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EPILEPSIE IN AFRIKA 
Met Sarah Vangeel (Kaatje van Ketnet) op bezoek bij kinderen en jongeren met epilepsie in Afrika. 

 
GENT - Op zondag 26 maart wordt Purple Day gevierd, de internationale dag voor mensen met epilepsie. Op uitnodiging 
van Fracarita Belgium, de Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde, trok Sarah 
Vangeel (actrice en tv-figuur Kaatje van Ketnet) naar het hart van Afrika. Lore, een zestienjarig Vlaams meisje met 
epilepsie reisde met haar mee. Samen wilden ze te weten komen hoe jongeren in Afrika met epilepsie zien te overleven. 
 
Geen medicatie: nauwelijks voor te stellen 
Sarah Vangeel: “In Bukavu (Congo) ontmoetten we het tienermeisje Wivine. Zij moet het soms een maand lang zonder de 
medicatie stellen die haar aanvallen onderdrukt. Puur uit geldgebrek. Lore kon zich nauwelijks voorstellen dat dit haar ooit 
zou kunnen overkomen. Opnieuw die ellendige aanvallen…”  
 
Boze geesten 
Ook het verhaal van de vijftienjarige Stanislas liet een diepe indruk na: “Iedereen in zijn omgeving dacht dat de jongen 
bezeten was door boze geesten. Hij werd van school gestuurd, moest weg van huis in de hoop dat zijn “boze geesten” hem 
zouden verlaten, … Nochtans had Stanislas “maar” epilepsie, meer niet.  Pas na 3 jaar omzwervingen kreeg hij eindelijk de 
diagnose “epilepsie”. Hij wordt nu in het epilepsiecentrum van de Broeders van Liefde in Bukavu medisch opgevolgd en kan 
opnieuw naar school.”  
 
Dit raakt je als mama 
“Maar het verhaal dat mij het meest heeft geraakt was dat van het achtjarig jongetje Lavie”, zo vertelt Sarah. “Hij was 
letterlijk door zijn eigen ouders op straat gezet omdat hij epilepsie had. Aan de buren hadden ze zelfs wijs gemaakt dat hij 
gestorven was. Hoe diep moet die schaamte zitten om als ouder je eigen kind te verstoten? Dit heeft me echt geraakt als 
mama.” 
 
Epilepsie in Afrika: 7 op 10 niet behandeld 
In Afrika heeft bijna 1 op 67 mensen epilepsie. Dit is drie keer meer dan in België. 7 op 10 mensen met epilepsie krijgt 
bovendien geen enkele vorm van behandeling in Afrika, vooral uit onwetendheid. Vaak wordt de aandoening niet 
beschouwd als een lichamelijk probleem dat medisch te behandelen is, maar als een straf voor een zogezegde zonde die je 
hebt begaan. 
  
Epilepsiecentra Broeders van Liefde 
De Broeders van Liefde hebben in Rwanda, Burundi, Tanzania en Congo een netwerk van een tiental centra uitgebouwd 
waar mensen met epilepsie terecht kunnen voor een correcte diagnose en behandeling. Vanuit deze centra wordt tevens 
de lokale bevolking gesensibiliseerd, want over de aandoening is nog heel wat onwetendheid. Fracarita Belgium, de 
Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde, voert dit jaar campagne onder de slogan 
“Epilepsie, meer nie”. De opbrengst gaat naar extra sensibilisatiecampagnes en een betere toegang tot epilepsiemedicatie 
in Midden-Afrika. 
 
Epilepsie: meer dan vallen alleen 
Epilepsie-aanvallen zijn een soort van kortsluiting in je hersenen. De aanvallen kunnen verschillende vormen aannemen. 
Sommige mensen staren gewoon voor zich uit (= absences), anderen vallen en gaan schokken met armen en/of benen. Bij 7 
op 10 mensen kunnen de aanvallen helemaal onderdrukt worden door medicatie. Zij kunnen dan ook een perfect normaal 
leven leiden. Toch bestaan er ook in Vlaanderen nog heel wat taboes rond de aandoening. Meer info bij de Vlaamse 
Epilepsie Liga.  
 
Video: De ervaringen van Lore en Sarah in Afrika kan je bekijken in een reportage van Fracarita Belgium op hun 
campagnewebsite: http://zuidactie.wixsite.com/stanislas. Je kan zelf ook jongeren met epilepsie in Afrika steunen door 
een financiële bijdrage te leveren op het rekeningnummer van Fracarita Belgium: IBAN BE51 4459 6281 2162 met 
vermelding “Zuidactie 2017”. Vanaf € 40 heb je recht op een fiscaal attest. 
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Voor de redactie: 
Meer informatie en mogelijkheid tot interviews met Sarah Vangeel via Benjamin Nyssen (Fracarita Belgium) op 09 216 35 08 
of  050 44 06 95; GSM: 0497 48 63 51; benjamin.nyssen@fracarita.org.  
 
Campagnefilm: https://www.youtube.com/watch?v=4LRuoLKODdI   
Campagnefolder: http://media.wix.com/ugd/fb08d2_8b486ce92e424b6c9650884d85bbc8e4.pdf 
Affiche: http://media.wix.com/ugd/fb08d2_e4a21b1079f14cdfa113d9515cb9764c.pdf 
Selectie foto’s: https://goo.gl/photos/LqmuR8C7pcA2pCra8  
Alle foto’s: http://zuidactie.wixsite.com/stanislas/copy-of-campagnemateriaal 
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