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Fonds Dr. Denis Mukwege – Panzi ziekenhuis 

 

Vrouwen in DR Congo die slachtoffer zijn van seksueel geweld opnieuw 
zelfrespect en waardigheid geven 
 

 
 
Het Fonds heeft als doel om vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld hun waardigheid 
terug te geven door medische verzorging en sociale en psychische bijstand, en bij te dragen 
tot vrede en een betere toegang tot gezondheidszorg in de Democratische Republiek Congo. 
Dit doet het via medische zorgverstrekking, sociale ondersteuning en culturele projecten.  
 
Om haar doelstellingen te verwezenlijken geeft het Fonds financiële steun voor materiaal 
(medisch materiaal, medische kits, geneesmiddelen, …), voor opleidingen en studiebeurzen 
(voor artsen, psychologen en para- juristen) in de DRC of in het buitenland.  
 
Het Fonds ondersteunt ook projecten voor sociale re-integratie, naast projecten en 

inkomsten genererende activiteiten of zal ook structurele ondersteuning bieden zoals bvb 

voor de bouw van gezondheidscentra, ziekenhuizen of mobiele verzorgingseenheden 

(aankoop van voertuigen, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Bestuurscomité 

Voorzitter 

De heer Frank De Coninck, Ereambassadeur 

 

Leden 

Colette Braeckman, Journaliste 

Denis Mukwege, Stichter en medische directeur van het Panzi-ziekenhuis in Bukavu 

Emmanuel Mukwege, Pastor 

Luc Tayart de Borms, Afgevaardigd bestuurder van de Koning Boudewijnstichting 

 



 

Fondation Panzi RDC 

 

 
Studiebeurzen voor opleidingen gynaecologie 

 

Vormingen voor het verplegend en verzorgend personeel van het 
Panzi Ziekenhuis. Financiering voor vier artsen die een bijkomende 
opleiding in gynaecologie volgen. 

27.131 € in 2013 

Beurzen uitreiken aan zeven artsen die zich specialiseren in 
gynaecologie en verloskunde en aan zeven studenten uit het hoger 

onderwijs in Bukavu en de schoolkosten financieren van twee 

kinderen in Goma. 

47.064 $ in 2015 

 

 

 

 

Een dak voor de overlevenden 

 

Economische en psychosociale herintegratie en ondersteuning van 
vrouwen die werden opgevangen in het Panzi ziekenhuis. Steun 

voor de aankoop van dakbedekking voor de bouw van hun huizen, 
het betalen van de uurlonen voor de timmerman om hun huizen af 

te werken en hen op die manier in staat te stellen de zware 

huurlast te beperken. 

25.385 € in 2013 



 

Fonds Dr. Denis Mukwege – Panzi ziekenhuis 

 

Beheerd door de Koning Boudewijnstichting 

 

 

U kan de activiteiten van het Fonds Dr. Denis Mukwege steunen door een gift te doen via de 

bankrekening van de Koning Boudewijnstichting: 

 

IBAN: BE 10 0000 0000 0404 

BIC: BPOTBEB1 (Bank van De Post) 

Met vermelding: ***191/3230/00060*** 

 

 

Giften vanaf 40 euro op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 geven 

aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag. 

 

U kan ook een online gift doen via onze website: www.kbs-frb.be (zoek Mukwege). 

U vindt er eveneens alle informatie over fiscale attesten voor giften uit de VS of andere Europese 

landen. 

 

 

 

 

Koning Boudewijnstichting 
Samen werken aan een betere samenleving 

 

De Koning Boudewijnstichting steunt jaarlijks zo’n 2.000 projecten en individuen die zich 
engageren voor een betere samenleving. We organiseren ook debatten over belangrijke 

maatschappelijke thema’s, delen onderzoeksresultaten in (gratis) publicaties, gaan 
partnerschappen aan en stimuleren filantropie. Op die manier wil de Stichting duurzaam bijdragen 

tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. 
 

De Koning Boudewijnstichting is onafhankelijk en pluralistisch. Ze werkt vanuit Brussel en is actief 

op lokaal, regionaal, Belgisch, Europees en internationaal niveau. Ze werd opgericht in 1976 toen 
Koning Boudewijn 25 jaar koning was. 

 
Brederodestraat 21 – 1000 Brussel 

Tel. +32-2-511 18 40 – info@kbs-frb.be 
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