
Het kinderziekenhuis St Damien,
dÉ hoop voor zieke kinderen in Haïti



8 miljoen mensen leeft zonder
elektriciteit

Waarom hebben De kinderen in Haïti
hulp nodig?

60% van de bevolking leeft onder de
armoedegrens

7 mensen op 10 heeft geen toegang
tot degelijke sanitaire voorzieningen

Amper 41% van de kinderen voltooit
de lagere school 

 1 arts voor 15000 mensen 

Politieke instabiliteit, criminaliteit,
regelmatige natuurrampen  

1 kind op de 10 haalt de leeftijd
van 5 jaar niet



geboren om te leven
Toen Antoinette in oktober 2019 het St Damien kinderziekenhuis binnenkwam, had ze
dringend medische hulp nodig. Ze was helemaal alleen en stond op het punt te bevallen.
Haar vliezen waren gebroken, hoewel ze nog maar zes maanden zwanger was...

Antoinette was overgebracht naar St Damien omdat ze daar de faciliteiten hebben om
risicovolle zwangerschappen te behandelen. Ze kreeg de nodige deskundige zorg om de
bevalling een maand uit te stellen. Uiteindelijk beviel ze in november via een keizersnede.

Op haar 75e levensdag woog Marlie 1,5 kg
en mocht Antoinette haar definitief in de
armen nemen. Een onbeschrijfelijk moment.
‘Ik wil dat ook andere kinderen
deskundig behandeld kunnen worden
door een kinderarts. Marlie kreeg een
kans op leven in St Damien. Ik ben
iedereen zo dankbaar hiervoor’, vertelt
Antoinette ontroerd.

Baby Marlie werd geboren na amper 29
weken zwangerschap. Ze moest worden
gereanimeerd en woog slechts 930 gram.
Het was meteen duidelijk dat ze enkele
zware aandoeningen had.  Een röntgenfoto
toonde een longaandoening, door haar
vroeggeboorte en haar ademhalings-
systeem kon maar moeilijk stabiliseren,
ondanks de nodige therapie. 

Antoinette en de kleine Marlie

Op de 13e dag kreeg Marlie een infectie en
een ademstilstand. Ze moest opnieuw
worden gereanimeerd. Op dag 18 ademde
Marlie nog steeds moeizaam en had ze
ernstige bloedarmoede. Ze kreeg vier
bloedtransfusies in de weken daarop, omdat
de bloedarmoede aanhield. Na 51 dagen
werd ze overgebracht naar de ‘Kangaroo
Care’, waar ze huid-op-huidcontact had met
haar mama, om aan te sterken.



De meerderheid van de Haïtiaanse bevolking
heeft geen toegang tot medische zorg. Het
ziekenhuis St Damien is vaak de enige hoop
voor doodzieke kinderen, want het is het
enige kinderziekenhuis van het land. Het
werd oorspronkelijk geopend voor kinderen
die stierven aan geneesbare ziektes en
kinderen die aan kanker leden.

Het ziekenhuis dankt haar naam aan onze
Belgische landgenoot, pater Damiaan. De
dokters en verzorgend personeel vechten met
dezelfde moed als die van hem voor het leven
van kansarme kinderen.

De patiënten betalen volgens hun financiële
mogelijkheden. Voor de armste patiënten zijn de
consultaties en zorgen zelfs gratis. 

Het kinderziekenhuis St Damien, de laatste
kans voor doodzieke kinderen 



Afdeling materniteit 
Afdeling neonatologie
Afdeling oncologie
Afdeling cardiologie
Afdeling infectieziektes
(zoals HIV, tuberculose, cholera)
Programma tegen ondervoeding
Programma tegen dehydratatie
Vaccinatieprogramma
Tandheelkundige consultaties
De « Fish room » 
(een zaal voor achtergelaten kinderen)

gespecialiseerde zorg

Elk jaar worden bijna 25 000 vaccins toegediend

224 bedden, waarvan 20 op de spoedafdeling, 10
op intensieve zorgen en 17 op de afdeling oncologie

Ongeveer 80 000 medische diensten per jaar,
waarvan 1000 operaties 

Het kinderziekenhuis St Damien in cijfers

onze diensten en programma's

Scan 
deze code

... voor een virtueel bezoek aan St Damien!



        Stichting Onze Kleine Weeskinderen
www.weeskinderen.be
info@nph-belgium.org
Heydenberglaan 45/5
1200 Brussel
02 721 64 61

Ondernemingsnummer 0451.686.141 - RPR Brussel
Rekeningnummer : BE74 4317 1733 8107

U geeft kwalitatieve medische zorg aan zieke kinderen 
Elk jaar worden zo'n 80 000 medische diensten verleend aan kinderen en zwangere
vrouwen. Met €15 schenkt u bijvoorbeeld verbandmateriaal en met €25 sondevoeding.

U helpt kinderen kanker te bestrijden
St Damien is het enige ziekenhuis in Haïti die kinderen met kanker behandelt. Met €80
neemt u een deel van de hoge kosten op u voor een kankerbehandeling.

U schenkt de allerkleinsten het leven
Dankzij u vinden er meer dan 3 000 bevallingen per jaar plaats in St Damien.
Hoogrisicozwangerschappen worden er ook opgevolgd. Een bevalling kost gemiddeld €140.

U doet hun hartjes slaan
De enige kinderhartchirurg van het land werkt in het St Damien ziekenhuis. Jaarlijks worden
meer dan 30 hartpatiëntjes geholpen. Eén consultatie bij de arts komt neer op €50.

Voor slechts €15/maand*
redt u levens!

BE74 4317 1733 8107

Hoe vertaalt uw hulp zich?

Word peter of meter van St Damien 

Verantwoordelijke uitgever : Joëlle Pollentier - Stichting Onze Kleine Weeskinderen (SON) • Heydenberglaan 45, bus 5 - 1200 Brussel
© Stichting Onze Kleine Weeskinderen. Alle rechten voor reproductie d.m.v. eender welk procédé, voor vertaling en voor aanpassing
voorbehouden voor alle landen, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De namen van alle kinderen werden veranderd
omwille van privacy redenen. Meer info over de verwerking van uw gegevens vindt u op https://nph-belgium.org/privacy-policy/

*Uw giften vanaf €40 op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. 

Meer info ?

15€


