
“Hoe leven jongeren met epilepsie in Afrika?”
met deze vraag trokken Sarah en Lore naar het hart van Afrika. Wat ze daar ontdekten zag 
je in de campagnefilm. Wil je nog meer te weten komen, lees dan verder in dit reisboekje. 
Sarah en Lore hebben ook een aantal vragen en opdrachten voor jullie in petto!
 

Sarah
Ik ben een toneelactrice. Jullie kennen mij wellicht het 
best als “Kaatje” op Ketnet. Ik besliste om samen met 
Lore mee te gaan op deze avontuurlijke reis. 
Ik ben mama van twee kindjes.

Lore
Ik ben 16 en ga naar de middelbare school in Zelzate. 
Ik was razend benieuwd om mijn leeftijdsgenoten met 
epilepsie te ontmoeten in Afrika.

Ik heb al heel mijn leven epilepsie. Dit is een aandoening die 
aanvallen veroorzaakt. Deze aanvallen zijn een soort van 
kortsluiting in je hersenen, waardoor je gekke bewegingen 
begint te maken of gewoon even voor je uit zit te staren.  
Nadien weet je er niets meer van. 
Dankzij mijn medicatie heb ik al twee jaar geen aanvallen 
meer en kan ik een normaal leven leiden. 
Wist je dat iedereen op elke leeftijd epilepsie kan krijgen?
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boze geestof epilepsie?

www.fracarita.org

Steun de Zuidactie van de Broeders van Liefde,
zodat we elke jongere met epilepsie 
medisch kunnen behandelen, ook in Afrika.
Help hen zo van hun stigma af.
Want ‘t gaat hem om epilepsie, meer niet.

Dr. Eric Kwakya, Bukavu, Congo
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Dokter Eric: “Als je epilepsie hebt, dan kan je door 
een dokter worden geholpen. De dokter onderzoekt 
je en geeft je de juiste pillen. De meeste mensen 
hebben dan geen aanvallen meer.

Maar bij ons in Afrika zijn er heel wat mensen die 
dit niet weten. Ze denken dat er een boze geest 
in hun hoofd zit. Ze vermoeden dat die geest hen 
straft omdat ze iets verkeerd hebben gedaan.

Daarom proberen we zoveel mogelijk mensen in 
Afrika uitleg te geven over epilepsie.  
De misverstanden moeten echt de wereld uit!”

Van de Afrikaanse dokter Eric horen we dat er in Afrika 
3 x meer mensen epilepsie hebben dan bij ons. 

Want ziektes die epilepsie kunnen veroorzaken komen 
veel meer voor in Afrika.

U
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1. Probeer niet in aanraking te komen met bloed of  

speeksel van mensen met epilepsie. Je zou kunnen  

besmet worden met epilepsie.

 

2. Eitjes van varkenslintwormen kunnen leiden tot  

epilepsieaanvallen.

 

3. Mensen met epilepsie kunnen beter niet sporten.  

4. Epilepsie heb je voor heel je leven.  

* “juist” of “fout” in het Swahili, de moedertaal van Stanislas OPLOSSING

1. Uongo! Epilepsie is helemaal niet besmettelijk.

2. Ukweli! Larven van varkenslintwormen kunnen 
zich in de hersenen nestelen en worden blaas-
jes. Die blaasjes kunnen storingen veroor-
zaken in de hersenen: epileptische aanvallen.

3. Uongo! Ook voor mensen met epilepsie is 
sporten gezond. Sommige sporten, zoals diep-
zeeduiken, worden uiteraard wel afgeraden.

4. Uongo! Sommige kinderen hebben op latere 
leeftijd geen aanvallen meer, en hoeven uit-
eindelijk zelfs geen medicatie meer te nemen.

Hoe ver woon jij van het 
ziekenhuis? 

In Afrika ligt het dichtstbijzijnde ziekenhuis soms op 

meer dan 100 kilometer en zijn de wegen moeilijk 

berijdbaar. Op doktersbezoek gaan is daarom niet zo 

vanzelfsprekend, zelfs niet bij ernstige aandoeningen 

zoals epilepsie. Bereken met google maps hoe ver jij 

van het ziekenhuis woont. Hoe ga jij naar de dokter: 

te voet, met de fiets, motorfiets, bus, trein, auto? 

En in Afrika?

Een aanval... 
Wat nu?

Waar je ook woont, in 

Afrika of Belgie, het is 

altijd goed te weten 

wat je moet doen als 

iemand in je buurt een 

epilepsieaanval krijgt:

• blijf kalm

• blijf bij de persoon

• praat rustig

• neem de tijd op

• probeer niet om de persoon vast te houden, stop niets 

tussen de tanden

• duurt de aanval langer dan 5 minuten, bel 112

• stel de persoon nadien gerust, vertel waar hij/zij is en 

wat er is gebeurd.

En wat weet jij over epilepsie?
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We ontmoeten Stanislas tijdens zijn eerste dokters-
bezoek in SOSAME. Zijn ouders zijn radeloos. Al 3 jaar 
zoeken ze naar een oplossing voor zijn plotse aanvallen. 
Hij mag al een hele tijd niet meer naar school. 
Lees zijn volledige verhaal op www.zuidactie.be.

Lore: “Wivine droomde ervan om ooit dokter te worden. Maar op een dag kreeg ze epilepsie en haar 
droom spatte uit elkaar. Haar gezin is heel arm. Wivine vertelde mij dat ze het soms een maand lang 
zonder medicatie moet stellen omdat er geen geld is. Toen moest ik toch even slikken... Ik kan me 
nauwelijks voorstellen dat mijn ouders me op een dag zouden zeggen dat ze mij een maand lang geen 
medicatie kunnen geven. Opnieuw die ellendige aanvallen...”
Lees haar volledige verhaal op www.zuidactie.be.

EEG-scan
Sommige mensen worden met epilepsie geboren, 
anderen krijgen het pas later. Om goed te 
kunnen zien of je epilepsie hebt, wordt een 
EEG-scan afgenomen in het ziekenhuis. Je krijgt 
een vreemde muts op met elektroden. Dit 
zijn kleine plaatjes die tegen je hoofd worden 
bevestigd en die de bewegingen in je hersenen 
meten. 
Teken je eigen gezicht en ontdek hoe jij er zou 
uitzien tijdens een EEG-scan. 

De kluts kwijt
Kijk van links naar rechts naar de woorden. 
Noem steeds de kleur van het woord. Dus niet 
het woord lezen!

GEEL BLAUW ORANJE
ZWART ROOD GROEN
PAARS GEEL ROOD
ORANJE GROEN ZWART

Viel het tegen? Dat kan heel goed! Niets aan 
de hand hoor. De rechterkant van je hersenen 
wil de kleur noemen, maar de linkerkant wil het 
woord lezen.
Dus af en toe raken ook jouw hersenen even de 
kluts kwijt.

Stanislas
15 jaar

NA 3 JAAR 

ZOEKEN

EINDELIJK 

BEHANDELD

Wivine
16 jaar

Wivine: “Soms hebben we 

het geld niet om medicatie 

te kopen. Dan beginnen m’n 

aanvallen opnieuw.”



Lore 
Stanislas

Leeftijd
16 jaar

15 jaar

Woonplaats
Zelzate, Belgie

(6.426km van...............)

............................................, 
Congo

(6.426km van Zelzate)

Moedertaal
Nederlands

.............................................

Broers/zussen 1 zus
2 zussen, 1 broer

Hobby
voetbal

voetbal

Epilepsie sinds 2000
2013

Diagnose
Na 2 weken

Na ............ jaar

Zocht oplossing bij 1. Arts (UZ Gent)
1. .........................................

.........

2. ........................................
.........

3. Arts (SOSAME)

Wat verdient gemiddelde 

inwoner in zijn/haar land?

€ 3.143
€ ............................................

Wie betaalt medicatie? Ziekenfonds betaalt grootste deel ..............................................
......

School
Gaat al altijd naar school Momenteel niet op school. Mocht niet 

meer naar school wegens .............................. 

Niet duidelijk of hij opnieuw toegelaten 

wordt.

Epilepsie wordt bij hem/

haar beschouwd als

..............................................
.........

Bezetenheid door boze geest, straf voor 

een zonde.

Link met Broeders van 

Liefde?

Gaat naar een .................................. va
n de 

Broeders van Liefde in Zelzate.

Wordt in een centrum van de Broeders 

van Liefde in Bukavu behandeld voor zijn 

epilepsie.
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Traditionele genezer

In Afrika gaan mensen die ziek zijn of epilepsie hebben vaak langs bij een 
traditionele genezer of medicijnman. Dikwijls is de traditionele genezer de enige 
“dokter” in de buurt. De genezers gebruiken allerlei dingen uit de natuur om 
de mensen beter te maken. Denk maar aan planten, dierenvellen, schelpjes of 
dierenuitwerpselen. Sommige kwaaltjes kunnen ze zo verhelpen. 
Bij moeilijkere aandoeningen zoals epilepsie is een echte dokter nodig.

Kruip in de huid van een Afrikaanse medicijnman en maak zelf je eigen 
drankje tegen... verkoudheden!
1. Pel een rode allium cepa (zoek maar op wat dit is!). 

2. Snij de allium cepa in schijven.

3. Neem een glazen bokaal met deksel.

4. Doe er 5 cm allium cepa in.

5. Bedek met 5 cm bruine suiker.

6. Druk goed aan.

7. Ga zo verder tot heel de pot vol is. Eindig met een dikke laag suiker. Sluit de bokaal.

8. Nachtje laten staan.

9. Wonder: suiker verdwenen, siroop in de plaats! Zeef de siroop, gooi de niet opgeloste 

suiker weg.

10. Doe de siroop in flesjes en bewaar op een koele plaats. Een theelepel, 3 a 6 x per dag.

En medicijnman-/vrouw, werkt het? Of toch eerder kwakzalverij?

Lore en 
Stanislas: 
Vul aan en 
ontdek de 
verschillen!

Fracarita Belgium, de NGO voor 
ontwikkelingssamenwerking van 
de Broeders van Liefde. 

www.fracarita-belgium.org


