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A. Presentatie 

 

De Orde van Malta België Hulp Internationaal VZW (afgekort MBI) is een vereniging zonder 

winstoogmerk verbonden met de Belgische Vereniging van de Leden van de Orde van Malta. MBI is 

alleen in het buitenland actief, terwijl de Belgische vereniging uitsluitend op Belgisch grondgebied actief 

is.  

 

Heden initieert, ondersteunt en implementeert MBI gezondheidsinfrastructuurprojecten en 

medische opleidingen, hoofdzakelijk in Centraal-Afrika.  

MBi draagt ook bij aan de humanitaire hulp van de Orde van Malta, met inbegrip van die van 

Malteser International, waarvan zij deel uitmaakt. 

 

Sinds 2010 kunnen de zij die aan MBI schenken genieten van fiscale aftrekbaarheid die door de 

Belgische regering wordt toegekend. Deze goedkeuring werd in 2015 verlengd voor een periode 

van zes jaar, en zal aflopen in 2021. In 2020 kreeg MBI, naast de financiële steun van haar vaste 

schenkers en sympathisanten, steun van het Global Fund for Forgotten People, het 

verlichtingsbedrijf Schréder (en van haar moedermaatschappij Prefahay), de BNPP Fortis Stichting 

en de Stichting Futur 21. 

 

B. Activiteiten 

1. Democratische Republiek Congo (RDC) 

 

In de DRC steunt MBI de volgende projecten: 

 

- Het Regionaal Hospitaalcentrum Koning Boudewijn I (-Le Centre Hospitalier Roi Baudouin Ier) 

(CHRB), Het algemeen regionaal referentieziekenhuis Masina (-hôpital régional général de référence de 

Masina), een van de armste en dichtstbevolkte voorsteden van Kinshasa:  

o Door de aanwezigheid van haar vertegenwoordiger in het beheerscomité Zuster Rose 

Mekotipele, van de ICM Congregatie (Scheutisten), heeft MBI een inspraakrecht in het beheer 

van het ziekenhuis.  

o MBI heeft zich ertoe verbonden regelmatig missies te organiseren om medisch, verplegend en 

laboratoriumpersoneel op te leiden door een team van Belgische specialisten (artsen, verpleger, 

laborant tropische ziekten en een biomedisch ingenieur). MBI heeft een opleidingsinitiatie 

begin 2020, net voor het uitbreken van de pandemie, kunnen organiseren. 

o MBI werkte in 2020 samen met het aartsbisdom Kinshasa om het beheer van het CHRB te 

vervangen, dat de afgelopen jaren in alle opzichten blijk gaf van slecht beheer, ten nadele van 
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patiënten, personeel, verzorgers en artsen. De vervanger benoemd door de Congolese minister 

van Volksgezondheid, is een eminentie van het aartsbisdom Kinshasa, namelijk het Bureau 

Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM).  

Het BDOM heeft reeds de leiding over andere ziekenhuizen in Kinshasa en andere soortgelijke 

entiteiten van de Congolese kerk en beheert ongeveer de helft van de 

gezondheidsinfrastructuur in Congo. 

o Na de aanwijzing van het BDOM heeft MBI in november 2020 een partneriaatovereenkomst 

gesloten met het aartsbisdom van Kinshasa en zijn BDOM in het vooruitzicht om herstel van 

faciliteiten, uitrusting en materieel van het CHRB en van de opleiding van het medisch en 

verplegend personeel, te ondersteunen.  

o MBI heeft de coördinatie verdergezet van de uitvoering van een renovatie- en uitrustingsproject 

van ongeveer 773.000 EUR gefinancierd door liefdadigheidsinstellingen gesteund door twee 

Franse families. Ongeveer 310.000 euro van dit bedrag werd aangewend om de radiologie- en 

laboratoriumdiensten, alsook de wasruimte te verbeteren. 

o MBI leverde in 2020 aan dit en andere ziekenhuizen in Kinshasa ongeveer vijf ton aan medische, 

paramedische en farmaceutische benodigdheden. MBI moest haar activiteiten opschorten als 

gevolg van de pandemie, maar deze zullen in de loop van 2021 worden hervat. Hartelijk dank 

aan de sorteerploeg van het depot Schaarbeek, die zich  al vele jaren heeft ingezet om deze 

goederen naar Congo te verschepen. 

o Dankzij een subsidie van het Global Fund for Forgotten People kon MBI de installatie van 

sanitaire voorzieningen naast het nieuwe noodgebouw financieren. 

o MBI heeft een engagement en financiering verkregen van Schréder, een Belgische onderneming 

die gespecialiseerd is in intelligente buitenverlichting, om interactieve LED zonne-energie te 

installeren aan de buitenzijde van het ziekenhuis. De werkzaamheden zullen in 2021 worden 

uitgevoerd. 

 

- Op Idjwi eiland in Zuid Kivu: 

o Dit eiland, gelegen aan het Kivu-meer, heeft slechts drie ziekenhuizen en 18 

gezondheidscentra voor een bevolking van ongeveer 250.000 inwoners. Het heeft vier keer 

minder artsen per 10.000 inwoners dan elders in Congo (en 100 keer minder dan in België). 

o MBI steunt sinds 2004 het herstel van de medische infrastructuur van het eiland, op verzoek 

van wijlen Prins de Ligne, toen voorzitter van de Belgische Vereniging van de Orde van Malta, 

wiens familie in de koloniale tijd een concessie op het eiland bezat. 

o MBI heeft nog steeds de ambitie om de ontwikkeling van een agro-pastoraal project op 

gezinsniveau in het noorden van het eiland op zich te nemen in samenwerking met Caritas 

International (België) en Caritas Ontwikkelingswerk (DRC), zoals in 2014 en 2016, waaraan 

MBI een component gezondheidsinfrastructuur zou toevoegen door een opwaardering van het 

ziekenhuis in Kihumba. 

 

MBI is Graaf Geoffroy de Liedekerke, de Ambassadeur van de Orde van Malta in Kinshasa, dankbaar 

voor zijn voortdurende steun aan de projecten van MBI in de DRC en in het bijzonder aan het CHRB. 
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2. Libanon 

 

Na een speciale oproep om giften, kon MBI fondsen sturen naar de Libanese Vereniging van de Orde van 

Malta om bij te dragen aan haar opmerkelijke hulpoperaties na de dramatische explosie in de haven van 

Beiroet in augustus 2020. 

 

3. Rwanda 

 

MBI steunt een klein project ten voordele van het gezondheidscentrum van de Zusters Benedictijnen 

van het Sovu Klooster in Rwanda. Dit project bestaat uit de bouw van een nieuwe, betrouwbare 

medische verbrandingsoven, essentieel in dit land gelegen ter hoogte van de evenaar. 

 

4. Frankrijk 

 

MBI is aandeelhouder van de Domalians, een Franse sociale huisvestingsmaatschappij die zich toespitst 

op gehandicapten, vluchtelingen en andere minder bedeelden. 

MBI is aandeelhouder in deze onderneming samen met onze Zwitserse collega's (en anderen) op 

verzoek van onze collega's in Frankrijk.  

 

 

Brussel, 8 april 2021 

 

 

Voor de Raad van Bestuur, Hubert André-Dumont, Voorzitter 

 


