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Doctorandi van KU Leuven in Kinshasa

HISTORIEK
De v.z.w. Ontwikkelingshulp Geneesheren-Alumni Leuven werd opgericht in 1977 op initiatief van de alumni
van de Faculteit Geneeskunde (ALFAGEN). In 1980
sloten de apothekers zich hierbij aan en werd de v.z.w.
uitgebreid tot Ontwikkelingshulp Geneesheren en Apothekers-Alumni Leuven.
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De vereniging werd opgericht om wereldwijd contac
ten te bevorderen tussen afgestudeerden van beide
faculteiten en om kleinschalige, medische projecten
van alumni in ontwikkelingslanden te ondersteunen.
Dit initiatief werd voornamelijk gedragen door professoren met een sterke band met Congo. Postuniversitaire vorming en doctoraatsopleiding van Congolese
artsen zijn daarom een belangrijk onderdeel van onze
werking.

Kwaliteitsverbetering
van medische zorg
verstrekking door
onderwijs en opleiding
is de rode draad doorheen de activiteiten
van onze vereniging.

i.s.m. ALFAGEN vzw

Ontwikkelingsinitiatieven van de
alumni van de Faculteiten Geneeskunde
en Farmaceutische Wetenschappen
van de KU Leuven
V.U. F.Verdonck, O&N2 bus 400, Herestraat 49, B-3000 Leuven

Prijs Vandepitte – Laureaten (v.l.n.r.):
2003 Fons Verdonck, Congo

2005 Inge Debrouwere, Ecuador

2007 Stefan Desmedt, Rwanda (l) en
Erik Muls, Congo (r)

2009 Antoon Bongaerts, Nicaruagua
2011 Rode Kruis Vlaanderen, Afrika

FONDS PROF. JOZEF VANDEPITTE
Prof. Jozef Vandepitte, emeritus hoogleraar aan de KU Leuven
en emeritus gasthoogleraar aan de Universiteit van Kinshasa
(UNIKIN), is medestichter van onze vereniging. Hij was een
stuwende en gedreven kracht ter bevordering van medisch
onderwijs in Afrika.
Het Fonds en de Prijs Prof. Jozef Vandepitte is een initiatief
van onze vereniging om zijn levenswerk te bestendigen. De
prijs wordt tweejaarlijks toegekend en bedraagt € 2 500. Het
objectief van de prijs is om duurzame, educatieve projecten in
ontwikkelingslanden te bekronen.
Voor het reglement:
www.alumni-ontwikkelingssamenwerking-leuven.be

DE VZW 'ONTWIKKELINGSHULP GENEESHEREN- EN
APOTHEKERS ALUMNI LEUVEN' (OGAAL)
Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten van alumni
van de Faculteiten Geneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven in Indië, Bolivië, Ecuador,
Nicararagua, Congo, Rwanda en Zuid-Afrika.
Hierbij wordt de klemtoon gelegd op onderwijs en vorming
van medisch en paramedisch personeel, in de overtuiging
dat verhogen van kennis en expertise de enige duurzame
ontwikkeling betekenen.
Onze werking is mogelijk:
→ door een nauwe samenwerking met de alumniverenigingen ALFAGEN en Farmaleuven
→ dank zij financiële bijdragen van collega’s, familie en
vrienden van onze alumni
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→ Creëert een wereldwijde band tussen Alumni van
de Faculteiten Geneeskunde en Farmaceutische
Wetenschappen van de KU Leuven.
→ Steunt projecten en initiatieven van alumni
ontwikkelingswerkers.
→ Draagt bij tot een verbetering van de medische
opleiding in Congo door:
- didactische ondersteuning van medische
faculteiten
- studiebeurzen voor Congolese artsen,
ondersteuning van doctoraten
- stimuleren van klinisch-epidemiologische
onderzoek
Dit alles kan maar dankzij uw persoonlijke bijdrage voor
Ontwikkelingssamenwerking. Giften van minimum €40
zijn fiscaal aftrekbaar en worden integraal, zonder
administratiekosten, gebruikt voor de financiering van
ontwikkelingsprojecten van alumni.

Prijs Prof. J. Vandepitte 2013
Dr. Van Deun, ITG Antwerpen en
Prof. Muyembe, Univ. Kinshasa
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