Jaarverslag van het St Gabriel Catholic Health Center
te Addis Abeba - Ethiopië
Periode 1 januari – 31 december 2020
Aan:

Congregatie Broeders van de Onze Lieve Vrouw te Lourdes
t.a.v. eerwaarde broeders
Van: Tewodros Haile en Corin van Poppel
Datum: Januari 2021

Geachte broeders,
Het jaar 2020 is alweer voorbij! Een heel bewogen jaar dat helaas bijna volledig beheerst werd door het
Coronavirus. De pandemie heeft ook in Ethiopië toegeslagen al had het land -gelukkig- niet zoveel directe
slachtoffers als in Europa. Maar de groeiende COVID-19-crisis dreigt de ontwikkelingslanden in de toekomst
onevenredig zwaar te treffen. Niet als gezondheidscrisis op korte termijn, maar als een verwoestende
sociale en economische crisis in de komende maanden en jaren. De inkomensverliezen zullen naar
verwachting meer dan 180 miljard euro bedragen in ontwikkelingslanden. Aangezien naar schatting 55
procent van de wereldbevolking geen toegang heeft tot sociale bescherming, zullen deze verliezen door alle
samenlevingen heen weerklinken en gevolgen hebben voor onderwijs, gezondheidszorg, mensenrechten en,
in de meest ernstige gevallen, basisvoedselzekerheid en voeding. Ziekenhuizen met onvoldoende middelen
en kwetsbare gezondheidssystemen zullen waarschijnlijk overweldigd worden aangezien tot 75% van de
mensen in de minst ontwikkelde landen geen toegang heeft tot zeep en water wat infectieziekten doet
floreren. Bijkomende sociale omstandigheden, zoals slechte stadsplanning en overbevolking in sommige
steden en zwakke afvalverwijderingsdiensten kunnen allemaal bijdragen aan een toename van het aantal
(in)directe Coronaslachtoffers.
Deze wetenschap stemt enigszins somber maar we prijzen ons gelukkig dat we nog steeds veel steun krijgen
voor het ‘Saint Gabriel Catholic Health Center’ (SGCHC) in Ethiopië door onder andere uw Congregatie.
Graag willen we hier onze dankbaarheid voor uitspreken en we hopen dat we snel weer eens bij elkaar
kunnen komen om u persoonlijk op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Maar tot die tijd zullen
we het moeten doen met de papieren versie.
We zijn overigens ook verheugd u te kunnen vertellen dat onze projecten eind 2020 zijn goedgekeurd door
het CBF (de toezichthouder op Goede doelen). Donateurs zijn op deze manier verzekerd dat zij een erkend
Goed doel steunen. Meer informatie kunt u vinden op www.cbf.nl
Huidige stand van zaken Saint Gabriel Catholic Health Center
2016 37.377 patiënten
2017 39.304 patiënten
2018 40.518 patiënten
2019 48.133 patiënten
2020 38.158 patiënten.

Vanaf de start van het gezondheidscentrum in 2011 zien we een
toename in de aantallen patiënten maar die lijn is in 2020, door de
Corona crisis, niet geheel doorgezet. SGCHC had in 2020 38.158
patiënten. Daarnaast kregen 35.732 preventie-training (hygiëne;
voorkomen van HIV/Aids; werkomstandigheden; EHBO).
Sommige patiënten zijn bang om het virus op te lopen en durven
daarom niet naar een gezondheidscentrum of ziekenhuis te gaan.

Dit kan ernstige gevolgen hebben:
- een patiënt met HIV die niet durft te komen voor zijn medicatie merkt dat zijn/haar weerstand achteruit
gaat waardoor de kans op een fatale afloop bij Corona groter wordt.
-een aanstaande moeder die thuis bevalt uit angst voor het virus kan worden blootgesteld aan onveilige
praktijken en ondeskundige begeleiding.
-een kind dat niet wordt gevaccineerd loopt kans op (dodelijke) ziekten.

SGCHC probeert dit te ondervangen door de patiënten actief te benaderen en te proberen hen te overtuigen
toch naar het gezondheidscentrum te komen. De medewerkers proberen uit te leggen dat het SGCHC goede
voorzorgs- maatregelen heeft getroffen ten aanzien van het virus en dat veilig behandelingen nog steeds
mogelijk zijn in SGCHC. Gelukkig heeft het SGCHC van een Spaanse donor PPE (personal protective
equipment) gekregen. Dit zijn handschoenen; mondmaskers en desinfectiezeep. Ook de Ethiopische
overheid en een aantal fabrieken in de omgeving van het gezondheidscentrum hebben
beschermingsmaterialen gedoneerd.
Naast de Coronacrisis hadden we helaas ook nog een interne crisis. De Raad van bestuur heeft besloten de
leidinggevende arts per 1 december 2020 te ontslaan. De reden is dat veel medewerkers en sommige
patiënten structureel klaagden over zijn (verbaal agressieve) gedrag. Dit kwam begin november 2020 uit,
dus we hebben de klachten onderzocht en vergeleken met de uitleg van Dr. Fekad. Helaas kon zijn uitleg de
Raad van Bestuur van het Gezondheidscentrum niet overtuigen van zijn goede bedoelingen, dus ten
behoeve van het Gezondheidscentrum vroegen we hem vriendelijk om te vertrekken met goede financiële
voorwaarden (gedekt door onze Congregatie). We dachten dat we zijn ontslag in goed overleg met hem
hebben afgehandeld maar helaas ontdekten we begin december dat Dr. Fekad e-mails heeft gestuurd naar
onze donateurs en andere relaties om hen te vragen de financiering van het gezondheidscentrum stop te
zetten. Het is een trieste zaak en we voelen nog meer medelijden met onze patiënten, omdat Dr. Fekad
weet dat de financiering vanuit onze relaties alleen ten goede komt aan de patiënten . Tewodros Haile, al
jaren werkzaam bij de SGCHC, neemt tijdelijk de taken en verantwoordelijkheden over. Door zijn ervaring en
toewijding aan het Health Center vertrouwen wij erop dat de overgang soepel zal verlopen.
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De resultaten van 1 januari tot en met 31 december 2020
Soort dienstverlening
Eenheid
Huisartsenzorg (> 5 jaar)
patienten
Consultatiezorg (< 5 jaar)
Voorlichting en educatie
Immunisatie (<5years)
Begeleiding tijdens zwangerschap
Bevallingen
Begeleiding na bevalling
Laboratorium onderzoeken
Apotheek uitgiftes
Echo-onderzoek
HIV/AIDS zorg en behandeling
Tuberculose behandeling
HIV testen
HIV testen partners zwangeren
Groei monitoring
Volledig gevacineerd na 1 jaar
Aanvullende voeding voor HIV
patienten
Vitamine A supplement

kinderen onder 5 jaar
clienten
kinderen met volledige vaccinatie
moeders
moeders
moeders
patienten
patienten
personen
patienten
patienten
personen
partners van zwangere vrouwen
kinderen onder de 5 jaar
kinderen onder de 1 jaar
HIV+ patienten
kinderen 6 mnden – 5 jaar

Plan Jan-Dec ‘20
24.000

Realisatie Jan-Dec ‘20
23.828

8.000
36.000
1.534
1.375
850
850
20.000
30.000
2.095
500
89
2.600
688
8.000
1.534
65

5.172
35.732
1.283
1.631
676
806
19.405
29.042
3.789
468
73
891
257
6.084
1.283
33

6.000

2.999

Uit de cijfers van 2020 kunnen we de volgende conclusies trekken:
 De Corona pandemie en de instabiele situatie van het gezondheidscentrum in de laatste maanden door het
vertrek van de manager, hebben het gezondheidscentrum hard getroffen. Ondanks de Corona crisis en de
interen crisis zijn we tevreden met het eindresultaat. Zeker omdat in het laatste kwartaal het aantal geboden
diensten gedaald is met 50%.
 Helaas zien we bij alle kind gerelateerde diensten een lager aantal aangeboden diensten dan gepland. Dit
komt voort uit de COVID-19 crisis waarin, door onder andere de overheid, wordt gezegd niet naar een
gezondheidscentrum te gaan behalve als het echt noodzakelijk is. De angst bleek toch te groot.
 Het aantal partners van aanstaande moeders dat getest is, is maar 37% van het geplande aantal. Dit komt
omdat de overheid haar beleid heeft veranderd. Tegenwoordig worden alleen partners van HIV+ vrouwen
getest.
 Het aantal vrouwen kwam wel voor zwangerschapsbegeleiding en de nazorg maar we zien een daling in het
aantal bevallingen. De vroedvrouwen hebben geprobeerd de vrouwen te overtuigen van het belang van een
veilige bevalling in het ziekenhuis maar de angst voor COVID-19 is groot.
 De medewerkers van SGCHC zijn extra voorlichting blijven geven over de pandemie en de
voorzorgsmaatregelen aan patiënten in de wachtkamer; in kleine groepjes en op individuele basis.

Financieel overzicht 2020
Financieel Plan
2020 in ETB

Realistische Uitgaven
2020

Salaris verpleegkundigen en doctoren

6,198,202.44

5,862,770.96

94,59%

Salaris van de ondersteunende diensten

2,243,213.32

2,161,565.01

96,36%

Beschrijving

Percentage Plan-Realisatie %

Training/bijscholing van het team

20,052.38

13,452.00

30,06% verpleegkundigen/doctoren
en 115,13% voor ondersteunde
teams

Apotheek (uitgifte medicijnen)

1,716,844.62

2,664,949.35

155,22%

Gezondheidsprogramma in de scholen

106,709.38

19,717.40

18,48 is laag doordat scholen dicht
zijn sinds maart door Covid-19

Bijdragen aan de patiënten HIV/AIDS

124,496.32

129,000

103,62%

Uniformen van de medewerkers

118,319.75

117,243.62

99,09%

Water, Elektriciteit en benzine generator

295.159.20

217,962.87

Water en electra 99,71% en 46,88%
voor generator

Kantoorartikelen en kopiëren

239,205.82

Financieel Plan
2020 in ETB

Beschrijving

Realistische Uitgaven
2020
200,797.80

Percentage Plan-Realisatie %
83,94%

Algemene uitgaven

139,205.82

137,043.48

98,45%

Reparaties en onderhoud
Kosten van onderhoud en benzine voor
de auto

173,472.03

99,556.33

57,39%

123,439.08

187,253.08

151,70%

Accountantsonderzoek

50,600.00

46,000.00

90,91%

Inkomsten in ETB voor 2020:
Donor
Misereor
CCO HIV/TB
CCO MCH
BGW*
BGW onderhoud

Plan 2020
660,058.00
596,744.00
1,790,232.00
3,712,826.25
1,551,136.30

Gerealiseerd
689,654.50
683,368.50
2,039,659.14
4,738,326.33
0

Bishops Conference Italy
FPSD
Collection fee
Totaal

-

300,703,85
785,204.73
4,205,486.12
13,442,403.17

3,213,665.71
11,524,662.26

Percentage in %
104,48%
114,52%
113,93%
127,62%
0% we hebben een donor
uit de US voor deze
bijdrage gevonden

130,86%
116,64%

De Congregatie van de Broeders van de O.L.V. van Lourdes ontvangt contributies van de onderstaande
donoren:
 Congregatie van de Zusters van Julie Postel – algemene donatie
 Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid – algemene donatie
 Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid – Ronse (B) – algemene donatie

Nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
We zijn u dankbaar dat we mede door uw betrokkenheid de vele kwetsbare patiënten, (aanstaande) moeders en
kinderen van goede gezondheidszorg in ons gezondheidscentrum kunnen voorzien. Zeker in deze tijden is dit hard
nodig! Met een hartelijke groet,
Br Theo van den Boer –Congregatie van de Broeders van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Corin van Poppel – Projectondersteuning BGW-

Algemene informatie SGCHC:
De visie van St Gabriel Catholic Health Center is geïnspireerd op Mattheus 10:8 en werkt vanuit de visie:
‘Een waardig bestaan voor iedereen’ .
De missie: ‘Het verstrekken van holistische, kwalitatief hoogstaande, betaalbare en duurzame
gezondheidszorg voor mensen in nood’ met de nadruk op het behoud van het leven.
Onze kernwaarden: - christelijke identiteit - patiënt staat centraal - kwaliteit levering van diensten verantwoording en transparantie - gender gelijkheid - innovatie - geen onderscheid in etnische afkomst,
sociale status, religieuze of politieke voorkeur - respect voor het leven –
Het gezondheidscentrum staat onder verantwoordelijkheid van de Ethiopische Katholieke Kerk. Er is een
Raad van bestuur met twee afgevaardigden van de Kerk; twee afgevaardigden van de Congregatie van
Broeders van Onze Lieve Vrouw te Lourdes en een afgevaardigde uit de gemeenschap van Addis Ababa.
De Congregatie ondersteunt SGCHC financieel en inhoudelijk. In het gezondheidscentrum werken 63
medewerkers, waaronder Br. Wossen en Br. Dawid vanuit de Congregatie van de Broeders van de O. L.
Vrouw van Lourdes. Br Wossen is lid van het Management team. Het managementteam bestaat
daarnaast uit de medisch directeur, assistent medisch directeur, personeelsadviseur,
hoofdverpleegkundige en financieel manager. Het managementteam is verantwoordelijk voor het beleid
en de uitvoering van het strategisch plan en wordt gevolgd/geadviseerd door de Raad van Bestuur (waar
Br Hugo Verhulst en Corin van Poppel lid van zijn). De broeders die werkzaam zijn in het
gezondheidscentrum wonen op het terrein.
Het Saint Gabriel Catholic Health Center richt zich op gezondheid als een geheel en wordt niet louter
beschouwd als de afwezigheid van ziekte maar als een staat van fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel
welbevinden. SGCHC biedt holistische, geïntegreerde en duurzame activiteiten, die allen zijn gericht op
de gezondheid, behandeling en preventie van de minderbedeelden en kwetsbaren in de samenleving.
Dit zijn vooral vrouwen, kinderen, gehandicapten, laag opgeleiden en de zeer armen (inkomen per gezin
< 15 euro per maand). Voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar, HIV + patiënten en zeer
behoeftige huishoudens (geïdentificeerd door de lokale overheid) worden de diensten gratis verstrekt.
SGCHC verleent haar diensten in het gezondheidscentrum aan maar ook daar buiten. SGCHC heeft
voorlichting- en preventieprogramma’s voor op scholen en in de gehele gemeenschap. Het programma
in de fabrieken hebben we vervangen door het aanbieden van de programma’s in de
gezondheidsfaciliteit omdat er in de fabrieken vaak te weinig tijd was en de fabrieken niet altijd
bereidwillig waren hun arbeiders te laten deel nemen. Het St Gabriel Catholic Health Center zorgt er
voor dat de medewerkers van de verschillende afdelingen regelmatig worden geschoold wat de kwaliteit
van de diensten positief beïnvloedt.

De afdeling voor Moeder & Kind Zorg:
Op de afdeling ‘ Moeder en Kind’ streven we er naar het sterftecijfer onder moeders en kinderen bij de
geboorte te verlagen en het aantal sterfgevallen onder kinderen tot 5 jaar te verkleinen. We begeleiden
aanstaande moeders voor, tijdens en na de zwangerschap. Aanstaande moeders kunnen in het
gezondheidscentrum 24 uur per dag – 7 dagen per week rekenen op zorg. Helaas komt Hiv-infectie nog
steeds vaak voor in Ethiopië dus worden de zwangere vrouwen getest op HIV tijdens de zwangerschap
en nauwgezet begeleid in geval van besmetting. SGCHC biedt een vaccinatieprogramma en een groei
monitoringsprogramma voor kinderen tot 5 jaar en geeft voorlichting over voeding, kinderziekten etc
aan de ouders. SGCHC beschikt over een aantal bedden als kinderen moeten worden opgenomen. Vaak
is opname noodzakelijk door uitdroging wat vaak te laat wordt onderkend door de ouders.
De afdeling voor HIV/Aids en TB:
Op deze afdeling behandelen we HIV+ patiënten. Patiënten die ondervoed zijn, krijgen extra voeding en
aanvullende middelen om deels in hun levensonderhoud te voorzien. Zoals boven al vermeldt, zijn er
helaas relatief veel moeders die besmet zijn met HIV. De vrouwen worden goed gevolgd om te
voorkomen dat de baby ook HIV-besmet raakt. Daarnaast krijgen zij aanvullende voeding om
opportunistische infecties te voorkomen. Vrouwen met HIV die zwanger zijn of net bevallen, kunnen
deelnemen aan de ‘Moedergroep’ die elke twee weken bij elkaar komen om allerlei zaken rondom het
moederschap en de zorg van hun kind te bespreken. Tuberculose (TB) komt vaak voor vanwege de
zwakke gezondheid van veel mensen. Lepra komt weinig voor in Addis Abeba maar komt vooral voor bij
patiënten die van het platteland komen. De behandeling is intensief er is veel voorlichting hoe
besmetting te voorkomen.
1e hulp
SGCHC biedt 7 dagen in de week eerste hulp. Ook is er een aantal bedden beschikbaar voor observatie
van patiënten. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt de patiënt doorverwezen naar een
ziekenhuis in een ander deel van de stad.
OPD (de Huisartsenafdeling)
De OPD is de huisartsenzorg voor kinderen boven 5 jaar en volwassenen. De dokter en gespecialiseerde
verpleegkundigen houden spreekuur 6 dagen in de week.
Public Health
Een belangrijk deel van het werk bestaat uit educatie en voorlichting. Veel bewoners zijn niet of zeer
laag geschoold en hebben weinig kennis van gezondheid en hygiëne. De wijkverpleegkundigen geven
training en voorlichting op gebied van hygiëne, diarree, TB, HIV/Aids etc en zijn ook nauw betrokken bij
voorlichting en vaccinatieprogramma’s in de scholen. Daarnaast geven de verpleegkundigen elke
ochtend in het Health center voorlichting aan de patiënten die wachten voor hun consult over
gezondheidsthema’s en problemen zoals diarree, borstvoeding, belang van handen wassen, risico op
HIV etc.

