
  
Meer	  informatie	  
	  
De	  Lion	  Heart	  Foundation	  werkt	  sinds	  2006	  in	  Sierra	  Leone	  aan	  de	  
ontwikkeling	  van	  gezondheidszorg	  en	  educatie.	  Het	  doel:	  de	  bevolking	  
helpen	  een	  eigen	  toekomst	  op	  te	  bouwen.	  Zelfredzaamheid,	  in	  plaats	  van	  
hulpafhankelijkheid,	  staat	  bij	  de	  stichting	  voorop.	  	  
	  
Momenteel	  concentreren	  de	  activiteiten	  van	  Lion	  Heart	  zich	  op	  het	  dorp	  
Yele	  en	  omgeving	  in	  het	  Gbonkolenken	  Chiefdom	  in	  Tonkolili,	  één	  van	  	  
de	  vijf	  armste	  districten	  in	  Sierra	  Leone.	  	  
	  
De	  Lion	  Heart	  Foundation	  is	  een	  serieuze	  organisatie	  zonder	  bureaucratie,	  
met	  lage	  overheadkosten	  en	  hoogopgeleide	  mensen	  afkomstig	  uit	  het	  
bedrijfsleven	  en	  de	  medische	  wereld.	  In	  Sierra	  Leone	  werken	  we	  samen	  	  
met	  de	  overheid	  en	  lokale	  bevolking,	  waardoor	  wij	  ter	  plaatse	  grote	  
slagkracht	  hebben.	  	  
	  
De	  Soroptimisten	  steunen	  Lion	  Heart	  in	  de	  aanpak	  van	  moeder-‐	  en	  
kindsterfte	  in	  Sierra	  Leone.	  U	  ook?	  Kijk	  op	  de	  website	  www.lion-‐heart.nl	  
voor	  meer	  informatie.	  

	  
U	  kunt	  uw	  bijdrage	  overmaken	  naar	  

Lion	  Heart	  Foundation	  NL93	  TRIO	  0254840256	  
of	  	  

via	  www.lion-‐heart.nl	  
	  

       
 
	  

	  	  	  	   	   	  
	  
	  

Moeder-‐	  en	  kindsterfte	  in	  Sierra	  Leone	  
	  
Sierra	  Leone	  kent	  een	  onaanvaardbaar	  hoge	  moeder-‐	  en	  kindsterfte.	  Het	  is	  
een	  van	  de	  hoogste	  ter	  wereld.	  De	  belangrijkste	  oorzaken	  zijn	  gebrek	  aan	  
goede	  medische	  zorg	  en	  begeleiding	  tijdens	  de	  zwangerschap	  en	  
onvoldoende	  kennis	  bij	  de	  moeders.	  	  
	  
	  

 
	  

Het	  Lion	  Heart	  Medical	  Centre	  
 
Midden	  in	  Sierra	  Leone	  staat	  het	  Lion	  Heart	  Medical	  Centre,	  een	  ziekenhuis	  
dat	  steen	  voor	  steen	  is	  opgebouwd	  door	  de	  Nederlandse	  organisatie	  Lion	  
Heart	  Foundation.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  de	  kliniek	  	  uitgegroeid	  tot	  een	  
middelgroot	  ziekenhuis	  dat	  het	  vertrouwen	  geniet	  van	  de	  hele	  
gemeenschap.	  	  
	  
In	  heel	  Sierra	  Leone	  is	  een	  nijpend	  tekort	  aan	  verloskundigen,	  mede	  
veroorzaakt	  door	  Ebola.	  Ook	  in	  ons	  ziekenhuis	  missen	  we	  goede	  
vroedvrouwen.	  Daarom	  zet	  Lion	  Heart	  in	  op	  het	  opleiden	  van	  deze	  zo	  
belangrijke	  beroepsgroep!	  Goede	  zorg	  van	  deskundig	  personeel	  kan	  
letterlijk	  het	  verschil	  maken	  tussen	  leven	  en	  dood	  voor	  moeder	  en	  kind!	  
	  

Help	  mee	  en	  maak	  het	  verschil	  
Voor	  verloskundigen,	  moeders	  én	  kinderen!	  



	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  
	  

	  	  	  	  
	  

	  
	  
Lion	  Heart	  Studiefonds	  
	  
Met	  het	  “Lion	  Heart	  Studiefonds”	  willen	  wij	  de	  hoge	  moeder-‐	  en	  kindsterfte	  
tegengaan	  en	  lokale	  medewerkers	  uitzicht	  geven	  op	  een	  betere	  toekomst.	  	  
	  
Gemotiveerde	  (top-‐)	  werknemers	  van	  het	  Lion	  Heart	  Medical	  Centre	  (LHMC)	  
worden	  in	  drie	  jaar	  opgeleid	  om	  als	  professioneel	  verloskundige	  aan	  de	  slag	  
te	  gaan.	  Belangrijke	  voorwaarde	  is	  dat	  ze	  na	  het	  afstuderen	  de	  verworven	  
kennis	  ook	  daadwerkelijk	  in	  gaan	  zetten	  in	  het	  LHMC	  in	  Yele.	  Daar	  redden	  ze	  
met	  hun	  nieuwe	  kennis	  de	  levens	  van	  moeders	  en	  kinderen.	  	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
Bevallen	  in	  het	  LHMC	  
	  
Gemiddeld	  45	  vrouwen	  bevallen	  per	  maand	  in	  het	  LHMC.	  De	  bevallingen	  
worden	  gedaan	  door	  Clinical	  Health	  Officers	  (HBO	  artsen)	  geholpen	  door	  
onze	  twee	  Nederlandse	  tropenartsen,	  die	  ook	  andere	  acute	  zorg	  in	  het	  
ziekenhuis	  moeten	  geven.	  Het	  LHMC	  heeft	  met	  spoed	  professioneel	  
opgeleide	  verloskundigen,	  die	  zelfstandig	  kunnen	  werken	  nodig.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
Kandidaten	  
	  
Een	  van	  de	  kandidaten	  is	  	  Isha	  George.	  Zij	  werkt	  sinds	  2014	  in	  het	  LHMC	  en	  
wil	  heel	  graag	  verloskundige	  worden.	  	  Ook	  Isatu	  Kanu	  komt	  in	  aanmerking	  
voor	  een	  opleiding.	  Zij	  werkt	  sinds	  2013	  in	  het	  LHMC	  en	  is	  een	  enorme	  
harde	  en	  gemotiveerde	  werker.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
De	  opleiding	  tot	  verloskundige	  in	  Sierra	  Leone	  duurt	  3	  jaar	  en	  kost	  €	  3.126	  
per	  jaar.	  Dit	  bedrag	  is	  inclusief	  boeken,	  toelatingsexamen,	  reis-‐	  en	  
verblijfskosten,	  uniform	  en	  examenkosten.	  Ook	  de	  kosten	  voor	  vervanging	  
in	  het	  LHMC	  is	  hierin	  meegenomen.	  	  
	  
	  
Geef	  moeder	  en	  kind	  de	  verloskundige	  zorg	  die	  zij	  zo	  

hard	  nodig	  hebben	  en	  steun	  het	  
Lion	  Heart	  Studiefonds!	  

Isha	  George:	  	  
“I	  want	  to	  become	  a	  midwife.	  I	  desire	  to	  help	  my	  
community,	  having	  seen	  what	  other	  midwifes	  are	  
doing.	  My	  motivation	  is	  also	  based	  on	  the	  need	  at	  the	  
LHMC”.	  

Isatu	  Kanu:	  
“I	  want	  to	  become	  a	  midwife	  in	  the	  LHMC	  to	  promote	  maternal	  
and	  child	  healthcare	  and	  to	  reduce	  maternal	  and-‐	  infant	  
mortality	  rate.	  I	  also	  want	  to	  know	  more	  about	  deliveries	  and	  
child	  health”.	  
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