
VOOR TOEGANKELIJKE 
EN KWALITATIEVE 

GEZONDHEIDSZORG  
IN AFRIKA 

Stuur uw cv en een korte motivatie  
naar lumos@uzleuven.be of surf naar  
www.uzleuven.be/lumos.

→ een permanente opdracht of 
→ een eenmalige overschrijving 

Fonds LUMOS - KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven 
BE 45 7340 1941 7789  |  BIC: KREDBEBB 
Gestructureerde mededeling: 400/0011/34636 
Fiscaal attest voor giften vanaf € 40/jaar. De attesten zijn 
ook erkend in Nederland. Op de website leest u hoe u de 
werking in een specifiek land kunt steunen.  

→ een legaat
→ sponsoring
→ een oproep tot schenken bij een levensmoment
→ een fondsenwervingsactiviteit

WORD VRIJWILLIGER IN BELGIË OF AFRIKA

STEUN LUMOS FINANCIEEL MET

Contacteer vrijblijvend de coördinator van LUMOS 
voor een gesprek of voor meer informatie.

U kunt een vrijwilliger van LUMOS uitnodigen om 
zijn/haar ervaring te delen tijdens een voordracht 
in uw vereniging.

Hoe kan u LUMOS steunen? Blijf op de hoogte

Tel. 016 34 18 55  |  lumos@uzleuven.be

IN SAMENWERKING MET
On

tw
er

p 
en

 re
al

isa
tie

: d
ie

ns
t c

om
m

un
ic

at
ie

 U
Z 

Le
uv

en
 - 

no
ve

m
be

r 2
01

9

Meer info
LUMOS - UZ Leuven 
Herestraat 49, 3000 Leuven, België 
Tel. +32 (0)16 34 18 55   
E-mail lumos@uzleuven.be 
www.uzleuven.be/lumos

Blijf op de hoogte
www.facebook.com/lumos.uzleuven



DR CONGO

Wat is LUMOS? Wat doet LUMOS?

LUMOS is een vrijwilligersorganisatie van UZ Leuven die 

via lokale capaciteitsopbouw werkt aan toegankelijke 

en kwalitatieve gezondheidszorg in Afrika. 

De hoofdactiviteiten van LUMOS vinden plaats  

in vier landen in Sub-Sahara-Afrika:  

Benin, DR Congo, Kameroen en Rwanda.

Opleiding en vorming

→ Noord-Zuid  
projecten in de partnerziekenhuizen

→ Zuid-Noord  
stages in UZ Leuven 

→ Zuid-Zuid 
• uitwisselingen tussen de Afrikaanse 

partnerziekenhuizen
• lokale vormingsprogramma’s en stages

Integrale ondersteuning  
van lokale partnerziekenhuizen

→ Medisch 
→ Organisatorisch 
→ Technisch

HOE?

De ondersteuning  

van het lokale gezond-

heidspersoneel heeft als 

doel de structuur van het 

partnerziekenhuis integraal te 

verstevigen. Daarom wordt in alle 

ziekenhuizen niet alleen aandacht 

besteed aan de prioritaire domeinen 

(zie kaart hierboven), maar ook aan 

een aantal transversale thema’s of 

ondersteunende diensten, zoals ziekenhuishygiëne  

en wondzorg, ziekenhuisorganisatie, techniek  

(incl. IT) en onderhoud.

BENIN

Pediatrie, labo,  
ziekenhuis- 

management

Moeder- en kindzorg, 
urgentiegeneeskunde, 
diagnostiek, (labo 
en medische 
beeldvorming), 
tandheelkunde 

DR CONGO

KAMEROEN
Revalidatie en bewegings- 

therapie, apotheek, pijnbeleid,  
moeder- en kindzorg  
(incl. neonatale zorg) 

                                    
RWANDA

Moeder- en kindzorg 
(incl. neonatale zorg, 

nutritie en audiologie), 
ziekenhuisorganisatie  
en -accreditatie, labo

LUMOS werkt samen met Belgische ngo’s 
in programma’s gesteund door de overheid 
(DGD) en stemt haar werking af op het lokale 
gezondheidsbeleid.

Het zelfstandig functioneren van de 
partnerziekenhuizen is het ultieme doel  
op lange termijn.


