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In het gezondheidsproject zijn drie niveau’s van trai-
ningen opgenomen. Een cursist doorloopt alle drie 
niveau’s in een periode van drie tot vijf jaren. Tussen 
deze trainingen door worden verschillende vaardig-
heidstrainingen georganiseerd om de cursisten ook 
communicatie- en overdrachtstechnieken bij te bren-
gen en eenvoudige visuele hulpmiddelen aan te rei-
ken. 
 
Tot op heden zijn de volgende trainingen gegeven:  
 
Op 3 en 4 augustus 2011 een tweedaagse oriëntatiecursus voor de sleutelfi-
guren uit de dorpen. Zij werden vooral getraind in de noodzaak dit project 
voor hun parochie en de opbouw van de gemeenschap. 
 
Van 31 augustus tot 4 september 2011 is een eerste-niveau training gege-
ven aan 45 personen uit de dorpen en gehuchten rond General Nakar. De 
methode van de training nodigt uit tot intensieve participatie, dat wil zeggen 
het delen met elkaar welke zorgen en problemen er leven in hun gemeen-
schap. Artsen en verpleegkundigen brengen hun expertise in zodat de deel-
nemers na de training in staat zijn minstens 10 gezinnen in hun omgeving 
uitgebreid te bevragen op hun gezondheidssituatie met inbegrip van de eco-
nomische, sociale, politieke en culturele status. 
 
Van 30 november tot 5 de-
cember 2011 werd een twee-
de-niveau training gegeven. De 
deelnemers brachten de resul-
taten van de enquête in en de-
ze werden uitgebreid geanaly-
seerd en geïnterpreteerd. Aan 
het eind van deze training 
werden de deelnemers be-
noemd als Community Health 
Workers (Gezondheidswerkers) 
en gingen met een werkplan 
voor het komende jaar naar 
huis terug. 
 
Van 26 tot 30 november 2012 werd een extra kennis- en vaardigheidstrai-
ning gegeven. Omdat de meeste deelnemers niet meer dan een middelbare 



schoolopleiding hebben gehad, kunnen ze nog wel de nodige ondersteuning 
gebruiken om kennis te vergaren en te kunnen omgaan met groepen. 
 
Tot op heden heeft dit project de ACT ruim vijfduizend euro gekost. Ze heb-
ben nog de nodige trainingen te gaan. Als OFS hebben wij ruim vierduizend 
euro bijeengebracht. Hopelijk dat we er dit jaar nog enkele duizenden bij 
kunnen voegen. Er wordt goed werk mee gedaan. 
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