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Een tijdje geleden nog kwam een minister van 

Buitenlandse Zaken van één of ander rijk Afrikaans 

land langs om onze regering de les te spellen. In 

Hertoginnedal konden ze daar niet om lachen. 

Niet veel later stond zijn collega van Ont  wik-

kelingssamenwerking hier om de plooien glad te 

strijken en in dezelfde maand kwam hun collega 

van Defensie ook nog eens langs om onze solda-

ten uit te nodigen voor één of ander optreden – 

al moest die laatste minister wat langer dan 

voorzien aan de grond blijven. En dan vergeet ik 

nog hun collega van Gezondheid. Zelfde maand, 

maar die had jammer genoeg geen geld bij. Alsof 

onze gezondheid niet belangrijk is voor hen.

Als me dat geen circus is! 

Menen al die mensen dat wel? 

Want als al die overheden écht hadden gewild, 

stonden we vandaag waarschijnlijk een heel pak 

verder. Dan stierven er vandaag in het westen 

géén 22.000 kinderen per dag – dat zijn er net 

geen duizend per uur – aan een longontsteking, 

diarree of malaria. Ziektes die perfect te behan-

delen zijn. Of zouden er tegen het einde van deze 

dag géén duizend moeders gestorven zijn ten 

gevolge van complicaties tijdens de zwanger-

Dagboek, 16 mei 2180

Gelukkig zijn ook in 2180 vele mensen en landen 

solidair en krijgen we heel wat hulp. Zo stuurde in 

januari een Chinese computergigant wel duizen-

den aidsremmers op naar ons land. Tussen maart 

en augustus schoten enkele Afrikaanse landen 

ons ter hulp met tonnen voedsel en medisch 

materieel. En in december kregen we van een 

Braziliaans radiostation tienduizenden muggen-

sprays, om ons te beschermen tegen malaria-

muggen. Gratis en voor niets! 

Allemaal willen ze ons helpen, en uiteraard zijn 

we hen heel dankbaar. Maar evident is het niet. 

Neem nu gezondheidszorg. Allemaal komen ze 

met hun eigen plannen om ons te helpen, elk met 

hun eigen strategie om basisgezondheidszorg te 

verzekeren. En onze regering? Die zit hoog en 

droog in Hertoginnedal en houdt vooral de schijn 

op voor ons en voor onze rijke geldschieters. En 

die laatsten komen maar al te graag eens een 

kijkje nemen. Meestal elk afzonderlijk en allemaal 

keren ze dan fier met hun eigen project huis-

waarts. Wij moeten hier alles zoveel mogelijk 

samen doen, anders krijgen we geen geld, maar 

zij komen hier allemaal afzonderlijk het mooie 

weer maken! 
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We lezen en schrijven 16 mei 2180. Vandaag in de krant: “België heeft het 

ontwikkelingspeil dat Afrika in 2011 had”. Voedsel is er te weinig, epidemieën 

steken de kop op en mensen sterven aan banale ziektes omdat ze geen geld 

hebben om zich te laten verzorgen. Fossiele energiebronnen zijn al lang 

uitgeput, ons land kan, door overbevolking en uit de hand gelopen verste-

delijking, al ettelijke jaren niet meer in zijn eigen voedselproductie voorzien.  

We overleven, maar met veel moeite.
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schap of bevalling. Doden die perfect te voorko-

men zijn. En toch zijn deze harde cijfers nog niet 

overtuigend genoeg.

Weet je, ik ben het moe om altijd te horen hoe 

moedig we zijn en gelukkig in onze armoede. De 

aandacht van al die ministers zou beter naar óns 

gaan, naar de mensen. Want het zijn de mensen 

die aan de basis liggen van de ontwikkeling van 

ons land. Ik ben fier op onze mensen die hun lot 

zelf in handen pakken. Zelf gezondheidszorg cre-

eren en die toegankelijk en betaalbaar maken 

voor iedereen. Via een mutualiteit, ziekenkas of 

sociale beweging. 

Met al dat geld dat die Braziliaanse radiozender 

had ingezameld voor haar muggensprays, hadden 

we zeker duizenden mensen betaalbare gezond-

heidszorg kunnen verlenen. Door een pot bijeen 

te leggen, een financiële reserve, en zo een eigen 

ziekteverzekering uit te bouwen. Door ons te 

verenigen en samen betere verzorging te eisen, 

van de zorgverstrekkers en van de overheid, kun-

nen we zelf opkomen voor onze gezondheid. Een 

langere weg, dat wel, maar daarom zeker niet 

minder duurzaam. Integendeel. Is dat dan niet de 

moeite waard om in te investeren? 

In mijn stad zijn we al met enkele duizenden 

leden in het ziekenfonds. Elke familie die aange-

sloten is zal je vertellen hoeveel dat voor hen 

betekent. Diarree is nu niet meer synoniem van 

een nakende begrafenis. Ouders staan niet meer 

voor de verscheurende keuze tussen malariapillen 

en voedsel voor het gezin. Samen zorgen we er 

ook voor dat de dokter een loon krijgt, dat ver-

pleegsters worden aangeworven. Ons ziekenfonds 

betaalt onze verzorging en medicijnen. Het zie-

kenhuis werkt opnieuw.

Als we vandaag stappen vooruit zetten op het vlak 

van gezondheid, dan is dat vooral omdat wij ons 

verenigen. Helaas tellen wij maar weinig mee als al 

die ministers hier ontwikkelingsakkoorden komen 

sluiten. En ook die rijke landen houden maar weinig 

rekening met ons. En dat noemt zich democratisch!

Mocht de minister van Ontwikkelings samen-

werking van zo’n rijk land ooit bij mij langs komen 

dan zou ik graag enig advies geven. Beste minister, 

maak van gezondheidszorg een prioriteit in uw 

ontwikkelingsbeleid, want enkel met grotere in -

span  ningen kan financiële en technische steun aan 

de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid in dit 

land worden gegarandeerd op lange termijn. Dat is 

levensnoodzakelijk. En aan onze eigen minister het 

volgende: kom uit uw kot, luister naar ons en 

betrek onze mutualiteiten en lokale mensen bij de 

opmaak van uw nationaal gezondheidsbeleid. Want 

enkel zo zal het ook ons ten goede komen.

Dit is de wereld op zijn kop. Maar vandaag is het 

de harde realiteit voor miljoenen mensen in het 

Zuiden. 

Wereldsolidariteit lanceerde op 7 april – 

Wereldgezondheidsdag – de campagne ‘Kom op 

voor gezondheid wereldwijd’ i.s.m. de campagne-
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partners CM, Kazou, OKRA en Ziekenzorg cm. Om 

wereldwijd basisgezondheidszorg af te dwingen. Met 

een bed-in, in zeven ziekenhuizen in Vlaanderen. En 

op zes andere plaatsen in Brussel en Wallonië. Dit was 

meteen het startschot van allerlei acties en activitei-

ten in besturen, trefpunten en lokale groepen.  Met 

een duidelijke politieke boodschap en petitieactie. Om 

beleidsmakers in Noord en Zuid onder druk te zetten 

een degelijk gezondheidsbeleid uit te werken, in 

samenwerking met sociale bewegingen en 

ziekenfondsen in hun land.

7 – 8 mei 2011: Mano Mundo festival

Het wereldmuziekfestival in Boom stond 

dit jaar ook stil bij de campagne ‘Kom op 

voor gezondheid wereldwijd’. Met muziek, 

dans, actie en animatie op en naast het 

hoofdpodium. 

Met een bed-in for health vanop de festi-

valweide. Niet met John Lennon en Yoko 

Ono. Wel met Sven Pichal. Vanuit een 

speciaal ingericht veldhospitaal werden 

ziekenhuisbandjes uitgedeeld en handte-

keningen verzameld. Met de oproep ‘toe-

gang tot gezondheidszorg wereldwijd’. 

Gericht aan beleidsmakers in Noord en 

Zuid om een degelijk gezondheidsbeleid 

uit te werken.  

1 mei – 14 mei 2011: Internationale Week

Vertegenwoordigers van partnerorganisa-

ties uit Bangladesh, Filippijnen, Indonesië, 

Benin en Guinee te gast in België. Op uit-

nodiging van Wereldsolidariteit. Ze ge -

tuigden over de gezondheidssituatie in hun land en 

vertelden hoe ze met hun beweging toegang tot 

gezondheidszorg organiseren, ook voor de armsten. 

Van 4 mei tot 11 mei hebben ook zij rondgetoerd in 

verschillende regio’s in Vlaanderen.

Meer info over de campagne en wat nog volgt, en de 

petitie ondertekenen, kun je op: 

www.wereldsolidariteit.be! 
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