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Geachte rnevrouw, geachte heer,
Geachte UNICHIR sympathisant,

Polderstraat  109 / 302, 8545 Bredene (België)
02/302 40 87 -rmoreelsinfo@unichir.africa

Missiekring  81
Consciencestraat 20
8370 Blankenberge

Bredene, 6 januari 2022

U hebt een gulle bijdrage gedaan aan de vzw UNICHIR. Bij deze wil ik u oprecht danken voor uw ondersteuning.

Dankzij de steun van weldoeners zoals u, verleen  ik in  Beni de  meest dringende  medische  en  chirurgische
zorg. Operaties aan de schildklier, prostaat, abdominale chirurgie ,... De nood is er enorm.

Dankzij   uw  gulle   bijdrage   gaan   ook   de   bouwwerken   van   het   nieuwe   gespecialiseerde   zorg-   en
opleidingscentrum voor  chirurgie  en  verloskunde  verder.  H5t  project  is  in  volle  evolutie.  .  ln  de  laatste
weken is de ru\^bouwwater-en Wnddicht gemaakt. We kunnen starten met de binnen afwerking van het gebouw.

Recente ontwikkelingen (corona en staat van beleg in  r®ord-Kivu) hebben de zaken niet bespoedigd.  Momenteel
zijn de grenzen van de D.  R,  Congo nog altijd dicht,  rnaar ons team heeft toch zendingen gerealiseerd  in mei
en  september  en  de  volgende  is  reeds  gepland  voor  begin  2022.  Gelukkig  hebben  w.j  enkele  lokale
medewerkers    die    onze    belangen    vertegen\^oordigen    bij    de    administratie,    ons    informeren    over    de
veiligheidssituatie en ons bijstaan bij de constructie van het ziekenhuis.

llet budget is nog  niet helemaal rond,  maar met de middelen die \^e hebben -ook dankzij u -   konden \^e alvast
de constructie\^erken voor een flink stuk verwezenlijken.

Vla  onze  \^ebsite ww.unichir.africa  kunt  u de  voortgang  van  de  werken  opvolgen.  Wilt  u  persoonlijk  op  de
hoogte blijven van de evolutie? Laat dan zeker uw e-mailadres achter op onze \^ebsite.

ln naam van alle vrijwilligers en mede\^erkers ter plaatse in Beni, nog,maals van harte dank voor uw steun aan een
chirurgisch  project  dat  anders  nooit  zDu  plaatsvinden  en  dat  belangrijke  basis-  gezDndheidsnoden  inlost.  Wj
zetten onverbiddelijk door. Wij gaan waar de anderen niet gaan!

.,--

(`       .,,,`/t,c,  u^.@J         ,^t.llöp-j/:(

Dr. Réginald Moreels
Hunmnitair chirurg,
Stichter-Bezieler UNICHIR
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