
CONTACTEER ONSHeb je altijd al als vrijwilliger aan het
werk willen gaan of ben je op zoek naar

een stageplaats in Afrika?
Kijk dan zeker op onze website voor

meer informatie over onze
projectreizen.

stichtingmamafrika@outlook.com
+32 495 786 252

Laaglandweg 83/6, 2610 Antwerpen

Project rekening VZW Mamafrika: 
BE44 3631 9222 5445

ONS TEAM ZOEKT NOG

TEAMLEDEN!

Op onze sociale media en website vind je
onze openstaande vacatures. 

Spontane sollicitaties zijn ook altijd
welkom.

Stuur ons een mail met jouw CV en
motivatie, en wie weet maak jij binnenkort

ook deel 
uit van ons enthousiast en dynamisch

team.

Wij proberen de zorg voor moeders en
kinderen in Gambia te ondersteunen en

verbeteren alsook de lokale bevolking te
ondersteunen.

www.vzwmamafrika.com

BTW BE0733.688.895



In 2014 ging een laatstejaars student-
vroedkundige voor haar laatste stage
verloskamer, naar het West-Afrikaanse
land Gambia waar ze veel voeling kreeg
met de lokale bevolking. Na het
afstuderen wou ze zich verder blijven
inzetten voor lokale moeders en
kinderen. Dit leidde enkele jaren later tot
de stichting van VZW Mamafrika.

WAT ZAMELEN WIJ IN?

♡ Babylinnen -en kleding van 0 tot 6
maanden: mutsen, sokjes, body's,
slaapzakjes, doeken,...

♡ Dames ondergoed: zuiver,
katoen, ruim, vanaf maatje medium

♡ Ongebruikt medisch materiaal: mag
vervallen zijn, bij voorkeur nog verpakt

♡ Pampers, melkflessen, speentjes,
babyvoeding indien nog afgesloten,...

♡ Verzorgingskussens: enkel afwasbare
en gebogen kussens

♡ Schoolgerief: schriftjes, papierblokken,
pennen, potloden, stiften, rugzakken,...

♡ Orthopedische hulpmiddelen voor
kinderen én volwassenen: rolstoel,
bedpan, douchekruk, krukken, brace,...

Er is een beduidend tekort aan deze items.
Wij zamelen ze in, verschepen ze eenmaal
per jaar naar Gambia en bedelen ze ter
plaatse. Kijk op onze website voor de
inzamelpunten.

HOE ZIJN WE ONTSTAAN? WIL JE ONS STEUNEN?

VAN HARTE WELKOM OP

ONZE EVENTS 

We organiseren meerdere events en acties
per jaar. Bekijk data & info op onze
website of sociale media.

Stort een bedrag naar keuze op ons
Mamafrika fonds BE44 3631 9222 5445

Vanaf een bedrag van € 40 kan uw gift
fiscaal aftrekbaar zijn. Meer info via
stichtingmamafrika@outlook.com

We proberen een steentje bij te dragen
aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties en zijn actief in het
OESO-land Gambia, West-Afrika. We
willen een betere en veiligere zorg bieden
aan moeders en kinderen.

ONZE VISIE EN WAARDEN

COME
COMEANDANDSUPPORT

SUPPORTUSUS  


