentenkamp inrichtte. Daar 
werkte het team samen met andere 
organisaties om medische en huma-
nitaire basishulp te geven.

In juni deed een mobiele kliniek van 
Artsen Zonder Grenzen de ronde 
van de eilanden Leros, Simi, Tilos en 
Kalymnos. In september openden 
Artsen Zonder Grenzen een perma-
nentie op Leros. Teams leverden er 
tenten, bevoorraden de bewoners 
met water en zorgden voor een betere 
hygiëne, psychologische bijstand en 
medische basiszorgen. Op Kos en op 
Leros deed het team meer dan 14.000 
raadplegingen en verleende psycho-
logische bijstand aan 6.000 mensen. 
Artsen Zonder Grenzen deelde 35.358 
kits met basisgoederen uit aan men-
sen die hun spullen verloren hadden 
tijdens de tocht.

Op het vasteland
In het transitkamp van Idomeni, 
dichtbij de grens met Macedonië, 
runde Artsen Zonder Grenzen een 
mobiele kliniek, met medische basis-
zorg, psychologische bijstand en de 
verdeling van basisgoederen zoals 
dekens en hygiënekits. De teams 
deden meer dan 13.000 raadplegin-
gen tussen april en december. Artsen 
Zonder Grenzen bouwde tijdelijke 
woningen, douches en toiletten voor 
meer dan 1.500 mensen in het kamp 
Idomeni, zorgde voor elektriciteit en 
de sanering van het kamp. Van juni 
tot december gaven de psychologi-
sche teams van Artsen Zonder Gren-
zen therapeutische sessies aan meer 
dan 14.000 mensen.
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GRIEKENLAND
Zeven mensen uit Pakistan komen aan op 
het Griekse eiland Kos. 
© ALESSANDRO PENSO





GUINEE 
BUDGET IN € 17.546.970

INTERNAT. PERSONEEL 60

LOKAAL PERSONEEL 663

Artsen Zonder Grenzen zette 
in Guinee de strijd tegen de 
ebola-epidemie voort met 
hulp aan ebolaklinieken (Ebola 
Treatment Centres; ETC). Teams 
zorgden er voor veilige begra-
fenissen, gezondheidspromotie 
en de opvolging van patiënten.

Van januari tot maart had Artsen 
Zonder Grenzen een mobiel inter-
ventieteam dat meteen ter plaatse 
kon gaan waar nieuwe gevallen van 
ebola gesignaleerd waren om de 
behoeften te analyseren en de beste 
aanpak voor te stellen. Dit team rukte 
twee keer uit: naar Faranah en naar 
Kissidougou.

In april sloot het ETC van Guéckédou 
de deuren; het Franse Rode Kruis 
bouwde het transitcentrum van het 
ministerie van Volksgezondheid in 
Forécariah om tot een ETC.
In juli opende Artsen Zonder Grenzen 
een nieuw ETC in de stad Boké. De 
activiteiten van het ETC van Donka 
verhuisden naar de nieuwe vestiging 
in de wijk Nongo. Zo konden we de 
kwaliteit van de behandeling nog 
verbeteren en ons concentreren op 
vernieuwende formules van patiën-
tenzorg, zoals het lezen van patiën-
tendossiers met een camera en het 
overbrengen van patiënten van naar 
een andere afdeling in een ETC.

Op 29 december werd de ebola-epi-
demie in Guinee voorbij verklaard. 
Sinds de uitbraak in maart 2014 telde 
het land 3.804 gevallen. Er waren 
2.536 geregistreerde overlijdens, van 
wie 110 gezondheidswerkers.

Hiv-behandeling respecteren
Artsen Zonder Grenzen heeft in 
Matam een instelling van tussen-
niveau met enkele bedden voor 
eenvoudige gevallen. De organisatie 
geeft er ook opleidingen en doet aan 
mentoraat in zes gezondheidscentra 
die mensen met hiv behandelen. In 
totaal verzorgde Artsen Zonder Gren-
zen een vijfde van het totale aantal 
seropositieven die gediagnosticeerd 
en verzorgd worden in het land.

De ebola-epidemie heeft zware gevol-
gen gehad voor hiv-positieve Guine-
zen. Velen staakten hun behandeling 
omdat ze niet naar een gezondheids-
centrum durfden te gaan. Ze waren 
bang om besmet te worden met ebola.

HAÏTI
BUDGET IN € 13.858.840

INTERNAT. PERSONEEL 26

LOKAAL PERSONEEL 766

De gezondheidszorg in Haïti 
heeft moeite om in bepaalde 
medische basisbehoeften 
zoals wondzorg te voorzien. 
Artsen Zonder Grenzen blijft de 
tekorten op gezondheidsvlak 
opvangen; de meeste waren er 
al vóór de aardbeving van 2010.

Gezondheidsdiensten in Port-au-
Prince
In Tabarre biedt het Nap Kenbe-zie-
kenhuis van Artsen Zonder Grenzen 
chirurgische diensten en wondzorg. 
In 2015 heeft het team:

Ǒ meer dan 13.000 patiënten met 
spoed behandeld 

Ǒ meer dan 6.400 chirurgische 
ingrepen gedaan 

Ǒ kinesitherapie, sociale hulp en 
psychologische ondersteuning 
geboden met het oog op 
revalidatie.

In het spoed- en stabilisatiecentrum 
van Artsen Zonder Grenzen in Martis-
sant zijn er de klok rond diensten ter 
beschikking. Het team behandelde 
er dit jaar 50.000 patiënten, van wie 
30.000 patiënten met verwondingen 
door ongevallen en 5.000 slachtoffers 
van geweld. De andere patiënten had-
den brandwonden, complicaties bij 
de bevalling of andere aandoeningen.

Cholera-epidemie woedt voort
Artsen Zonder Grenzen sloot in mei 
het choleracentrum van Martissant. 
In de eerste zes maanden van 2015 
verzorgden we er 2.364 patiënten. Na 
de sluiting in juni behandelden we 
1.328 patiënten.
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INDIA
BUDGET IN € 4.088.862

INTERNAT. PERSONEEL 17

LOKAAL PERSONEEL 131

Vele Indiërs hebben geen 
toegang tot basiszorgen. Artsen 
Zonder Grenzen probeert die 
tekorten deels op te vangen en 
de capaciteit van het gezond-
heidszorgsysteem te verhogen.

Mobiele klinieken
Artsen Zonder Grenzen stuurt weke-
lijks mobiele klinieken uit om gratis 
medische basiszorgen te bieden aan 
de dorpen van het zuiden van Chhat-
tisgarh en aan de vluchtelingen in 
Andhra Pradesh en in de Telangana. 
Deze gemeenschappen hebben door 
het sluimerende conflict in de regio 
moeilijk toegang tot medische zorgen. 
Het team deed meer dan 56.400 raad-
plegingen en behandelde meer dan 
13.800 patiënten voor malaria.

Bredere aanpak van hiv, 
tuberculose en hepatitis
De Artsen Zonder Grenzen-kliniek 
in Mumbai biedt medische en psy-
chosociale ambulante zorgen aan 
seropositieven, aan patiënten met 
resistente tuberculose, hepatitis B of 
C, en aan mensen die lijden aan infec-
ties die profiteren van het verzwakte 
immuunsysteem van deze patiënten.

Spoedinterventie in Chennai
Stortregens veroorzaakten in decem-
ber zware overstromingen. Teams 
van Artsen Zonder Grenzen verdeel-
den 500 hygiënekits en 500 kits om 
tijdelijke woningen te bouwen, en 
1.000 muskietennetten.

INDIË Een verpleegkundige van 
Artsen Zonder Grenzen verzorgt 
een patiënt die lijdt aan een 
extreme vorm van multiresi-
stente tuberculose in een mobiel 
ziekenhuis in Mumbai. © AZG
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GETUIGENIS

Baby Nubia, de laatste 
ebolapatiënt in Guinee

“Niemand had verwacht dat een pasgeboren 
baby met ebola het zou halen. Geen enkele 
baby met een zieke moeder had tot dan langer 
dan een paar uur na de geboorte geleefd. De 
prognose was dus slecht. Het was bovendien 
een hele uitdaging om de pasgeborene 
te verzorgen in de isolatiezone, volledig 
gekleed in beschermingspakken. Maar het 
medische team was vastbesloten om dit kind 
te redden. Nubia kreeg nieuwe experimentele 
geneesmiddelen en haar toestand verbeterde 
geleidelijk. Een maand later bleek uit testen 
dat ze het virus overwonnen had, en op 28 
november kon ze het centrum verlaten.”





ITALIË 
BUDGET IN € 8.616.559

INTERNAT. PERSONEEL 7

LOKAAL PERSONEEL 23

In 2015 bereikten meer dan 
153.000 migranten en vluch-
telingen Italië over zee. Door 
het gebrek aan politieke wil 
om deze bootvluchtelingen op 
te vangen, zijn de toegang tot 
humanitaire hulp en internatio-
nale bescherming niet gegaran-
deerd voor wie ze nodig heeft.

In 2015 heeft Artsen Zonder Grenzen:
Ǒ het provinciale gezondheids-

agentschap van Ragusa geholpen
Ǒ de medische triage van de boot-

vluchtelingen gedaan
Ǒ permanente medische dienstver-

lening geboden en medische zor-
gen verstrekt in het onthaalcen-
trum van Pozzallo. 

Tegen het einde van het jaar had Art-
sen Zonder Grenzen meer dan 3.000 
raadplegingen gedaan en veel huid-
ontstekingen, luchtwegeninfecties, 
mogelijke tuberculose en verwondin-
gen behandeld.

Sluiting van het centrum van 
Pozzallo
In de provincie Ragusa op Sicilië 
startte Artsen Zonder Grenzen een 
programma voor geestelijke gezond-
heid in zestien opvangcentra. Een 
team van twee psychologen en ver-
schillende culturele bemiddelaars 
zocht onder de nieuwkomers men-
sen met psychologische problemen 
en bood hulp aan wie dat nodig had. 
Het team deed 1.052 individuele psy-
chologische raadplegingen en orga-
niseerde 69 groepsgesprekken voor 
549 mensen. De meeste patiënten 
kwamen uit Nigeria, Gambia, Senegal, 
Mali en Bangladesh; 41% had symp-
tomen van post-traumatische stress 
terwijl anderen psychologische pro-
blemen hadden of depressief waren.

In november werd aan het Italiaanse 
parlement een rapport overhan-
digd dat opriep om het Italiaanse 
opvangsysteem te hervormen. Het 
rapport somde de problemen op in 
het onthaalcentrum van Pozzallo, 
waaronder de overbevolking en de 
slechte hygiënische omstandigheden. 
Het deed ook aanbevelingen voor 
verbeteringen. Er veranderde niets. 
Eind 2015 nam Artsen Zonder Gren-
zen de moeilijke beslissing om haar 
activiteiten in dit centrum te staken.

Eerste psychologische hulp
Artsen Zonder Grenzen begon met 
psychologische hulp voor mensen die 
dat dringend nodig hebben wanneer 
ze aankomen op Sicilië. Vanaf mei 
stond een team van culturele bemid-
delaars en een psycholoog klaar om 
uit te rukken naar de verschillende 
havens in Italië in de 72 uur na de 
oproep. Het team kwam veertien keer 
in actie in acht Italiaanse havens en 
bood hulp aan 2.500 mensen.

In Rome bood een team van Artsen 
Zonder Grenzen ook psychologische 
ondersteuning aan migranten en 
vluchtelingen in een transitcentrum 
beheerd door andere organisaties. 
Van 16 juli tot 1 november hebben de 
teams:

Ǒ informatie verstrekt aan 6.540 
mensen

Ǒ psychologische bijstand geboden 
aan 903 mensen

Ǒ individuele of groepssessies 
georganiseerd en 79 individuele 
psychologische raadplegingen 
gedaan.

In Rome opende Artsen Zonder 
Grenzen in oktober een project voor 
asielzoekers die het slachtoffer waren 
van marteling, in samenwerking met 
Medici Contro la Tortura. Er werden 
meer dan 340 raadplegingen gedaan.

Tenten en medische zorgen in 
Gorizia
Tegen eind 2015 bood een team in de 
stad Gorizia, in het noorden dichtbij 
de grens met Slovenië, medische zor-
gen, tenten en hulp aan honderden 
vluchtelingen die er buiten sliepen in 
de buurt van een rivier. In december 
zette Artsen Zonder Grenzen een tij-
delijk kamp op met een capaciteit van 
96 plaatsen, dat bestond uit 25 omge-
bouwde containers. Tijdens de eerste 
drie weken van het project maakten 
meer dan 200 mensen gebruik van 
deze tijdelijke opvang.
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KENIA 
BUDGET IN € 5.539.848

INTERNAT. PERSONEEL 12

LOKAAL PERSONEEL 189

Artsen Zonder Grenzen lenigt 
de medische noden van de 
kwetsbaarste bevolkingsgroe-
pen in Kenia en kwam in actie 
bij urgenties.

Kibera, de grootste sloppenwijk van 
Nairobi, telt 240.000 inwoners. Artsen 
Zonder Grenzen runt er twee klinie-
ken en biedt er een volledig pakket 
aan basiszorgen, de behandeling van 
hiv, tuberculose en niet-overdraag-
bare aandoeningen. In 2015 deden 
de teams 132.500 raadplegingen en 
begeleidden ze 2.469 bevallingen in 
de materniteit van Kibera South.

Cholera-epidemie
In 2015 hielp Artsen Zonder Grenzen 
het ministerie voor Volksgezondheid 
een grootschalige cholera-epidemie 
de kop in te drukken.

LESOTHO 
BUDGET IN € 8.472.219

INTERNAT. PERSONEEL 8

LOKAAL PERSONEEL 44

Na bijna een decennium aanwe-
zigheid in Lesotho droeg Artsen 
Zonder Grenzen in november 
2015 al haar projecten over aan 
de overheid.

In Lesotho hield Artsen Zonder Gren-
zen zich vooral bezig met het aanbod 
van gratis moederzorg, gezinsplan-
ning en de behandeling van hiv. Het 
districtsziekenhuis St-Joseph in 
Roma, in de afgelegen regio Semon-
kong, dat Artsen Zonder Grenzen 
ondersteunde, bood gezinsplanning 
en pre- en postnatale zorgen aan. In 
2015 waren er gemiddeld 130 geboor-
ten per maand.

Artsen Zonder Grenzen vormde 
ook het lokale personeel van deze 
faciliteiten op het vlak van de geïnte-
greerde behandeling van co-infecties 
van hiv en tuberculose.

KENYA Een verpleeg-
kundige verzorgt een 
kind in de materniteit 
van het ziekenhuis in 
Dagahaley.  
© TOM MARUKO
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ITALIË
Ahmad, bemiddelaar en culturele 
coördinator, praat met een groep jonge 
Eritreeërs die gered werden door de boot 
Bourbon Argos van Artsen Zonder Grenzen.  
© SARAH CRETA/AZG





LIBANON 
BUDGET IN € 17.569.413

INTERNAT. PERSONEEL 16

LOKAAL PERSONEEL 126

Sinds het begin van de Syrische 
crisis in 2011 zijn naar schatting 
meer dan 1,5 miljoen Syrische 
en Palestijnse vluchtelingen uit 
Syrië aangekomen in Libanon. 
Dit kleine land slaagt er nauwe-
lijks in om al hun acute humani-
taire en medische behoeften op 
te vangen. 

In Libanon verzorgde Artsen Zonder 
Grenzen vluchtelingen, waaronder 
ook chronisch zieken zoals mensen 
met diabetes, hoge bloeddruk en 
astma. Vaak hadden patiënten hun 
behandeling gestaakt door de oorlog. 
Artsen Zonder Grenzen behandelde 
ook zwangere vrouwen die vaak geen 
gespecialiseerde medische zorg of 
medische begeleiding hadden gekre-
gen tijdens de zwangerschap.
In het zuiden van de hoofdstad 
Beiroet was Artsen Zonder Grenzen 
aan de slag in Chatila, een Palestijns 
vluchtelingenkamp dat ook Syri-
sche vluchtelingen opvangt. Artsen 
Zonder Grenzen richtte zich vooral 
op mensen zonder papieren die 
geen recht hebben op officiële hulp 
en op geregistreerde vluchtelingen 
wier medische behoeften buiten de 

criteria vallen van het Hoog Commis-
sariaat voor de Vluchtelingen van de 
Verenigde Naties.
Artsen Zonder Grenzen bood basis-
zorgen aan kinderen jonger dan 15 
jaar, behandelde chronisch zieken, 
gaf psychologische bijstand en runde 
een gezondheidscentrum voor vrou-
wen waar maandelijks ongeveer 170 
bevallingen plaatsvinden. Er is een 
doorverwijssysteem opgezet naar 
gespecialiseerde medische structu-
ren voor keizersnedes bij risicobe-
vallingen en verwikkelingen bij de 
geboorte.

Activiteiten in het noorden van 
Libanon
In januari verdeelde Artsen Zonder 
Grenzen noodhulpgoederen voor de 
winter aan Syrische vluchtelingen 
van het district Akkar na een zware 
storm en een periode van vrieskou. 
Ongeveer 900 gezinnen kregen kook-
gerei, brandstof en dekens. 

MADAGASKAR 
BUDGET IN € 1.868.524

INTERNAT. PERSONEEL 12

LOKAAL PERSONEEL 48

In juni begon Artsen Zonder 
Grenzen patiënten met onder-
voeding te behandelen in het 
district van Ambvombe in de 
regio Androy. 

139 kinderen (van wie 90% jonger dan 
vijf jaar) werden opgenomen in het 
therapeutisch voedingscentrum, en 
1.486 andere (van wie 75% jonger dan 
vijf jaar) werden ambulant behandeld.
Dankzij de onverwachte komst van 
de regens verbeterde de situatie in 
september. Er waren minder gevallen 
van ondervoeding dan aanvankelijk 
verwacht. Artsen Zonder Grenzen 
organiseerde ‘opsporingskaravaans’ 
om de voedingssituatie in het oog te 
houden. De bevolking leeft namelijk 
erg verspreid op het platteland.

Malaria-epidemie
In mei begon het aantal malariageval-
len in het zuiden van Madagaskar toe 
te nemen, maar het land kon weinig 
doen omdat er te weinig genees-
middelen waren en het gebied erg 
afgelegen is. Artsen Zonder Grenzen 
stuurde mobiele klinieken naar de 
regio Atsimo-Andrefana. Van begin 
juni tot half juli testten we 4.190 pati-
enten op malaria. Daarnaast onder-
steunde Artsen Zonder Grenzen twee 
ziekenhuizen, zestien klinieken en 
achttien medische hulpposten met 
antimalariamiddelen en medisch 
materiaal.

MADAGASKAR Begin juni 
lanceerde Artsen Zonder 
Grenzen, in samenwerking 
met het ministerie van 
Gezondheid, een voedingspro-
gramma in Ambovombe.   
© JORGE NYARI/AZG
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MAURITANIË 
BUDGET IN € 4.795.994

INTERNAT. PERSONEEL 20

LOKAAL PERSONEEL 350

De Malinese vluchtelingen van 
het kamp Mbera in Mauritanië 
zijn voor hun overleven bijna 
volledig aangewezen op inter-
nationale hulp. Velen hebben 
voedsel noch onderdak.

Artsen Zonder Grenzen levert basis- 
en spoedzorgen, naast gynaecolo-
gische en obstetrische zorgen, aan 
vluchtelingen in het kamp Mbera en 
in de nabijgelegen gastgemeenschap-
pen van Bassikounou en Fassala. 
Door de klinieken en openbare zie-
kenhuizen te ondersteunen zorgde 
Artsen Zonder Grenzen er voor dat 
iedereen in deze economisch achter-
gestelde regio voor het eerst toegang 
had tot gratis medische zorgen. 
Vooraan de lijst van levensreddende 
operaties in 2015 staan keizersnedes 
en inwendige en orthopedische chi-
rurgische ingrepen.

MALAWI 
BUDGET IN € 5.076.212

INTERNAT. PERSONEEL 23

LOKAAL PERSONEEL 181

In 2015 kende Malawi de 
ergste overstromingen uit zijn 
geschiedenis. Er vielen 176 
doden en er waren meer dan 
200.000 ontheemden. Artsen 
Zonder Grenzen leidde een 
spoedinterventie van vijf maan-
den in het zuiden van het land.

Mobiele klinieken van Artsen Zonder 
Grenzen deden 40.000 ambulante 
raadplegingen en verdeelden hulp 
aan meer dan 13.000 gezinnen, 
samen met in totaal drie miljoen liter 
drinkwater. Door deze waterbevoor-
rading konden we de cholera-epide-
mie een halt toeroepen: Artsen Zon-
der Grenzen registreerde 279 gevallen 
in de structuren die ze ondersteunt in 
Nsanje en Chikhwawa.

Hiv-behandeling
Het land zou een miljoen seroposi-
tieve mensen tellen, van wie slechts 
de helft behandeld wordt. In Chirad-
zulu hielp Artsen Zonder Grenzen 
meer dan 33.000 seropositieven, van 
wie 18.800 ingeschreven waren in 
het programma van zesmaandelijkse 
bezoeken, waardoor stabiele patiën-
ten slechts twee keer per jaar naar de 
raadpleging moeten komen.
In december droeg Artsen Zon-
der Grenzen het project in Thyolo, 
dat het achttien jaar lang gerund 
heeft, over aan het ministerie van 
Volksgezondheid. 

In Nsanje blijft Artsen Zonder Gren-
zen toekijken op de uitvoering van 
het beleid van behandeling met 
antirotrovirale middelen van alle 
zwangere en borstvoedende vrouwen 
die hiv-positief zijn.
Artsen Zonder Grenzen zette ook 
een project voort in twee van de drie 
centrale gevangenissen van het land: 
Maula in de hoofdstad Lilongwe, en 
Chichiri in Blantyre. Dit project wil 
de patiëntenzorg aanpassen om de 
overdracht van hiv en tuberculose te 
beperken in overbevolkte omgevin-
gen en de toegang tot diagnose en 
behandeling verbeteren.
Artsen Zonder Grenzen zette in 
2015 het ‘corridor’-project voort. 
Dat spoort hiv en andere seksueel 
overdraagbare aandoeningen op bij 
vrachtwagenchauffeurs en prosti-
tutees in Mwanza en Zalewa bij de 
grens met Mozambique.

MALAWI  Een team van Artsen 
Zonder Grenzen evacueert 
per helikopter een hoogzwan-
gere vrouw die complicaties 
vertoont.  © LUCA SOLA 
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MADAGASKAR
Begin juni lanceerde Artsen Zonder 
Grenzen in samenwerking met het 
ministerie van Volksgezondheid, een 
voedingsprogramma in Ambovombe. 
© JORGE NYARI/AZG



MOZAMBIQUE
BUDGET IN € 5.345.366

INTERNAT. PERSONEEL 19

LOKAAL PERSONEEL 192

In Mozambique bleef Artsen 
Zonder Grenzen samenwerken 
met het ministerie van Volks-
gezondheid om vernieuwende 
strategieën in de strijd tegen 
hiv/aids en tuberculose te 
ontwikkelen en om urgenties 
zoals cholera-epidemieën aan 
te pakken.

Artsen Zonder Grenzen bood een 
ruime waaier aan diensten, van 
gespecialiseerde technische en 
medische zorgen voor patiënten met 
aids in een vergevorderd stadium tot 
strategieën om gezonde en stabiele 
seropositieven makkelijker aan hun 
geneesmiddelen te helpen.
In de hoofdstad Maputo concen-
treerde Artsen Zonder Grenzen 
zich op patiënten met hiv/aids die 
gespecialiseerde zorgen nodig heb-
ben, inclusief patiënten bij wie de 
behandeling met aidsremmers mis-
lukt is of die co-infecties hebben zoals 
multiresistente tbc, virale hepatitis of 
kankers zoals het Kaposisarcoom of 
het menselijk papillomavirus. In 2015 
volgde Artsen Zonder Grenzen bij 
28.394 patiënten hoeveelheid virus in 
het bloed op.
Artsen Zonder Grenzen breidde het 
‘corridor’-project langs de commerci-
ele route die de drukbezochte haven 
van Beira verbindt met het mijngebied 
van de provincie Tete nog uit. In 2015 
spoorden we hiv en andere seksueel 
overdraagbare aandoeningen op bij 
967 vrachtwagenchauffeurs en 548 
prostituees, een erg kwetsbare groep 
met een hiv-prevalentie van 55%.
Het centrum en het noorden van het 
land werden in 2015 getroffen door 
verschillende grootschalige chole-
ra-epidemieën die los van elkaar 
uitbraken. Teams van Artsen Zonder 
Grenzen behandelden in totaal 416 
patiënten in de provincies Tete en 
Zambezia.

NEPAL
BUDGET IN € 4.295.272

INTERNAT. PERSONEEL 10

LOKAAL PERSONEEL 26

Twee aardbevingen, de eerste 
op 25 april en de tweede op 12 
mei, schudden Nepal dooreen. 
Er vielen 8.500 doden en 20.000 
gewonden.

Na de eerste aardbeving, een schok 
van 7,8 op de Schaal van Richter, 
waren de teams van Artsen Zonder 
Grenzen snel ter plaatse. Ze probeer-
den de bewoners van de geïsoleerde 
berggebieden te bereiken.
Artsen Zonder Grenzen organiseerde 
mobiele klinieken per helikopter. De 
teams vlogen regelmatig naar dorpen 
in de districten Gorkha, Dhading, 
Nuwakot, Rasuwa, Sindhupalchowk 
en Dolakha, en focusten op de 
gezondheid van kinderen jonger dan 
vijf jaar en zwangere vrouwen. Ze 
gaven ook psychologische bijstand. 
Artsen Zonder Grenzen zette een tij-
delijke kliniek op in tenten in Chhap-
chet in het zwaargetroffen district van 
Dhading. Het personeel verstrekte 
basiszorgen en deed kleinere chi-
rurgische ingrepen bij patiënten met 
ontstoken wonden.

Een tweede beving
Teams van Artsen Zonder Grenzen 
waren al aan de slag toen de aarde 
op 12 mei een tweede keer beefde. Ze 
konden daardoor meteen helpen in 
de uren na de aardbeving.
Artsen Zonder Grenzen bracht onge-
veer 6.000 gezinstenten, 13.000 zeilen 
en 300 heropbouwkits naar de bergen 
om permanentere woonsten op te 
trekken. Toen de moesson begon, 
hadden bijna 10.000 gezinnen in 
Dhading, Nuwakot, Dolakha, Gorkha 
en in de vallei van Budhy Gandaki 
een dak boven het hoofd.

Van april tot juli heeft Artsen Zonder 
Grenzen:

Ǒ meer dan 2.500 medische raad-
plegingen gedaan 

Ǒ psychologische hulp geboden 
aan 7.000 mensen 

Ǒ 240 spoedgevallen behandeld 
Ǒ 1.200 sessies kinesitherapie 

gedaan in het orthopedisch zie-
kenhuis van Katmandu 

Ǒ voedsel en tenten, keuken- en 
hygiënisch materiaal verdeeld bij 
bijna 15.000 gezinnen.

Na deze urgentiefase schroefde Art-
sen Zonder Grenzen in juli haar acti-
viteiten terug, maar ze zette twee pro-
jecten voort in Sangha en Charikot. 
Eind 2015 droegen we alle activiteiten 
over aan het Revalidatiecentrum voor 
Ruggenmergletsels.
In Charikot, een dorp in het district 
Dolakha (epicentrum van de tweede 
beving) stond een ander team van 
Artsen Zonder Grenzen, samen met 
het personeel van het ministerie van 
Volksgezondheid, de spoeddienst, 
de dienst opnames, de operatiezaal, 
het labo en de dienst radiologie van 
het basisgezondheidscentrum bij. Al 
deze activiteiten werden eind 2015 
overgedragen aan een publiek-pri-
vaat partnerschap.

Drie collega’s sterven in een 
helikoptercrash
Tijdens een missie op 2 juni kwamen 
drie collega’s van OCA en hun piloot 
om in een helikoptercrash. Sandeep 
Mahat, Jessica Wilford en Sher Baha-
dur Karki (Raj) en hun piloot Subek 
Shrestha hadden hulp verleend in 
dorpen in het district Sindhupal-
chowk. Ze waren op weg terug naar 
Katmandu toen het ongeval gebeurde. 
We hebben met diepe droefheid 
afscheid van hen genomen.
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NIGER
BUDGET IN € 5.191.968

INTERNAT. PERSONEEL 20

LOKAAL PERSONEEL 367

In 2015 kreeg Niger af te 
rekenen met een zware 
meningitisepidemie.

Tussen april en juni werd het land 
getroffen door een bijzonder agres-
sieve meningitisepidemie. De teams 
organiseerden een vaccinatiecam-
pagne in Dogondoutchi en in Gaya 
in de Dosso-regio voor 101.500 kin-
deren tussen 2 en 13 jaar. Een team 
behandelde ook bijna 900 patiënten 
en verdeelde kits aan gezondheids-
centra in de regio. In het district 
Niamey ondersteunde Artsen Zonder 
Grenzen een ziekenhuis van 120 bed-
den in de noordelijke voorstad en 10 
klinieken in de stad. Artsen Zonder 
Grenzen was ook aan de slag in het 
districtsziekenhuis dat Oullam en 
Filingué bedient. Alleen al in Niamey 
behandelden teams meer dan 4.800 
patiënten.

Regio van Maradi
Artsen Zonder Grenzen had integrale 
medische en voedingsprogramma’s 
in het departement Guidan Roumdji 
om ernstig ondervoede kinderen te 
behandelen. Teams ondersteunden 
een laboratorium en een bloedbank 
in het ziekenhuis. Het beheer van vier 
van de vijf gezondheidscentra die Art-
sen Zonder Grenzen ondersteunde 
in Guidan Roumdji werd eind maart 
overgedragen aan het ministerie van 
Volksgezondheid.

In de regio is Artsen Zonder Grenzen 
bezig met de renovatie van putten 
in samenwerking met de regionale 
directie van de stuwdam van Maradi. 
In 2015 werden vijftien putten 
gerenoveerd.

PAKISTAN
BUDGET IN € 8.537.733

INTERNAT. PERSONEEL 29

LOKAAL PERSONEEL 642

Veel Pakistanen hebben nog 
altijd moeilijk toegang tot 
kwaliteitsvolle zorgen, inbe-
grepen de behandeling van 
infectieziekten, levensreddende 
vroedkundige zorgen en de 
dienst neonatologie.

Federaal Bestuurde 
Stamgebieden 
Artsen Zonder Grenzen bood 
medische zorgen aan de kwetsbare 
gemeenschappen in Bajaur, het 
meest noordelijke stamgebied. In 
het burgerziekenhuis van Nawagai 
deden teams 43.000 ambulante 
raadplegingen en 30.000 spoedraad-
plegingen. Teams ondersteunden ook 
de dienst moeder-kindgezondheid. 
De pediatrie organiseerde vaccinaties 
om het Nationaal Vaccinatiepro-
gramma te ondersteunen en runde 
een therapeutisch voedingscentrum 
voor ondervoede kinderen. Meer 
dan 12.500 kinderen werden dit jaar 
onderzocht op tekenen van onder-
voeding. Artsen Zonder Grenzen 
hielp ook de diensten voor ambulante 
en prenatale zorgen in twee basis-
gezondheidscentra in Talai en Bilot 
met geneesmiddelen en medisch 
materiaal.

Spoedzorg en moederzorg in de 
Khyber Pakhtunkhwa
Artsen Zonder Grenzen deelde haar 
kennis op het vlak van spoedzorgen, 
reanimatie, observatie en neonatolo-
gie met het centraal districtszieken-
huis van Timurgara. Het personeel 
behandelde er de vroedkundige 
gevallen met complicaties. 

In 2015 heeft het:
Ǒ 8.395 bevallingen begeleid 
Ǒ 560 patiënten opgenomen in de 

eenheid voor coronaire hartziek-
ten die in maart opende

Ǒ aan 4.500 patiënten psychologi-
sche bijstand gegeven

Ǒ 6.000 informatiesessies over den-
gue georganiseerd in lokale 
gemeenschappen.

Gezondheidzorgen in Machar 
Colonby
In een kliniek van de sloppenwijk 
Machar Colony die ze samen runnen, 
hielden Artsen Zonder Grenzen en 
SINA Health Education & Welfare 
Trust meer dan 102.000 raadplegin-
gen in 2015. Gezondheidspromotie-
teams gaven lessen over gezondheid 
en hygiëne aan ouders en kinderen 
om ziektes te voorkomen. Het Artsen 
Zonder Grenzen-team vaccineerde 
31.000 kinderen tegen mazelen in 
april en zette een behandelings-
programma voor hepatitis C op 
zodat patiënten toegang hebben tot 
kwaliteitsvolle en gratis diagnose 
en behandeling zonder er lang voor 
onderweg te moeten zijn.

Hulp na een aardbeving
Een aardbeving met een kracht van 
7,5 op de Schaal van Richter trof op 
26 oktober het noordwesten van Paki-
stan. Artsen Zonder Grenzen kon snel 
de toestroom van 250 patiënten in het 
districtsziekenhuis van Timurgara en 
in het ziekenhuis van Khar in Bajaur 
opvangen. We verdeelden meer dan 
2.100 hulpkits in Timurgara, in de 
nabijgelegen districten en in ver-
schillende dorpen in het district van 
Chitral.
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NEPAL
Een zwangere vrouw wordt geëvacueerd 
door teams van Artsen Zonder Grenzen 
omdat ze op het punt staat te bevallen.  
© EMMA PEDLEY/AZG





MIDDELLANDSE ZEE
BUDGET IN € 7.200.000

INTERNAT. PERSONEEL 10

LOKAAL PERSONEEL 0

In 2015 begon Artsen Zonder 
Grenzen samen met andere 
organisaties opsporings- en 
reddingsoperaties op zee om 
levens te redden en noodhulp 
te bieden aan overlevenden van 
deze gevaarlijke oversteek.

Honderdduizenden vluch telingen en 
migranten in wanhoop betalen zich 
blauw aan mensensmokkelaars om 
Europa over zee te bereiken. De 
meesten doen dat via de oostelijke 
Middellandse Zee, vanuit Turkije tot 
in Griekenland. Anderen vertrekken 
vanuit Libië naar Italië, een oversteek 
die meerdere dagen kan duren. Meer 
dan 3.700 mensen verdronken in 
2015.
In datzelfde jaar patrouilleerden de 
teams van Artsen Zonder Grenzen in 
de Middellandse Zee met het schip 
Bourbon Argos. Samen met twee 
schepen van OCA en OCBA redden 
ze 24.000 mensen in nood, hetzij 
direct, hetzij door ze over te nemen 
van andere reddingsschepen of ze 
over te zetten op andere boten. 

Bourbon Argos
De Bourbon Argos, met tien mede-
werkers van Artsen Zonder Grenzen 
aan boord, kan tot 700 overlevenden 
aan land brengen. In december had-
den ze 4.443 mensen verzorgd. In 
totaal redden ze op acht maanden tijd 
9.560 mensen op zee.

Naast medische zorgen boden de 
teams ook voedsel, water, kleren, red-
dingsvesten en informatie en troost 
aan de overlevenden. Ze leden aan:

Ǒ hoofdpijn
Ǒ uitputting
Ǒ schurft
Ǒ zeeziekte
Ǒ onderkoeling
Ǒ huidinfecties en ontstekingen 

van de hogere luchtwegen 
Ǒ uitdroging of verstikking 
Ǒ chemische brandwonden door 

brandstoflekken aan boord 
Ǒ seksueel overdraagbare aandoe-

ningen als gevolg van seksueel 
geweld, en zelfs verkrachtingen.

Artsen Zonder Grenzen en 
Greenpeace in de Egeïsche Zee 
Alleen al in november 2015 vertrok-
ken ongeveer 150.000 migranten 
vanaf de Turkse kust naar de Griekse 
eilanden, over de Egeïsche zee.

Tussen september en november 2015 
lieten meer dan 320 mensen, vooral 
kinderen, het leven in de Egeïsche 
Zee bij hun poging om Europa te 
bereiken. In samenwerking met 
Greenpeace kwam Artsen Zonder 
Grenzen bootjes te hulp die in de 
volle zee rond Lesbos in de proble-
men waren gekomen. Tussen 7 en 28 
december redden ze 6.055 migranten 
tijdens 143 interventies. De medische 
teams van Artsen Zonder Grenzen 
verzorgden de bootvluchtelingen in 
de havens. Dertig mensen verwezen 
ze voor hun verwondingen door naar 
het ziekenhuis voor bijkomende 
zorgen.

GETUIGENIS

Frederica Zamatto, 
medisch coördinatri-
ce voor de migratie-
programma’s

“Mannen van alle leeftijden, 
vrouwen en kinderen wagen de 
gok van deze gevaarlijke route 
om aan conflicten, instabiliteit 
en armoede te ontsnappen. 
Ondanks de risico’s ontvluchten 
ze liever hun land dan te leven in 
permanente dreiging. Wat me het 
meest shockeerde, was het aantal 
kinderen dat wordt vastgehouden 
in ellendige omstandigheden, zon-
der toegang tot correcte voeding of 
onderwijs. Ze kunnen er zelfs niet 
spelen. Er waren overal kinderen, 
ik zag er lopen, slapen, zitten 
in kinderwagens. Ik had nooit 
gedacht dat kinderen, zwangere 
vrouwen en ouderen van wie de 
meesten aan oorlog ontsnapt 
zijn, op Europees grondgebied 
achter prikkeldraad zouden 
belanden, aan gesloten grenzen.”
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CONGO
BUDGET IN € 29.659.143

INTERNAT. PERSONEEL 76

LOKAAL PERSONEEL 694

Aidsproject in Kinshasa
In 2015 lag de focus op de sensibilisa-
tie voor het hiv-opsporingscentrum, 
en de opsporing bij gezinnen in de 
gemeenschappen.
In Kinshasa richtte het aidsproject in 
juni een platform ‘virale lading’ op in 
het Centre Hospitalier van Kinshasa. 
Dit volgt de virologische evolutie van 
patiënten met hiv of aids op, zodat de 
behandeling aanslaat.

Project Bikenge-Maniema
In maart 2015  startte Artsen Zonder 
Grenzen activiteiten op in Bikenge 
in een afgelegen dorp in een mijn-
gebied. Dit project bood in eerste 
instantie gratis medische zorg aan 
zwangere vrouwen, kinderen jonger 
dan 15 jaar en slachtoffers van seksu-
eel geweld. In een referentiegezond-
heidscentrum deed ze chirurgische 
spoedingrepen.
Het project bood uiteindelijk gratis 
medische zorgen aan alle lagen van 
de bevolking daar. Het team deed 
24.000 raadplegingen in minder dan 
een jaar. Eind 2015 had het referen-
tiegezondheidscentrum in Binkenge 
83 bedden. Het heeft sindsdien de 
deuren gesloten.

Project Masisi in Noord-Kivu
Om een antwoord te bieden op de 
behoeften door de sporadische 
gevechten en het gebrek aan medi-
sche structuren in de regio onder-
steunde Artsen Zonder Grenzen het 
Algemeen Referentieziekenhuis, het 
gezondheidscentrum van Masisi en 
een gezondheidscentrum in Nyabio-
ndo. Artsen Zonder Grenzen organi-
seerde mobiele klinieken en behan-
delde vrouwen in het derde trimester 
van een risicozwangerschap.
Masisi in 2015, dat waren:

Ǒ 4.285 bevallingen 
Ǒ 1.610 begeleidingen voor geeste-

lijke gezondheid 
Ǒ de opvolging van bijna 350 

slachtoffers van seksueel geweld. 

Project Bili – Noord-Ubangi
Artsen Zonder Grenzen begon haar 
activiteiten in de gezondheidszones 
van Bili en Bossobolo in februari 2015 
na een toestroom van vluchtelingen 
die aan de politiek-militaire crisis in 
de Centraal-Afrikaanse Republiek 
probeerden te ontsnappen. De PUC 
begon de interventie, maar sinds mei 
2015 zijn de activiteiten in handen 
van een regulier project van medi-
sche hulp voor vluchtelingen en voor 
de autochtone bevolking.
In 2015 behandelde het project 
van Bili 2.427 gevallen in de dienst 
therapeutische en complementaire 
voeding. Het project vaccineerde ook 
1.534 kinderen tegen mazelen.

Pool d’Urgence Congo
De PUC is speciaal team van Artsen 
Zonder Grenzen, dat voortdurend 
paraat staat om in te grijpen bij nood-
situaties in Congo.
In 2015 heeft de UPC:

Ǒ 171 oproepen gekregen 
Ǒ 36 evaluaties gedaan
Ǒ 7 interventies gedaan
Ǒ 330.030 mensen verzorgd.
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MIDDELLANDSE ZEE
Een noodhulpcoördinator van Artsen 
Zonder Grenzen tijdens een noodoperatie 
op de Middellandse Zee in juli 2015. 
© CHRISTOPHE STRAMBA-BADIALI





SERVIË
BUDGET IN € 2.312.518

INTERNAT. PERSONEEL 7

LOKAAL PERSONEEL 19

Artsen Zonder Grenzen stuurde 
in Servië mobiele teams uit om 
migranten te helpen tijdens hun 
tocht doorheen het land. 

Aan de grens met Macedonië werkte 
Artsen Zonder Grenzen in Miratovac 
en Preševo, waar tot 4.000 migranten 
in slechte weersomstandigheden 
moesten wachten op registratie. 
Artsen Zonder Grenzen richtte er 
een kliniek in en gaf basiszorgen en 
psychologische bijstand vlakbij het 
registratiecentrum en in een tran-
sitkamp dichtbij de grens. De teams 
verdeelden hygiënekits, voedsel, 
tenten, dekens en zeilen, terwijl het 
medisch personeel migranten met 
verkoudheden, luchtwegeninfecties 
en onderkoeling behandelden.
Artsen Zonder Grenzen hielp ook 
afval in te zamelen, toiletten in te 
richten en mensen met een handicap 
en kwetsbare gezinnen te vervoeren. 
In november repareerde een team 
een weg van 1,5 kilometer zodat dui-
zenden mensen hun tocht op een vei-
ligere manier konden voortzetten. Ze 
intalleerden toiletten en verwarmde 
tenten om tot 270 mensen op te van-
gen. Van juni tot december deed het 
team 9.184 medische raadplegingen.
In Belgrado bood Artsen Zonder 
Grenzen vluchtelingen medische 

zorgen in twee parken. Het team deed 
3.950 medische raadplegingen tussen 
april en september.
Sommige nachten stonden tot 3.000 
mensen aan te schuiven om zich 
te registreren of zaten ze vast aan 
de Kroatische grens en moesten ze 
buiten slapen. In mobiele klinieken 
verzorgde Artsen Zonder Grenzen de 
mensen aan grensovergangen, meer 
bepaald in Sid, waar Artsen Zonder 
Grenzen-teams raadpleging hielden 
in het transitcentrum terwijl migran-
ten op de trein wachtten. Artsen 
Zonder Grenzen richtte acht grote, 
verwarmde tenten in om meer dan 
2.000 mensen onderdak te bieden 
in de nieuwe transitpunten die de 
overheid aanduidde. Van half sep-
tember tot half december deed Artsen 
Zonder Grenzen er meer dan 15 200 
medische raadplegingen.

SIERRA LEONE
BUDGET IN € 4.171.836

INTERNAT. PERSONEEL 14

LOKAAL PERSONEEL 210

In 2015 zette Artsen Zonder 
Grenzen haar interventie tegen 
de ebola-epidemie voort.

In juli opende Artsen Zonder Gren-
zen een kliniek voor ebola-overlevers 
in de hoofdstad Freetown om zo 400 
overlevenden te behandelen en op te 
volgen. De kliniek gaf integrale basis-
zorgen met naast medische zorgen 
ook psychologische ondersteuning. 
Vaak voorkomende symptomen zoals 
hoofdpijn en buikpijn behandelden 
de teams in de kliniek. Voor com-
plexere symptomen zoals oogproble-
men of de seksuele en reproductieve 
gezondheid verwezen ze door naar 
gezondheidsstructuren in de tweede 
lijn. 
In de kliniek en in de gemeenschap 
zetten de teams van Artsen Zonder 
Grenzen ook de gezondheidspromo-
tie voort door informatie te versprei-
den over:

Ǒ snelle patiëntenzorg 
Ǒ hygiëne 
Ǒ malariapreventie.

De gezondheidspromotoren werkten 
ook rond het sociaal stigma, waar veel 
overlevenden van ebola onder lijden.

SERVIË  Een vluchte-
ling krijgt medische 
zorg van Artsen 
Zonder Grenzen aan 
de Servische grens.  
© ACHILLEAS ZAVALLIS  
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ZUID-SOEDAN 
BUDGET IN € 15.953.456

INTERNAT. PERSONEEL 62

LOKAAL PERSONEEL 696

In april 2015 escaleerde het 
geweld in de deelstaten Opper-
Nijl en Eenheid. In deze regio’s 
werden structuren van Artsen 
Zonder Grenzen herhaalde-
lijk geplunderd of verwoest. 
Burgers waren het doelwit in 
grootschalige geweldcampag-
nes van gewapende groepen.

Na bijna twee jaar onafgebroken con-
flict zijn de humanitaire en medische 
behoeften in Zuid-Soedan enorm. 
De bevolking van de gebieden die 
minder direct te lijden hebben van 
het geweld, heeft weinig toegang 
tot medische zorgen. Artsen Zonder 
Grenzen blijft levensnoodzakelijke 
hulp bieden aan ontheemden die 
zich schuil hielden in de brousse.  
Daarbij komt nog het tekort aan 
geneesmiddelen in gezondheidscen-
tra in het hele land, ook in de gebie-
den rond de projecten van Gogrial en 
Doro die hard getroffen zijn. De teams 
van Artsen Zonder Grenzen zagen er 
het aantal patiënten dramatisch stij-
gen op momenten dat de toegang tot 
medische zorgen op andere plaatsen 
nog slechter was dan gewoonlijk.

In 2015 kreeg vooral de bevolking in 
het noorden en het westen van het 
land af te rekenen met een zeer zwaar 
malariaseizoen. In Gogrial moest Art-
sen Zonder Grenzen een heel nieuw 
ziekenhuisdepartement op poten zet-
ten voor de behandeling van patiën-
ten met een zware vorm van malaria.
Het medisch centrum van Pibor is het 
enige operationele gezondheidscen-
trum voor een bevolking van onge-
veer 150.000 mensen.

In Bor bleef Artsen Zonder Grenzen 
het referentieziekenhuis op verschil-
lende vlakken ondersteunen:

Ǒ spoedafdeling
Ǒ apotheek
Ǒ pediatrie
Ǒ vaccinaties
Ǒ laboratorium
Ǒ afvalbeheer.

In Doro hielp Artsen Zonder Grenzen 
Soedanese vluchtelingen, die volle-
dig afhankelijk zijn van humanitaire 
hulp voor onderdak, voedsel, water of 
medische zorgen.
In juni werd in sommige streken van 
Zuid-Soedan een cholera-epidemie 
uitgeroepen. In Juba en Bor begon 
Artsen Zonder Grenzen spoedbehan-
delingen en preventie-acties tegen 
cholera.

ZUID-SOEDAN  Artsen 
Zonder Grenzen heeft, 
in samenwerking 
met de overheid, een 
behandelingscentrum 
tegen cholera opge-
richt als antwoord op 
een epidemie eind juni 
2015. © JACOB KUEHN/ AZG
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SYRIË 
BUDGET IN € 11.528.253

INTERNAT. PERSONEEL 0

LOKAAL PERSONEEL 13

In 2015 werd het kluwen van de 
oorlog in Syrië nog complexer, 
de situatie van de mensen die 
nog in het land leven bleef kri-
tiek. Omwille van het extreme 
geweld, kan Artsen Zonder 
Grenzen geen internationeel 
personeel inzetten in Syrië.

Het Syrische conflict is uitzonderlijk 
gewelddadig, met bombardementen 
van ziekenhuizen en gezondheids-
centra, een frontlinie die voortdurend 
verschuift, een veelheid aan gewa-
pende groepen, miljoenen mensen 
die in eigen land op de vlucht zijn 
en meer dan 1 miljoen mensen die 
leven in belegerde gebieden, zonder 
medische zorgen of de mogelijkheid 
van medische evacuatie.

Steun van Artsen Zonder Grenzen
In 2015 gaven OCB en de andere OC 
regelmatige en ruime steun aan een 
zeventigtal geïmproviseerde gezond-
heidscentra geleid door Syrische 
artsen, zonder personeel van Artsen 
Zonder Grenzen. De steun van Artsen 
Zonder Grenzen houdt onder meer 
in:

Ǒ de verdeling van medisch 
materiaal

Ǒ de betaling van een basisloon 
aan ziekenhuispersoneel 

Ǒ medisch en technisch advies en 
vormingen op afstand

Ǒ levering van brandstof zodat de 
generatoren van de ziekenhuizen 
kunnen draaien

Ǒ bijdrage aan de kosten voor de 
heropbouw wanneer een struc-
tuur beschadigd of verwoest 
wordt.

Artsen Zonder Grenzen geeft ook een-
malige spoedgiften aan andere medi-
sche structuren, zodat ze de massale 
toestroom van gewonden aankunnen. 
Dit ondersteuningsprogramma richt 
zich vooral op de belegerde gebieden, 
waar het Syrische medisch personeel 
er grotendeels alleen voor staat.

Medische structuren onder vuur 
en belegerde gebieden
In 2015 werden 63 structuren, 
gesteund door de verschillende OC, 
getroffen door 94 luchtaanvallen 
en bombardementen. Er was veel 
schade, en in 12 gevallen werd het 
centrum totaal verwoest. Bovendien 
werden 81 gezondheidswerkers die 
ondersteund werden door Artsen 
Zonder Grenzen gedood of gewond.

In juli 2015 kreeg de stad Madaya, bij 
de Libanese grens, het bijzonder hard 
te verduren. De stad werd omsingeld 
met antipersoonsmijnen en gewa-
pende milities. Goederen mochten 
niet binnen en niemand mocht nog 
de stad uit. In oktober mocht één 
humanitair konvooi de stad in, maar 
in december signaleerde het medisch 
personeel dat ondersteund wordt 
door Artsen Zonder Grenzen 23 
doden door hongersnood in Madaya. 
Dit is het ergste voorbeeld, maar in 
elke belegerde stad in Syrië was de 
medische situatie kritiek.

Hoewel de medische structuren 
onder vuur liggen en hele gebieden 
belegerd worden, bleven de Syrische 
artsen die Artsen Zonder Grenzen 
steunt toegewijd. Ze bleven levens 
redden. In de ondersteunde infra-
structuur in de belegerde gebieden 
konden ze 95.000 oorlogsgewonden 
verzorgen in 2015; 40% van hen 
waren vrouwen en kinderen. De art-
sen verstrekten ook medische zorgen 
in algemene medische diensten.

SYRIË  De bevolking 
lijdt al vier jaar onder 
de oorlog in Syrië. 
© AZG
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OEKRAÏNE 
BUDGET IN € 12.394.392

INTERNAT. PERSONEEL 33

LOKAAL PERSONEEL 149

In januari en februari waren er 
opnieuw hevigere gevechten 
tussen het Oekraïense leger en 
de zelfverklaarde republieken 
Donetsk en Lougansk. Dit had 
een verwoestende impact op de 
burgers die gevangen zaten in 
het conflictgebied.

In 2015 leverde Artsen Zonder Gren-
zen geneesmiddelen en medisch 
materiaal aan weerszijden van de 
frontlinie. Zo konden patiënten met 
oorlogswonden behandel worden, 
chronisch zieken opgevolgd en vrou-
wen begeleid tijdens hun bevalling.

Levering van levensreddende 
geneesmiddelen
Artsen Zonder Grenzen was een van 
de belangrijkste leveranciers van 
geneesmiddelen tegen chronische 
ziekten in ziekenhuizen, gezond-
heidscentra en opvanghuizen voor 
ouderen en mensen met een handi-
cap in het oosten van het land. Teams 
leverden insuline aan de ziekenhui-
zen van Donetsk, en materiaal voor 
hemodialyse voor patiënten met 
vergevorderd nierfalen. 
De teams runden bovendien mobiele 
klinieken in tachtig steden en dorpen 
rond Donetsk, Lougansk, Artemovsk 
en in de hele regio van Lougansk. Ze 
boden basiszorgen en psychologische 
hulp aan inwoners en ontheemden.

Psychologische bijstand
Psychologen van Artsen Zonder 
Grenzen boden individuele thera-
peutische sessies en groepssessies 
voor mensen die getroffen zijn door 
het conflict. Ze leidden ook verzor-
genden, leerkrachten en maatschap-
pelijk werkers op.

Voortzetten van behandelingen 
tegen multiresistente tbc
Artsen Zonder Grenzen zette het 
tuberculoseprogramma dat ze sinds 
2011 heeft in het gevangenswezen 
in de regio van Donetsk, voort tot in 
oktober. Het team breidde de hulp 
uit naar patiënten in gevangenissen 
in Mariopol, Artemovsk, Dnepropet-
rovsk en Zhdanivka.

43

JA ARR APPORT 2015



ZIMBABWE 
BUDGET IN € 6.724.271

INTERNAT. PERSONEEL 11

LOKAAL PERSONEEL 116

De prevalentie van hiv in 
Zimbabwe is gedaald van een 
piek van meer dan 30% in 2000 
tot ongeveer 15%. Ondanks dit 
succes blijven er lacunes in 
de behandeling van bepaalde 
groepen.

Om stabiele patiënten beter op te 
volgen introduceerde Artsen Zonder 
Grenzen gemeenschapszorg in Gutu, 
Buhera, Chikomba, Epworth, Makoni, 
Mutare, Mutasa en Nyanga. Deze zorg 
veronderstelt de oprichting van 
gemeenschapsgroepen, waarvan de 
leden in een beurtol de nieuwe aids-
remmers halen. Er kwamen snel groe-
pen bij. Vandaag verenigen ze meer 
dan 5.040 patiënten. Artsen Zonder 
Grenzen blijft ook de gerichte en 
regelmatige opvolging van de hoe-
veelheid virus in het bloed promoten. 
We testten in 2015 58.434 patiënten. 
In een nieuw project in Mutare in de 
provincie Manicaland helpt Artsen 
Zonder Grenzen het ministerie van 
Volksgezondheid om de opvolging 
van de virale lading en alternatieve 
manieren om geneesmiddelen te 
hernieuwen, overal ingang te doen 
vinden. 
Artsen Zonder Grenzen bood zoveel 
mogelijk behandelingen aan in de 
lokale gemeenschappen in Epworth, 
Buhera en Gutu, eerder dan in het 
ziekenhuis, voor 31 patiënten met 
multiresistente tuberculose. In 2015 
droeg Artsen Zonder Grenzen met 
succes de hiv-tbc-programma’s van 
Buhera en Nyanga over aan het 
ministerie van Volksgezondheid. 
In Epworth en Gutu helpt Artsen 
Zonder Grenzen het ministerie van 
Volksgezondheid bij de opsporing 
van baarmoederhalskanker. 

Seksueel geweld
Artsen Zonder Grenzen gaf medische 
zorgen en psychologische ondersteu-
ning aan slachtoffers van seksueel 
geweld in de klinieken van Mbare en 
Epworth. De teams wezen de bevol-
king op het belang van een raadple-
ging bij een arts, binnen de 72 uur na 
een verkrachting, om niet-geplande 
zwangerschappen, hiv en andere sek-
sueel overdraagbare aandoeningen 
te voorkomen. De kliniek van Mbare 
alleen al ving 2.325 patiënten op in 
2015, van wie 1.361 nieuwe.

Psychiatrische zorgen
Artsen Zonder Grenzen blijft de diag-
nose, behandeling en opvolging doen 
van ongeveer 330 gevangenen met 
een geestelijk gezondheidsprobleem 
in de zwaar beveiligde gevangenis van 
Chikurubi en de vrouwengevangenis 
van Chikurubi in Harare. In totaal 
deden we dit jaar 1.615 raadplegin-
gen voor geestelijke gezondheid.
In samenwerking met de overheid 
begon Artsen Zonder Grenzen 
een nieuw project rond geestelijke 
gezondheid in het Algemeen Zieken-
huis van Harare.

Water en sanering
In 2015 kregen meer dan 30.000 
mensen in de voorsteden van Harare 
dankzij Artsen Zonder Grenzen toe-
gang tot drinkbaar water en betere 
hygiëne. Artsen Zonder Grenzen 
renoveerde 20 putten en werkte 
samen met andere partnerorganisa-
ties zoals Africa Ahead om de lokale 
gemeenschappen de technieken te 
leren om het water te beschermen 
tegen besmetting aan de bron en 
thuis.
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DE MEDEWERKERS: HET KLOPPEND HART VAN AZG
Artsen Zonder Grenzen 
besteedt bijzonder veel aan-
dacht aan de rekrutering. Het 
is van cruciaal belang om de 
medewerkers te integreren in 
de geschiedenis en de cultuur 
van Artsen Zonder Grenzen, 
om zo een vertrouwensband te 
scheppen.

De rekruteringsafdeling van Artsen 
Zonder Grenzen België gaat steeds 
proactiever te werk, omdat de projec-
ten op het terrein steeds complexer 
en professioneler worden. Daardoor 
is er een sterke toename en diversifi-
catie van de gezochte professioenele 
profielen. Tegelijk doet de rekru-
teringsafdeling aan sensibilisering 
over Artsen Zonder Grenzen, omdat 
bepaalde profielen moeilijk te vinden 
zijn en omdat de mensen niet altijd 
weten dat Artsen Zonder Grenzen 
hen nodig heeft.

Hiervoor organiseerde Artsen Zonder 
Grenzen in 2015 verschillende activi-
teiten in België: 

Ǒ 4 webinars. Dit zijn seminaries 
via internet om de organisatie en 
haar werk, beroepen en selectie-
criteria voor te stellen, ook met 
een getuigenis van een internati-
onale medewerker na zijn of haar 
eerste missie.

Ǒ 3 informatiedagen in de Espace 
Bruno Corbe, om de organisatie, 
haar werk en beroepen voor te 
stellen, en met een getuigenis na 
een eerste missie en een rondlei-
ding aan het innovatie- en 
opleidingscentrum

Ǒ gedecentraliseerde informatie-
sessies in scholen voor verpleeg-
kundigen en vroedvrouwen, uni-
versiteiten voor geneeskunde, het 
Instituut voor Tropische Genees-
kunde in Antwerpen enz.

We hebben ook de sensibilisering 
van gespecialiseerde Belgische artsen 
opgedreven (voornamelijk chirurgen, 
orthopedisch chirurgen, anesthesis-
ten en gynaecologen; profielen die 
nog altijd moeilijk te vinden zijn) 
door:

Ǒ een nieuwsbrief in te voeren voor 
chirurgen 

Ǒ drie nieuwe specifieke websites 
te creëren 

Ǒ in onze kantoren een informatie-
avond te organiseren voor anes-
thesisten en chirurgen.

Dankzij deze verschillende activitei-
ten kon Artsen Zonder Grenzen in 
2015 144 mensen aanwerven (+37,5 % 
ten opzichte van 2014), waaronder:

Ǒ 39 mensen met een medisch 
profiel 

Ǒ 40 mensen met een paramedisch 
profiel 

Ǒ 65 mensen met een niet-medisch 
profiel. 

Deze aanwervingen omvatten:
Ǒ 53 Belgen (16 medische, 22 para-

medische en 15 niet-medische 
profielen) 

Ǒ 19 lokale personeelsleden die al 
eerder voor Artsen Zonder Gren-
zen werkten op het terrein 

Ǒ 72 mensen uit andere landen. 

Wat het operationele centrum van 
Brussel betreft (alle partnerafdelin-
gen samen): 

Ǒ Vertrokken 341 mensen in 2015 
voor het eerst op missie. 138 van 
hen werden in België gerekru-
teerd en aangeworven.

HET KLOPPEND HART VAN ARTSEN ZONDER 
GRENZEN De personeelsdienst van het 
Operationeel Centrum te Brussel   
© ALEX YALLOP/AZG
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Schenkingen en legaten ver-
tegenwoordigen in België de 
belangrijkste financiële bron 
voor Artsen Zonder Grenzen 
(88% van de totale inkomsten). 
In 2015 hielpen 262.259 schen-
kers in België Artsen Zonder 
Grenzen haar hulpverlening 
realiseren.

Behalve van België komt het grootste 
deel van de financiële middelen van 
partnerafdelingen van OCB (Italië, 
Zweden, Noorwegen, Denemarken, 
Hongkong, Brazilië, Zuid-Afrika en 
Luxemburg), maar ook van andere 
afdelingen zoals de Verenigde Staten, 
Duitsland en Engeland.

Een andere bron van inkomsten zijn 
de institutionele fondsen van rege-
ringen, Belgische of buitenlandse, die 
9% van de totale inkomsten verte-
genwoordigen. De overheidsfondsen 
waren in 2015 voornamelijk afkom-
stig van de Europese Unie, België, 
Zweden en Noorwegen.

Ǒ Privé-inkomsten: 311.583.000 €, 
waarvan 42.321.000 € van schen-
kingen en legaten in België

 Ǒ 189.117.000 € van 
OCB-partnerafdelingen

 Ǒ 80.154.000 € van andere Artsen 
Zonder Grenzen-afdelingen

Ǒ Institutionele inkomsten: 
32.904.000 €

Ǒ Andere inkomsten: 9.279.000 €

ACTIVA PASSIVA

Vaste activa 41.654 Startkapitaal 60.000
a) immateriële vaste activa 174
b) materiële vaste activa 24.010 Reserves 174.025
c) leasing 0 a) cumul overgedragen result. 151.211
d) financiële vaste activa 17.470 b) surplus 2014 22.814

Vorderingen op lange termijn 581 Subsidies 0

Vlottende activa 237.884 Provisies 5.729
a) voorraden 44
b) vorderingen < 1 jaar 85.227 Schulden 40.365
c) belegging op korte termijn 42.812 a) schulden > 1 jaar 6.414
d) beschikbare waarden 108.720 b) schulden < 1 jaar en andere 18.607
e) andere 1.081 c) andere 15.344

TOTAAL 280.119 TOTAAL 280.119

NATIONAAL PERSONEEL: 24,8 %

MEDISCHE AANKOPEN: 22,4 %

LOGISTIEK: 21,4 %

INTERNATIONAAL PERSONEEL: 11 %

ADMINISTRATIE: 15,8 %

BEVOORRADING: 4,6 %

Uitgaven in onze hulpprogramma’s

Balans (in duizenden €)

DE FINANCIËN: HET GELD VAN AZG

HET GELD VAN ARTSEN ZONDER GRENZEN  
Het financieel departement van het Operatio-
neel Centrum te Brussel  © ALEX YALLOP/AZG
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CONGO 
Een kind wordt onderzocht tijdens een 
vaccinatiecampagne tegen de mazelen in 
Congo.  
© JUAN CARLOS TOMASI/AZG





HET BEVOORRADINGSCENTRUM:  
MSF SUPPLY
MSF Supply is een coöperatieve 
vennootschap, opgericht in 
1989, om de missies van Artsen 
Zonder Grenzen te helpen 
met de bevoorrading en het 
stockbeheer. Het centrum ligt 
in Neder-Over-Heembeek. In 
Bordeaux bevindt zich een 
tweede dergelijk centrum.

MSF Supply zorgt voor de bevoor-
rading met materiaal en medicijnen 
van onze projecten. De logistieke 
centrale beheert de hele keten, vanaf 
de aankoop van de producten tot de 
levering ter plaatse. In de loop der 
jaren heeft MSF Supply daarbij een 
unieke expertise verworven in het 
samenstellen en voorbereiden van 
noodhulpkits.

Het leeuwendeel van het werk van 
MSF Supply is voor OCB, maar ook 
andere OC werken samen met MSF 
Supply. Soms zijn er zelfs andere 
ngo’s of humanitaire organisaties die 
beroep doen op de diensten van MSF 
Supply. Dat laat de centrale toe om 
efficiënter te werken en extra exper-
tise op te doen.

Cijfers voor 2015
Ǒ Omzet: 67.500.000 €
Ǒ Bestellingen: 5.000
Ǒ Bestelde eenheden: 54.000
Ǒ Stockwaarde: 15.140.000 €
Ǒ Stockruimte: 13.000 m2
Ǒ Verschepingen: 2.940 ton

MSF SUPPLY  Medische en logistieke benodigdheden bestemd voor de Filipijnen 
worden ingeladen in de luchthaven van Oostende in 2013. © BRUNO DE COCK/AZG
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HET OPLEIDINGS- EN INNOVATIECENTRUM:  
ESPACE BRUNO CORBÉ
Op de site van Thurn en Taxis, in 
Brussel, ligt het Espace Bruno 
Corbé (EBC). 

Medewerkers van OCB, maar ook van 
andere Operationele Centra en zelfs 
van andere humanitaire organisaties, 
komen van over de hele wereld naar 
hier, om gespecialiseerde opleidin-
gen te volgen en praktische innova-
ties uit te testen. 
Het EBC beschikt daarvoor over 
materiaal en installaties zoals die ook 
op het terrein gebruikt worden, zoals:

 Ǒ waterzuiveringsinstallaties
 Ǒ sanitaire voorzieningen
 Ǒ afvalverwerkingsinstallaties
 Ǒ een mobiel ziekenhuis.

Dit oefenterrein is ontworpen om de 
situatie op het terrein zo goed moge-
lijk na te bootsen, zodat opleidingen 
en tests in zo’n realistisch mogelijk 
omstandigheden gebeuren. Alle prak-
tische opleidingen over toestellen en 
installaties kunnen hier gebeuren. 
In 2015 ging het onder meer om oplei-
dingen voor personeel in ebolaklinie-
ken, beheer van een passieve koude-
keten, en biomedische opleidingen.
Daarnaast worden er ook nieuwe 
toepassingen voor het terrein bestu-
deerd en uitgetest, en prototypes van 
nieuwe toestellen gebouwd.
Zo werden er in 2015 test gedaan met 
nieuw isolatiemateriaal voor tenten, 
een nieuw toestel om medisch glas-
afval veilig te verwerken, een verlich-
tingsmast met leds, en een nieuwe 
waterfilter. 

Omdat het EBC een goede, praktische 
benadering is van de werkomstandig-
heden op het terrein, wordt het ook 
graag bezocht door media en externe 
bezoekers. 
Een uitzonderlijke activiteit in 2015 
was het aanbieden van onderdak aan 
vluchtelingen tijdens de vluchtelin-
gencrisis. 100 vluchtelingen kregen 
acht dagen lang onderdak in het EBC, 
tot voor hen een geschiktere oplos-
sing gevonden was.

Cijfers voor 2015
Ǒ Aantal activititeiten: 107

- Opleidingen: 43
- Bezoeken: 30
- Vergaderingen & workshops: 24
- Andere: 10

Ǒ Aantal deelnemers: 1.757
Ǒ Aantal tests en innovaties: 19

ESPACE BRUNO CORBÉ in het hart van Brussel  © BRUNO DE COCK/AZG
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ONZE PRINCIPES
In 1971 werd de eerste afdeling 
van Artsen Zonder Grenzen 
opgericht in Frankrijk. Het 
Handvest dat toen werd opge-
steld, is vandaag nog steeds het 
fundament van onze organisatie.

Het centrale principe van het Hand-
vest is dat mensen recht hebben op 
humanitaire hulp. Daaraan ontleent 
Artsen Zonder Grenzen haar opdracht 
om medische zorg te bieden. Verder 
onderstreept het Handvest dat Artsen 
Zonder Grenzen neutraal, onpartijdig, 
en onafhankelijk is.

SERVIË  Artsen Zonder Grenzen ontvangt een Syrische familie 
in het ziekenhuis van Presevo in Servië. © FLORIAN LEMS/AZG

Artsen Zonder Grenzen verleent 
hulp aan bevolkingsgroepen 
in nood, aan slachtoffers van 
door de mens veroorzaakte 
of natuurrampen, en van oor-
logsgeweld. Zij doet dit zonder 
onderscheid te maken op basis 
van ras, religie, levensbeschou-
wing of politieke opvatting.

Artsen Zonder Grenzen is 
steeds neutraal en onpartijdig. 
Op grond van de algemeen 
erkende medische ethiek en het 
recht op humanitaire hulp, eist 
Artsen Zonder Grenzen volledi-
ge vrijheid om haar taken uit te 
voeren.

De medewerkers van Artsen 
Zonder Grenzen verbinden zich 
ertoe de medische gedrags-
codes van hun beroep te 
respecteren, en een volledige 
onafhankelijkheid ten opzichte 
van alle politieke, economi-
sche of religieuze machten te 
handhaven.

De medewerkers van Artsen 
Zonder Grenzen kiezen uit vrije 
wil om de risico’s en gevaren 
van hun werk te aanvaarden en 
eisen voor zichzelf of rechtheb-
benden geen enkele andere ver-
goeding dan wat de organisatie 
hen kan bieden.
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ONZE CONTACTGEGEVENS 
IN BRUSSEL
Algemeen adres
Artsen Zonder Grenzen
Gewijde-Boomstraat 46
1050 Elsene

 WWW.AZG.BE 

Schenkersdienst
Geneviève Rosseeuw
+32 (0)2 474 74 76
schenkers@azg.be

Legaten
Mehdi Magha
+32 (0)2 474 74 45
mehdi.magha@brussels.msf.org

Bedrijven
Philippe Matthys
+ 32 (0)2 474 74 90 
philippe.matthys@brussels.msf.org

Aanwervingen: medisch
Bérengère Leurquin
+32 (0)2 474 74 27
para-medical.fieldrecruitment@brussels.msf.org

Aanwervingen: niet-medisch
Hélène Rousse
+32 (0)2 474 76 18
recruitment-bxl@brussels.msf.org

Pers 
Christof Godderis
+32 (0)475 40 60 76
christof.godderis@brussels.msf.org

Sociale media
Facebook: Artsen Zonder Grenzen België
Twitter: @azgbelgie
Linkedin: Médecins Sans Frontières Belgium

Gewijde-Boomstraat 46 
1050 Elsene 
 WWW.AZG.BE 

Bekijk ook de binnenkant van deze kaft.
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