
Project:

Bouwt u mee aan het  
Rwanda Charity Eye Hospital?

De noodzaak om dit zieken  
huis te bouwen is groot. Er 
zijn te veel patiënten met 
oog aandoeningen die nu 
niet geh olpen worden

Bouwt u 

mee aan het 

oogziekenhuis 

in Rwanda?

Doel:  Realisatie van het tweede gebouw van het Rwanda 
Charity Eye Hospital

Voor wie:  Jaarlijks verwacht het Rwanda Charity Eye Hospital 
21.000 (arme) patiënten op het spreekuur te kunnen 
zien en 3.500 (staar)operaties uit te kunnen voeren

Duur project:  September 2016 – januari 2018

Totale kosten: € 128.326,-

Félicité was door staat blind aan beide 
ogen. Na de operatie door dr. Noë kan 
zij weer zien. Daarmee heeft zij haar zelf-
standigheid en een veel grotere levens-
kwaliteit terug.

We bouwen het ziekenhuis voor mensen 
zoals Félicité en voor de vele andere 
mensen met oogziekten die nergens 
kunnen worden geholpen. 

Om het tweede gebouw op tijd af te 
krijgen, is nog dringend geld nodig. 
Helpt u mee dit te realiseren, zodat 
de oogartsen begin 2018 al kunnen 
starten? Daarmee krijgen oogpatiënten 
weer een toekomst in plaats van een – 
letterlijk – uitzichtloos bestaan.

Félicité was door staar blind aan beide ogen. 
Na de operatie door dr. Noë kan zij weer zien. 
Daarmee heeft zij haar zelfstandigheid en een 
veel hogere kwaliteit van leven terug. 

2016: Fundering gebouw 1

2016: Inrichting begane grond 

gebouw 1

2017: Hoofdgebouw grotendeels 

opgeleverd

2017: Nog nodig voor gebouw 2

 € 128.326,-

2018: Oplevering nieuw ziekenhuis 

met als doel 21.000 

consultaties en 3.500 

(staar)operaties per jaar

Planning

Plattegrond Rwanda Charity Eye Hospital



Dr. Noë zet zich al jaren in 
voor goede oogzorg in Afrika. 
Hij stelt zijn hele carrière en 
leven nu graag in dienst van het 
nieuw te bouwen Rwanda Charity 
Eye Hospital.

“Het is onmogelijk om niet mee 
te voelen met mensen die vol-
ledig blind zijn, met kinderen 
met oogkanker en de vele andere 
patiënten. Werken als oogarts 
in Afrika geeft veel voldoening 
omdat je vaak patiënten behan-
delt die anders helemaal niet 
be handeld zouden worden. Of je 
leidt mensen op die anders nooit 
die specifieke vaardigheden 
zouden verwerven. In Rwanda zijn 
er nu maar 18 oogartsen voor 12 
miljoen inwoners. Het nieuwe 
ziekenhuis is noodzakelijk 
omdat er anders nog meer mensen 
onnodig blind worden of in het 
ergste geval zelfs overlijden. 
Ik kan dat niet laten gebeuren. 

De behoefte aan oogzorg en  
oogheelkundige trainingen is 
enorm want het aantal patiën-
ten met staar, oogzenuwletsel 
en oogkanker groeit. Het nieuwe 
oogziekenhuis is dus dringend 
nodig, om goede oogzorg voor  

iedereen toegankelijk te maken 
en zo onnodige blindheid onder 
de Rwandese bevolking te voor-
komen en genezen. 

Patiënten kunnen bij ons terecht 
voor hoge kwaliteit oogzorg 
zoals staaroperaties, glaucoom-
chirurgie, oogkankerbehandeling 
en netvlieschirurgie. We zijn er 
voor zowel betalende patiënten als 
patiënten die zich geen oogzorg 
kunnen veroorloven. Naar  
verwachting zullen we 21.000  
patiënten op het spreekuur zien  
en 3.500 oogoperaties uitvoeren. 
Het nieuwe ziekenhuis zal ook 
praktische training in  
oog chirurgie geven voor jonge  
Afrikaanse oogartsen. Nu zijn er 
helaas nog te weinig oogartsen 
en -chirurgen die behandelingen 
kunnen uitvoeren. Opleiding is 
dan ook een belangrijke doel-
stelling van het nieuwe oog-
ziekenhuis. Ik heb er alle  
vertrouwen in dat – na de  
initiële investering – het  
ziekenhuis in de nabije toekomst 
volledig zelfvoorzienend zal 
zijn. Daar zet ik mij volledig 
voor in.” 

Initiatiefnemer van het Rwanda Charity Eye Hospital 
is de Belgische oogarts dr. Piet Noë (42 jr).

2017

Nu
Hiervoor vragen we uw steun
Het tweede gebouw van het oog-
ziekenhuis moet nu worden gereali-
seerd. Op de begane grond komen 
4 afzonderlijke patiëntenkamers, 
met elk 12 bedden. Op de 1ste 
verdieping komen een optiekruim-
te, apotheek, laboratorium, keuken, 
restaurant en de kantoren voor het 
management. 

Uw bijdrage is nodig om het 
oogziekenhuis in 2018 te 
kunnen openen voor alle oog-
patiënten in de omgeving. De 
veel belovende bouwtekening is 
er, maar het gebouw nog niet.

2018

Straks
Het is zeer belangrijk dat het oog-
ziekenhuis er komt: daarmee kunnen 
dr. Noë en zijn team goede oogzorg 
toegankelijk maken voor oogpatiën-
ten uit het verzorgingsgebied van het 
nieuwe ziekenhuis. 

Het grote streven is: opening op 1 
januari 2018 en direct starten met de 
oogbehandelingen die zo hard nodig 
zijn. Doel is om jaarlijks 21.000  
consultaties en 3.500 (staar)operaties 
uit te voeren.

Uw steun is hierbij onmisbaar. 
Helpt u mee dit te realiseren?

De planning van 
het oogziekenhuis

KOSTEN VAN DE BASISINVESTERING

Fundering

Bouwen metalen constructie, 
inclusief materiaal  55.795 

Storten beton, inclusief materiaal  6.670 

Totaal  62.465 

Muren

Plaatsen draagmuren en 
tussenwanden  7.582 

Verven van muren  906 

Totaal  8.488 

Dak
Bouwen van het dak, inclusief 
materiaal  19.067 

Goten en regenpijpen aanleggen, 
inclusief materiaal  2.468 

Totaal  21.535 

Elektra
Elektra aanleggen  4.478 

Lichtpunten en stopcontacten  
plaatsen  557 

Totaal  5.035 

Sanitair

Nieuwe toiletten + wastafels  345 

Afvoer aansluiten op riolering  253 

Totaal  598 

Vloeren

Vloertegels en -bedekking leggen, 
inclusief materiaal  12.078 

Bestrating en trottoir  1.670 

Totaal  13.748 

Deuren en kozijnen
Metalen kozijnen plaatsen, inclusief 
materiaal  11.563 

Houten deuren plaatsen  4.549 

Drempels en vensters plaatsen  345 

Totaal  16.457 

Totaal bouw  128.326 

Kostenbegroting Rwanda 
Charity Eye Hospital


