
                                                                                                                

 Nieuwsbrief Oktober 2015 Vamos vzw.  

Beste leden, geachte collega’s 

Met veel plezier houden we jullie met een nieuwsbrief op de hoogte over het reilen en het zeilen van 

jullie vereniging. 

 

Vrijdag 25 september 2015 was een heugelijke avond voor onze vereniging. Vele collega’s zijn met of 

zonder partner naar  kasteel Tivoli in Mechelen afgezakt voor onze openingsreceptie. De aanwezigen 

konden genieten van het gezelschap van collega’s en zielsverwanten tijdens het (alcoholvrij) aperitief.  

Onder de moderatie van dr. Abdellatif Riffi werd de vereniging toegelicht door voorzitter dr. Mouloud 

Kalaai, de modaliteiten voor het lidmaatschap toegelicht door penningmeester dr. Farid Bennasser, 

voordracht over “Nieuws in de behandeling van TBC” door dr. Samira Hijjit, voordracht over “Acuut 

gewrichtsreuma: AGR” door dr. Abdellatif Bali en dr. Hicham El Jattari, Tom Van Liefferinge over 

“Dokters van de wereld”, en ten slotte een aanmoedigingswoordje en felicitaties van de Consul-generaal 

van Marokko in Antwerpen,  meneer Mohammed Zine El Aabidine. 

Minister Jo Vandeurzen heeft zich moeten verontschuldigen omwille van een dringende 

aangelegenheid. 

Na het formele gedeelte werden we nog eens getrakteerd op een heerlijk “walking dinner” mede dankzij 

sponsoring door Jamal Ibrahimi ( Hospithera) en Leen Claessens van labo CMA (Centrum voor Medische 

Analyse). 

Geplande activiteiten waarbij geïnteresseerde collega’s van harte voor uitgenodigd worden, ook bij de 

voorbereiding ervan: 

1. Winterplan “Dokters van de wereld”: medische zorg voor daklozen. Planning volgt. 

2. Werkvergadering met minister Jo Vandeurzen. (kennismaking)  

3. Ondersteuning van een blinde marathonloper (Mohammed Birza) en zijn begeleider om in 

Marrakesh op 31/01/2016 de marathon mee te lopen om zo de gehandicapten in Marokko onder 

de aandacht te brengen.  

4. Voorbereiding van een medisch congres in het voorjaar van 2016. Gevraagd: (ideeën, mentale en 

fysieke ondersteuning, … ) 

5. Medische caravaan in Farghanna  (Noord-Marokko), nog in de pipeline. 

Vergeet ook niet je lidmaatschap in orde te maken door een mail te sturen naar 
faridbennasser@hotmail.com en indien je gerechtigd bent lidgeld te betalen dit te doen op 

rekeningnummer van VAMOS vzw: BE42 7360 2017 5054 met in de mededeling jouw naam en 
het jaar waarvoor je lidgeld betaald. 

mailto:faridbennasser@hotmail.com


 
Lidgeld:  * Studenten: gratis 
                * Haio, assistenten: 90 euro 
                * <2j erkend: 150 euro 
                * >2j erkend: 180 euro 
Gelieve ook de collega’s die nog niet op de hoogte zouden zijn van het bestaan van de 
vereniging hiervan op de hoogte te brengen. 

  

 

 

 
 

Namens het bestuur: Mouloud Kalaai, voorzitter. 


