
Bevolkingsgegevens 
DR Congo 77.5 miljoen                                      

75%  leeft onder de armoedegrens 

50% heeft geen toegang tot schoon 
drinkwater en basis gezondheidszorg 

20%    van de kinderen wordt niet 
ouder dan 5 jaar  

“In mijn familie zijn we met 4 broers 
en zussen en 3 neven en nichten. 
Onze ouders zijn overleden toen wij 
nog erg jong waren. Ik dank God voor 
de beurs die ik ontvangen heb om 
kennis en vaardigheden te verkrijgen 
die ik nodig heb om een goede 
verpleegkundige te worden” aldus 
Grace die nu werkzaam is in Monkole 

ISSI Training Centre  
bestaat 20 jaar en is al drie jaar 
lang de beste opleiding voor 
verpleegkundigen in DR Congo, 
een van de armste landen van de 
wereld met een lage 
levensverwachting en hoog 
sterftecijfer, vooral  onder jonge 
moeders.    

 

Het opleiden van competente 
verpleegkundigen, die naast het 
verlenen van 
basisgezondheidszorg ook kennis 
doorgeven aan patiënten en hun 
families, draagt bij aan een 
betere gezondheidszorg en het 
terugdringen van besmettelijke 
ziektes. Een verpleegkundige ziet 
gemiddeld 200 patiënten per 

Sponsor een verpleegkundige voor 
 € 1,5 per dag  en redt 100 levens per week 

 ISSI Training Centre  
bestaat 20 jaar en is al drie jaar 
lang de beste opleiding voor ver-
pleegkundigen in DR Congo, een 
van de armste landen van de 
wereld met een lage levensver-
wachting en hoog sterftecijfer, 
vooral  onder jonge moeders.   
 
Het opleiden van competente 
verpleegkundigen, die naast het 
verlenen van basisgezondheids-
zorg ook kennis doorgeven aan 
patiënten en hun families, draagt 
bij aan een betere gezondheids-
zorg en het terugdringen van 
besmettelijke ziektes. Een ver-
pleegkundige ziet gemiddeld 200 
patiënten per week. Dat heeft 
enorme impact en redt levens!
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DR Congo 77.5 miljoen inwoners

75% leeft onder de armoedegrens

50% heeft geen toegang tot schoon 
drinkwater en basis gezondheidszorg

20% van de kinderen wordt niet  
ouder dan 5 jaar

“In mijn familie zijn we met  
4 broers en zussen en 3 neven 
en nichten. Onze ouders zijn 
overleden toen wij nog erg jong 
waren. Ik dank God voor de 
beurs die ik ontvangen heb om 
kennis en vaardigheden te ver-
krijgen die ik nodig heb om een 
goede verpleegkundige te wor-
den” aldus Grace die nu werk-
zaam is in Monkole Hospital. 

Sponsor een verpleegkundige voor
€ 1,50 per dag  en redt 100 levens per week



ISSI Training Centre, Institut Supérieur en Sciences Infirmières:   
is een opleiding voor verpleegkundigen opgericht in 1997 in Kinsha-
sa door stichting CECFOR (Congelese Centre of Culture, Training and 
Development).  INFO: http://www.issi.ac.cd/ en  een video-film op:                         
http://opusdei.org/nl-nl/video/issi-opleiding-voor-verpleegkundigen-in-congo/  

De kosten voor de opleiding van een verpleegkundige bedraagt       
€ 500 per jaar en € 2000 voor een volledige opleiding (vier jaar).  Om 
in het levensonderhoud te voorzien heeft een leerling jaarlijks 
eenzelfde bedrag nodig. Dat lijkt veel maar het is aanzienlijk minder 
dan een vergelijkbare situatie in Nederland. 
Wij willen dit project steunen met een bedrag waardoor 10 
studenten de opleiding tot verpleegkundige kunnen volgen. 

       Met uw financiële steun       
maakt u het mogelijk  

dat er meer kansarme vrouwen 
in Kinshasa tot verpleegkundigen 

worden opgeleid.  
Dit betekent een directe bijdrage 

aan het redden van levens.  

Giften zijn welkom op: Stichting Instudo Ontwikkelingsprojecten 
IBAN NL43INGB0004056562  o.v.v. ISSI  Training Centre. 
Giften zijn fiscaal aftrekbaar onder de gebruikelijke voorwaarden. 
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maakt u het mogelijk dat er meer 
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