
PROFICIAT
JULLIE VERWELKOMEN BINNENKORT EEN BABY

Getuigenis van Lies van der Gucht: 
Toen onze zoon Eppo geboren werd, besloten we iets 
persoonlijks toe te voegen aan onze geboortelijst door 
er een goed doel aan te koppelen. 28 Jaar geleden 
kwam ik zelf ter wereld in Rwanda. Mijn moeder, 

Hilde De Grave, zet zich daar als vroedvrouw voor LUMOS al jaren in voor 
de ontwikkeling van moeder- en kindzorg. Als dochter bewonder ik haar 
oeverloos engagement. Omdat we de ontwikkelingsprojecten van LUMOS 
een warm hart toedragen, schonken we tien procent van onze geboortelijst 
aan hun activiteiten. We hopen anderen te inspireren om hetzelfde te doen.

DEEL JULLIE GELUK
met mama’s, papa’s en 

kinderen in een van 
onze partnerlanden 
in Afrika*

* Benin, DR Congo, 
Kameroen 
en Rwanda

TIP Je kunt op je geboortekaartje of naar aanleiding van je babyborrel 
ook een oproep tot schenking lanceren bij je familie of vrienden.*

LUMOS is een vrijwilligersorganisatie 
van UZ Leuven die samen met haar 
partners in het Zuiden werkt aan 
een toegankelijke en kwalitatieve 
basisgezondheidszorg in Afrika. 

Wereldwijd sterven dagelijks nog 810 vrouwen 
aan de gevolgen van hun zwangerschap of 
bevalling, en het sterftecijfer onder de vijf jaar 
ligt jaarlijks op 5,3 miljoen. Door een deel van 
je geboortelijst te schenken aan de vrouwen in 
onze partnerlanden help je hen op een veilige 
manier bevallen en laat je hen samen met hun 
baby’s genieten van betere medische zorg, net 
zoals jij dat in België kunt. 
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Steun LUMOS 
BE45 7340 1941 7789 
BIC: KREDBEBB
Gestructureerde mededeling: 400/0011/34636

Fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro per 
jaar. De attesten zijn ook erkend in Nederland.

* Wil je een actie op touw zetten of heb je nog 
vragen? LUMOS helpt je graag.  

 Contacteer ons via lumos@uzleuven.be 
of tel. +32 16 34 18 55. 

 LUMOS – UZ LEUVEN  |  Herestraat 49  |  3000 Leuven
 www.uzleuven.be/lumos
 www.facebook.com/lumos.uzleuven

EEN REISBEDJE 
VAN ONGEVEER

75 EURO 

Help mee zodat ook zij 
gezond opgroeien! 
Met jouw steun investeren we in hun toekomst.  
Benieuwd wat er aangekocht kan worden 
voor de waarde van een item uit je baby-uitzet? 
Nieuwsgierig naar hoe jij de zorg voor deze vrouwen 
en kinderen kunt helpen verbeteren?

EEN MECHANISCHE 
BLOEDDRUKMETER=

• EEN 3-IN-1 
KINDERWAGEN VAN

ONGEVEER 1 000 EURO 

5-DAAGSE VORMING 
OBSTETRISCHE ECHOGRAFIE 
VOOR 25 PERSONEN=

EEN EETSTOEL 
VAN ONGEVEER

150 EURO 

EEN MECHANISCHE 
BABYWEEGSCHAAL=

EEN AUTOSTOEL 
VAN ONGEVEER

250 EURO 

EEN HERBRUIKBARE SET 
VERLOSINSTRUMENTEN=

EEN JAARVOORRAAD 
AAN LUIERS VAN

ONGEVEER 600 EURO 

EEN STERILISATIEDRUM 
VOOR VERLOSINSTRUMENTEN=
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