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Het gezondheidscentrum 

in opbouw 

Jouw steun dit jaar maakte het 

mogelijk om water te brengen naar 

het terrein van het 

gezondheidscentrum en om het 

materniteitsblok te bouwen. 

Dank je wel voor je solidariteit met 

de inwoners van Rubuga. 

Beste wensen voor 2023 ! 

 

WATER 

Over een afstand van ruim 700 meter, van 

aan de dichtstbijzijnde bron, werd de 

waterleiding doorgetrokken tot op het 

terrein van het gezondheidscentrum.  

Een waterreservoir is gebouwd met de 

hulp van drie experts verbonden aan het 

Ministerie en een eerste waterkraan is 

geïnstalleerd op het terrein. 

Een grote onderneming gefinancierd met  

de subsidie van de Provincie Oost- 

Vlaanderen en jullie steun !  

Water is essentieel voor de werking van 

een gezondheidscentrum.  

Water = hygiëne. 

En ondertussen vergemakkelijkt het de 

bouwwerken.  

 

Met de steun van 

 

 

 

 

 



HET MATERNITEITSBLOK  

De bouw van de arbeidskamer, de 

bevallingszaal, een uitrustkamer na de 

bevalling en douches en toilet is aangevat.  

De lokale bouwvakkers voeren dit uit en 

hopen klaar te zijn binnen enkele weken. 

Volg alle nieuws verder via 

www.akibu.org of op Instagram akibu.vzw 

 

 

 

 

Vooruitzichten 

2023 wordt een uitdagend jaar. Het 

volgende doel is middelen vinden voor het 

hoofdgebouw. Hier zullen de consultaties 

doorgaan van zieken en zwangere 

vrouwen en ook de vaccinaties van baby’s 

en peuters. 

Andere noodzakelijke werken : sanitaire 

voorziening, een isolatieverblijf voor 

zieken met besmettelijke aandoening,  

zonnepanelen, logement voor het 

paramedisch personeel, aankoop van 

medisch materiaal, een omheining … 

Gerealiseerd in 2021 

In 2021 is het eerste gebouw opgericht. 

Bestemming : hospitalisatiegebouw voor 

niet-besmettelijke zieken. Er is plaats voor 

4 tot 6 bedden. 

 

Wil je ons  (verder) financieel steunen ?  

Voor een fiscaal attest (vanaf 40 euro)   

kan je overschrijven op de rekening van  

de Koning Boudewijnstichting :  

BE10 0000 0000 0404 

BIC BPOTBEB1  

met de gestructureerde melding  

623/3702/30016  

( = projectrekening van Akibu vzw) 

 

Je kan ook rechtstreeks overschrijven op 

de rekening van Akibu vzw bij VDK (zonder 

fiscaal attest) 

BE38 8917 2408 2172 

Dank je wel 

namens de inwoners van Rubuga* 

Akibu vzw, Burgemeester Van Ackerwijk 

C72, 9240 Zele 

An Schepens, Aster Nzeyimana, Lize Feryn, 

Astrid Leuridan, Edward Leuridan,  

Kathleen Schepens, Hilde Schepens 

*Rubuga maakt deel uit van de gemeente 

Bugabira, in het noordoosten van Burundi 

en is de geboortestreek van papa 

Onesphore Nzeyimana. 

http://www.akibu.org/

