‘Hoe is het toch met’ op 28 mei 2022
tijdens Afrikdag
Tijdens de Afrikadag op 28 mei in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen in Amsterdam viert het
Nederlands Albert Schweitzers Fonds samen
met winnaars van de afgelopen jaren het 10
jarig bestaan van de prijs met een bijzondere
terugblik, open voor het publiek. Hiddema: ‘Velen
van de winnaars zullen aanwezig zijn. Sara
Kinsbergen (onderzoekster Radboud Universiteit
en expert op gebied particulier initiatief) blikt
samen met hen terug. De winnaars zullen
vertellen hoe het met hen gaat, wat er van hun
project geworden is, de lessen die zij hebben
geleerd en vooral wat de impact en waarde
ervan is geweest en nog is voor de lokale
gemeenschap in Afrika. We kijken ernaar uit!’ Wilt
u de Afrika dag bezoeken, kaarten zijn te koop
via www.afrikadag.nl

10 jaar Albert Schweitzer Prijs
‘Ongelofelijk veel fantastische en innovatieve ideeën
ter verbetering van de gezondheidszorg in Afrika’

Al tien jaar treden jonge Nederlandse ‘anders denkers en doeners’ in de voetsporen van gezondheidspionier dr. Albert
Schweitzer. Met hun innovatieve ideeën ter verbetering van de gezondheidszorg in Afrika proberen zij de wereld gelijker,
eerlijker en meer inclusief te maken. Tijdens de Afrikadag op 28 mei viert het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF),
initiafnemer van de prijs, samen met de winnaars van de afgelopen jaren het 10 jarig jubileum. Met ambassadeur en
tropenarts Frans Hiddema, blikken we terug op het ontstaan van de prijs en de winnaars met hun bijzondere projecten.
Het Albert Schweitzer Fonds biedt de
ondernemende pioniers een podium en
startsubsidies voor de winnende projecten om
deze samen met de Afrikaanse samenleving
te realiseren. Daarnaast helpt en begeleidt het
NASF hen verder bij het ontwikkelen van hun
initiatief.

Kleinschalige en eenvoudige initiatieven kunnen
al het verschil maken. Hiddema: ‘Met kleine
projecten werken aan een groot idee. Deze
aanpak is bewezen effectief. Als tropenarts
was ik actief in Ghana en als directeur van
een plattelandsziekenhuis in Kameroen. Daar
heb ik ervaren dat je met kleine stapjes,
kennisoverdracht en kleinschalige projecten
zaken aan de praat krijgt en mensen aan de slag
krijgt’.

Van ter plekke 3-D printen van protheses
tot imkerij voor wondverzorging
Hiddema; ‘Ongelofelijk veel fantastische
initiatieven van bijzondere jonge mensen zijn
de afgelopen jaren de revue gepasseerd.
Eenvoudige, kleinschalige en veelbelovende
projecten die succesvol zijn gestart’.

‘De Albert Schweitzer Prijs hebben wij als
Nederlands Albert Schweitzer Fonds in het
leven geroepen om Nederlandse jongeren
meer te betrekken bij projecten in Afrika, bij het
gedachtengoed van dr. Albert Schweitzer en het
mooie werk van Afrikaanse gezondheidspioniers’,
aldus Frans Hiddema. ‘Wij willen hen stimuleren
de Albert Schweitzer in zichzelf te ontdekken
en hun talenten in dienst te stellen van hun
medemens in Afrika. En slimme en innovatieve
ideeën te bedenken ter verbetering van de
gezondheidszorg in Afrika. Ze kunnen deze
indienen voor de Albert Schweitzer Prijs en
meedingen naar de te winnen geldprijzen om hun
projecten ook daadwerkelijk te realiseren. Ook
opent een nominatie of prijs voor hen deuren bij
andere financiers en instanties ’.
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en herbruikbare videolaryngoscoop voor
lage- en midden inkomenslanden. Een tool die
gebruikt wordt om een beademingsslang in
de luchtwegen van een patiënt te plaatsen
en intuberen binnen handbereik brengt voor
artsen wereldwijd. De winnaar van de Albert
Schweitzer Prijs 2022 die een innovatieve
aanpak bedacht voor rehabilitatie verslaafde
jongeren in Malawi. Met intensieve coaching
en ‘doe’ therapie zoals tuinieren, dieren houden
en sporten leren ex-verslaafden zich staande
te houden in het normale leven zonder terug te
vallen in hun verslavingsgedrag. Een 3D printer
die betaalbare protheses in de huidskleur
in Sierra Leone maakt. Mensen die door de
burgeroorlog een ledemaat verloren hebben
kunnen weer deelnemen aan de maatschappij
en een beter leven krijgen. ‘Lucht voor leven’
reanimatie redt talloze pasgeborenen van
zuurstoftekort in Sengerema Ziekenhuis in NoordTanzania. Door trainingen en het beschikbaar
stellen van materialen kunnen verpleegkundigen
de reanimatie zelf doen.

Inschrijving voor de Albert Schweitzer
Prijs 2022 vanaf 28 mei 2022

Gezondheidspioniers in de voetsporen
van Nobelprijswinnaar dr. Albert
Schweitzer
Gezondheidspioniers zijn gedreven en bevlogen
mensen die nieuwe wegen en terreinen van
gezondheidszorg ontsluiten in Afrika. Ze zijn
enthousiast en gedreven om anderen te
helpen en hun nek uit te steken net zoals
gezondheidspionier dr. Albert Schweitzer
destijds deed. Zijn kijk op de wereld, dat het
leven een wonder is en dat alles wat leeft
ons respect en onze betrokkenheid verdient
(‘Eerbied voor het leven’ was zijn motto) is
ook hun drive. We noemen hen daarom ook
‘gezondheidspioniers’.

Ook in 2022 initieert het NASF weer de Albert
Schweitzer Prijs. Nederlandse studerende
jongeren of jong professionals tussen de 18
en 35 jaar met een medische of technische
opleiding (MBO, HBO of universitair niveau) die
slimme en innovatieve ideeën hebben voor de
gezondheidszorg in Afrika kunnen deelnemen
aan de prijs. Ideeën die ze bedenken of
bedacht hebben tijdens stageperiodes voor
hun opleiding in Afrikaanse landen of tijdens hun
studie in Nederland. Passie voor gezondheid,
innovatie, ondernemerschap, leiderschap en
gedrevenheid zijn eigenschappen kenmerkend
voor deelnemers aan de Albert Swchweitzer
Prijs. De inschrijving voor de Albert Schweitzer
Prijs is open vanaf 28 mei 2022. Een vakjury
beoordeelt de inzendingen. Er wordt ook een
publieksprijs uitgereikt aan het initiatief dat de
meeste stemmen verzamelt op de website op
basis van hun pitch. Op 8 oktober 2021 is de
prijsuitreiking en worden de winnaars bekend
gemaakt. De winnaar krijgt 7.000 euro startgeld
om het project te helpen financieren, de
publieksprijswinnaar ontvangt 2.000 euro. Meer
informatie, voorwaarden en inschrijving via
www.nasf.nl. Kent u een gezondheidspionier in
de dop? Breng dan de Albert Schweitzer Prijs bij
hen onder de aandacht.

‘dr. Albert Schweitzer’

‘Genees een wond, koop een bij’. Het opzetten
van een imkerij en de productie van honing met
dorpelingen en medewerkers Masanga Hospital
in Sierra Leone. Honing werkt desinfecterend
op wonden. Het ziekenhuis heeft hiermee de
beschikking over honing voor de verzorging
van de vele wonden en de imkerij biedt lokale
mensen werk. ‘Goodscope’, een betaalbare
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Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
Mensen in Afrika helpen een goede gezondheid te krijgen of te houden is de missie van het NASF. De stichting steunt daarom projecten in Afrika
die concreet de gezondheid verbeteren. Kleinschalige, slimme gezondheidsinitiatieven die impact maken. Lokaal gesteunde en opgezette
projecten die grote kans van slagen hebben in Sub-Sahara Afrika en bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
Elke euro die het NASF ontvangt uit donaties wordt ingezet om projecten te financieren. Projecten die zich kenmerken door praktische oplossen
en een gedegen duurzame uitvoering volledig conform een plan en met lokale kennis, steun en expertise. Van Burkina Faso tot Oeganda. Van
waterput tot kraamkliniek. Voor meer informatie: www.nasf.nl.
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