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Solidariteit blijft ons parool!
    
Fracarita Belgium heeft een jaar met vele uitdagingen achter de rug. Door verminderende reguliere 
inkomsten moesten alle medewerkers op een zeer creatieve en inventieve manier aan de slag om 
alternatieven te zoeken en te vinden om de vele vragen die op ons afkomen – en waar altijd een concreet 
gezicht van een zieke, een persoon met een beperking, een leerling zonder financiële middelen achter zit 
– in de mate van het mogelijke, positief te beantwoorden. Ook onze partners in het Zuiden begrepen deze 
nieuwe situatie en vormden deze moeilijkheid om tot een nieuwe uitdaging. 

Tegelijk zijn we dankbaar dat nieuwe partners bereid werden gevonden om op een duurzame wijze met 
ons samen te werken. Zo konden we ook in 2018 opnieuw vele initiatieven in het Zuiden ondersteunen en 
ook nieuwe initiatieven helpen realiseren.

Solidariteit blijft een belangrijke waarde die we willen blijven koesteren. Ieder bezoek aan en contact met 
partners in het Zuiden bevestigt ons dat dankzij deze solidariteit zovelen kunnen geholpen worden. En 
dat niet alleen via eenmalige materiële ondersteuning, maar op een meer systematische wijze: ervoor 
zorgen dat via onze ondersteuning mensen zelf meer daadkrachtig worden om voor hun eigen behoeften 
te kunnen instaan. Het blijft een gekend aloud adagium dat het beter is iemand te leren vissen dan hem 
vis te geven. Vandaag noemen we dat “capacity building”. Samen met onze overkoepelende organisatie 
Fracarita International is één van onze belangrijke doelstellingen – naast fondsenwerving – de zorg om het 
management van de projecten te ondersteunen en te verbeteren. 

Daarnaast ook de verdediging van de rechten van deze mensen die niet voor hun eigen rechten kunnen 
opkomen. Dat zijn in ons geval de psychiatrische patiënten die op straat worden opgejaagd of ergens 
vastgebonden zitten aan een boom. Het zijn de kinderen met een mentale beperking die niet als een 
volwaardige mens worden beschouwd en dikwijls als een schande voor de familie worden gezien. Hen 
liquideren of totaal verwaarlozen is dikwijls het spijtige lot van deze kinderen. Of kinderen en jongeren met 
een fysieke beperking, die zonder onze tussenkomst verplicht zullen zijn de rest van hun leven bedelend 
door te brengen. Ook jongeren die omwille van beperkte financiële middelen reeds heel vroeg slavenwerk 
moeten verrichten in plaats van een schoolse vorming te kunnen volgen. Het zijn deze mensen wiens 
gezicht ons steeds voor ogen komt en die ons woordeloos en tegelijk opvorderend vragen hen niet in de 
steek te laten. Met de filosoof Levinas klinkt het dat hun gelaat ons voor een ethisch imperatief stelt.

Fracarita Belgium is dankbaar voor de steun die ze van velen mocht ontvangen om deze doelstellingen te 
helpen realiseren. Het zijn de vele individuele donateurs die geloven in het belang van deze solidariteit. 
Het zijn de verenigingen, instituten en besturen die bepaalde projecten patroneren. Het zijn de ngo’s en 
bedrijven die functionele samenwerkingsverbanden met Fracarita Belgium ontwikkelden en enthousiast 
verder zetten. Natuurlijk blijft de Belgische regio van de Broeders van Liefde een belangrijke partner voor 
Fracarita Belgium. En last but not least, onze medewerkers en de vele vrijwilligers die het gelaat van 
Fracarita Belgium vormen en ieder op hun wijze een bijdrage leveren: met hun tijd, met hun inzet, met 
hun professionele capaciteit.

Solidariteit blijft ons parool !

3Home de la Vierge des Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda), een centrum voor kinderen met een fysieke beperking
    

Coverfoto: Centre pour Handicapés Physiques (CHP) Shirika la Umoja, Goma, DR Congo

Br. dr. René Stockman
Voorzitter
Fracarita Belgium
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medewerker overzee

3
vaste vrijwilligers 

75
vrijwilligers die actief actie  

ondernamen voor de organisatie

16
landen waar projecten in 2018  

werden ondersteund

10
medewerkers in België

200
aanwezigen op onze startdag van 
de Zuidactiecampagne 'Verborgen 

Schatten'

680
mensen volgen ons  

op Facebook

850
Maandelijkse bezoekers op onze 

nieuwe website  
www.fracarita-belgium.org

3.500
keer werd onze Zuidactie  

campagnefilm online bekeken

26.000
bedrag van de grootste 

private gift
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Wat we doen      
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122.147
patiënten werden geholpen in de  

Afrikaanse centra voor geestelijke ge-
zondheidszorg die door Fracarita Belgium 

werden gesteund 

154.062 
de opbrengst van de Zuidactie 

'Verborgen Schatten'

50
ziekenhuizen, voorzieningen  

en scholen ontvingen  
financiële steun

3
studenten kregen de kans een stage 
te lopen in één van de instellingen 

in het Grote Merengebied

604.972 
totaalbedrag van fiscaal  

attesteerbare giften

162
kinderen die in Lahore, Pakistan, naar 

de lagere school konden in plaats van te 
moeten werken in de steengroeves

Achtergrondfoto: boot op het Kivumeer in Rwanda
    

12.259
kilogram materiaal werd er 
naar het Zuiden verstuurd

36.700
kilogram ingezamelde kledij via de 
containers van Wereldmissiehulp  

t.v.v. onze Zuidactie
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geestelijke gezondheidszorg

Wat we doen
Fracarita Belgium wil, als Belgische ngo voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van 
Liefde, wereldwijd bijdragen aan de basiswaarden 
van persoonlijke rehabilitatie en sociale  
(re-)integratie van de meest uitgestotenen. 

Zo willen we werken aan verhoogde levenskwaliteit 
en autonomie van deze personen, met als ultiem doel 
armoedebestrijding. 

Werking in het Zuiden
We mobiliseren mensen en middelen om met bekwame 
partners in het Zuiden kwaliteitsvolle initiatieven van 
zorg en onderwijs op te starten, uit te bouwen en te 
ondersteunen. 

We werken voor 3 specifieke doelgroepen:

• Mensen met een beperking
• Mensen met  psychisch lijden of een psychische 

stoornis
• Kinderen en jongeren met gebrekkige toegang tot 

onderwijs

Werking in het Noorden
Naast deze initiatieven in het Zuiden willen we in België 
mee bijdragen aan het uitbouwen van wereldwijde 
verbondenheid en concrete solidariteit stimuleren. 
We zetten daarbij in op een actieve educatie- en 
sensibilisatiewerking met vrijwilligers, en creëren 
ruimte voor concrete kennismaking en ontmoeting met 
het Zuiden (zie p. 21) .

22 centra voor 
geestelijke 

gezondheidszorg*

Doelgroep: Kwetsbare 
mensen met psychisch 
lijden of stoornis

Ondersteunde partners 
in 2018: zie p. 8

Wie we zijn

orthopedagogische zorg

21 zorg- en welzijns-
projecten* 

Doelgroep: Mensen met 
een fysieke, sensoriële of 
verstandelijke beperking 
en kwetsbare jongeren

Ondersteunde partners 
in 2018: zie p. 12

onderwijs & opleiding

7 scholen en 
opleidings-
projecten*

Doelgroep: Kinderen en 
jongeren zonder onder-
wijskansen

Ondersteunde partners 
in 2018: zie p. 16

Kaart: landen waar partners in 2018 ondersteuning ontvingen van Fracarita Belgium  
 

Afrika: Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, DR Congo, Ethiopië, Ivoorkust, Kenia, Rwanda, Tanzania
Azië: Filipijnen, India, Indonesië, Pakistan, Sri Lanka

Latijns-Amerika: Brazilië, Nicaragua, Peru

* = aantal projecten dat in 2018 ondersteund werd door Fracarita Belgium. Het totaal aantal scholen en voorzieningen van de Broeders van 
Liefde in het Zuiden ligt hoger: 35 in de geestelijke gezondheidszorg, 24 in de orthopedagogische zorg en 55 in het onderwijs. 

Onze strategie:
Capaciteitsopbouw en competentie-
versterking� van� de� lokale� partners,�
zodat� zij� kwaliteitsvolle� dienstverle-
ning� kunnen� verzekeren� en� duurza-
me� veranderingen� kunnen� bewerk-
stellingen� in� het� leven� van� de� finale� 
doelgroepen.

6Leerlingen uit de SD Karitas Basisschool in Yogyakarta, Indonesië
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Geestelijke gezondheidszorg

Nieuwe cijfers tonen aan dat bijna 100 miljoen mensen wereldwijd te maken 
krijgen met mentale of neurologische aandoeningen of lijden aan een 
verslavingsproblematiek. Nog steeds zijn de investeringen die gebeuren met 
betrekking tot diagnose en behandeling, zeker in ontwikkelingslanden, echter 
allesbehalve in verhouding met de problematiek. De gevolgen voor de betrokken 
personen zelf, hun familie en de maatschappij zijn echter niet te onderschatten. 

Het gebrek aan toegang tot zorg, in combinatie met het alom aanwezige stigma, 
zorgt ervoor dat personen met een psychische aandoening, epilepsie of verslaving 
vaak worden verwaarloosd en in mensonwaardige omstandigheden leven. 
Fracarita Belgium ondersteund initiatieven voor geestelijke gezondheidszorg door 
het inzetten op opleiding en het doorbreken van het taboe en stigma. Ook het 
ter beschikking stellen van medicatie en de uitbouw van infrastructuur wordt 
gesteund. 

Land Voorziening, plaats Steun

AFRIKA
Burundi Centre Neuropsychiatrique Kamenge, Bujumbura Aankoop� en� verzending� medicatie,� vorming,�

algemene�werking

Burundi Centre Neuropsychiatrique, Ngozi Algemene�werking

Burundi Centre des soins mentaux Sainte Camille, Gitega Aankoop� en� verzending� medicatie,� aankoop�
bloedanalysetoestel

Centr. Afr. Rep. Psychiatrisch centrum Bangui Aankoop�en�verzending�medicatie,�vorming

DR Congo Centre Psychiatrique Sosame, Bukavu (+ antenne Uvira)
Bouwwerken� nieuw� centrum� Uvira,� bouw� kiosk,�
sensibilisering� epilepsie,� aankoop� en� verzending�
geneesmiddelen,�twee�industriële�wasmachines

DR Congo Centre Neuropsychiatrique Dr. Joseph Guislain, Lubumbashi Aankoop� en� verzending� medicatie,� sensibilisering,�
vorming,�onderzoek

DR Congo Centre Hospitalier Jukayi, Kananga Aankoop� en� verzending� medicatie,� aankoop�
toebehoren�EEG-afnames,��algemene�werking

DR Congo Centre Santé Mentale, Nioki Aankoop�en�verzending�medicatie,�algemene�werking

DR Congo Centre Psychiatrique Pierre Joseph Triest, Lusanga  - Kikwit Aankoop� EEG-toestel� en� toebehoren,� aankoop� en�
verzending�medicatie,�algemene�werking

DR Congo Centre psychiatrique Tulizo Letu , Goma Steun� sociaal� fonds,� aankoop� en� verzending�
geneesmiddelen,�algemene�werking

AZIË
Filipijnen Psychiatric Center, Gingoog Algemene�werking

Filipijnen Holy Face Rehabilitation Center for mental health, Tabaco Noodhulp�slachtoffers�uitbarsting�vulkaan�Mayon,�
algemene�werking

Indonesië Sahabat Kita, Purworejo Renovatie�project�beschut�wonen,�algemene�
werking

Indonesië Renceng Mose, Ruteng Vorming

Sri Lanka Saint Benedict Menni Mental Health Rehabilitation Centre, 
Kalmunai Algemene�werking

In 2018 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners: 

Gemiddeld

80%
van de mensen met 
ernstige geestelijke 

gezondheidsproblemen 
in ontwikkelingslanden 
krijgt geen behandeling 

(WHO) 

Stéphane�Yao�Konan,�een�25-jarige�Ivoriaan,�woont�samen�
met� zijn� grootmoeder� op� het� platteland� in� de� regio� van�
Yamoussoukro.�In�2013�werd�de�diagnose�epilepsie�gesteld�
en�werd�aangepaste�medicatie�voorgeschreven.�De�sociaal�
assistent�van�het�psychiatrisch�ziekenhuis�Saint�Vincent�de�
Paul�stelde�tijdens�een�huisbezoek�vast�dat�de�epileptische�
aanvallen� van� Stéphane� niet� correct� werden� behandeld�
omwille�van�gebrek�aan�geld�om�de�medicatie�aan�te�kopen.�
Bovendien�werd�hij�door�zijn�familie�verwaarloosd�en�kreeg�
hij�nauwelijks�te�eten.�Zijn�mentale�en�fysieke�toestand�was�
zorgwekkend...� Het� ziekenhuis� besloot� hem� verder� op� te�
volgen� en� de� onkosten� voor� zijn� behandeling� ten� laste� te�
nemen.�Geleidelijk�aan�sterkte�Stéphane�aan�en�dankzij�de�
medicatie�namen�de�aanvallen�af.�

“Ik ben dankbaar dat de medewerkers van het 
ziekenhuis de goede zorgen voor me georganiseerd 
hebben. Dankzij de medicatie kan ik mijn leven weer 
in eigen handen nemen en een menswaardig leven 
opbouwen. Ik leerde schoenen herstellen en ga af en 
toe jagen, zo kan ik in mijn eigen levensonderhoud 
voorzien. Ik krijg nu ook meer respect van mijn 
familieleden. De opbrengst van mijn jacht neem ik 
soms mee als ik op consultatie ga bij de Broeders, 
op die manier kan ik mijn dankbaarheid tonen.”

 “Ik kan weer menswaardig leven dankzij de zorg 
die ik kreeg in Yamoussoukrou”

GETUIGENIS 
Stéphane, epilepsiepatiënt in Ivoorkust

Land Voorziening Steun:

DR Congo Centre Simama, Kisangani Aankoop�en�verzending�geneesmiddelen

Ivoorkust MSP Saint Vincent de Paul, Yamoussoukro Algemene�werking

Kenia Saint Lazarus Health Center, Buyangu Algemene�werking

Rwanda Hôpital Neuropsychiatrique Caraes, Ndera Vorming,� sensibilisering,� aankoop� en� verzending�
medicatie,�software,�kantoormateriaal

Rwanda Centre Psychiatrique Caraes, Butare Renovatie�mannenafdeling

Tanzania Saint Dymphna Psychiatric Center Marumba Renovatie� daken,� medicijnkasten,� steun�
erkenninsprocedure,��algemene�werking

Tanzania Saint Cornelius Mental Health Center, Kasaka Aankoop� EEG-toestel� en� toebehoren,� renovatie�
afgebrande�vleugel,�algemene�werking

6Centre Neuropsychiatrique Kamenge, Bujumbura, Burundi
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Kennis is kracht!

Geestelijke�gezondheidszorg�staat� in�verschillende�regio’s�nog� in�zijn�kinderschoenen,�en�het�aanbod�van�gespecialiseerde�
professionele�opleidingen�is�vaak�beperkt.�Met�de�financiële�steun�van�Fracarita�Belgium�aan�de�verschillende�initiatieven�voor�
geestelijke�gezondheidszorg,�wordt�onder�meer�sterk�ingezet�op�opleiding�en�bijscholing�van�personeel.�Hierdoor�staan�de�
medewerkers�veel�sterker�in�hun�schoenen�als�ze�geconfronteerd�worden�met�de�diversiteit�aan�diagnoses.�Bij�de�financiering�
van�deze�vormingen�krijgen�we�onder�andere�steun�van�Janssen�Pharmaceutica,�UCB,�Fondation�d’Harcourt,��Icuro-Zorgnet,�
Artsen�Zonder�Vakantie�en�de�Vlaamse�partnerschapsziekenhuizen�(zie�p.�28).

Medewerkers� van� het� Holy� Face� Rehabilitation� Center�
for�Mental�Health�uit� Tabaco,� Filipijnen,�namen�deel� aan�
een�vorming�over�mensenrechten�en�kwaliteit�binnen�de�
geestelijke�gezondheidszorg.

Verpleegkundigen� en� teamleiders� uit� Renceng� Mose�
in� Ruteng,� Indonesië,� verstrekten� hun� management-
capaciteiten�en�verdiepten�hun�inzicht�in�verpleegkundige�
protocollen.�

Verpleegkundigen� en� coaches� volgen� op� geregelde� tijd-
stippen�bijscholing�en�doen�aan�intervisie�om�op�hun�beurt�
hun� collega� verpleegkundigen� in� de� regio� van� de� Grote�
Meren�bij�te�staan�in�hun�dagelijks�functioneren.�

Epilepsiewerking verder uitbreiden  
dankzij Zuidactie

Ernest (foto) wacht vol ongeduld op zijn EEG-afname. Dankzij de Zuidactie 
2017 'Epilepsie meer nie' kon Fracarita Belgium in 2018 haar epilepsiewerking 
in Afrika verder uitrollen. In Congo kon het psychiatrisch ziekenhuis van de 
Broeders van Liefde in Kikwit een EEG-apparaat in gebruik nemen. Ernest en 
zijn ouders willen weten of hij aan epilepsie lijdt en medicatie nodig heeft. Dat 
vindt Ernest best spannend!

DR CONGO

FILIPIJNEN  
Psychosociale hulpverlening bij noodsituatie

In februari 2018 barstte de vulkaan Mayon uit in de Filipijnen. Dankzij 
middelen uit het noodfonds van Stad Gent en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-
Alexius Grimbergen konden we onze Filipijnse partner Holy Face helpen om 
hulpgoederen te voorzien voor de 100.000 mensen die werden geëvacueerd. 
Speciale teams van Holy Face concentreerden zich op het verlenen van de 
nodige psycho-sociale hulp  in de evacuatiecentra. 

“Dankzij mijn vorming als coach-
verpleegkundige kan ik elke dag bijdragen aan 

kwaliteitsvolle zorg in ons psychiatrisch centrum 
Sosame in Bukavu, Congo. Ik draag bij aan een 
beter teamoverleg en samenwerking tussen de 
verpleegkundigen, met als gevolg een betere 
informatieoverdracht en dus betere zorg voor 

de patiënten. Ik ben blij dat ik hiervoor een 
rolmodel kan zijn!” 

Francisco�Habamungu

AFRIKA & AZIË

Kikwit

Tabaco
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Orthopedagogische Zorg

Leven met een beperking in het Zuiden is vaak een dagelijkse 
strijd om te overleven. 80% van de mensen met een beperking in 
ontwikkelingslanden leeft in armoede. Vaak worden kinderen met 
een beperking opgesloten, uitgesloten of verstoten, en worden ze 
gezien als een last. Met behulp van de lokale partners ondersteunt 
Fracarita Belgium buitengewoon of inclusief onderwijs en 
dagbesteding voor kinderen met een mentale, fysieke of sensoriële 
beperking. Ook medische zorg of opleiding voor mensen met een 
beperking wordt ondersteund. Naast specifieke gehandicaptenzorg 
worden ook welzijnsprojecten voor kwetsbare groepen, zoals 
gevangenen en straatkinderen, ondersteund.

3%

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA 
Centr. Afr. Rep. Sociaal project gevangenis Bangui Algemene�werking

DR Congo Centre de Rééducation des Handicapés Physiques Jukayi, 
Kananga Aankoop�RX-toestel,�algemene�werking

DR Congo Centre pour handicapés Shirika la Umoja, Goma Installatie�zonnepanelen,�steun�sociaal�fonds,�steun�
werking�paraplegie,�algemene�werking

DR Congo Centre pour Rééducation des Handicapés Physiques, Kinshasa Algemene�werking

DR Congo Centre pour handicapés physiques, Nioki Algemene�werking

Ethiopië Ecole de Vie, Yirgacheffe Uitrusting�met�didactisch�materiaal,�algemene�werking

Rwanda HVP Ecole pour aveugles et malvoyants, Rwamagana Aankoop�aangepast�didactisch�materiaal,�algemene�
werking

Rwanda Home de la Vierge des Pauvres HVP, Ruhango Algemene�werking

Rwanda Home de la Vierge des Pauvres HVP, Gatagara Verwijderen�en�vervangen�asbestdaken,�algemene�
werking,�transportkosten�materiaal�(groupage)

Rwanda HVP Ecole de Vie Humura, Kigali Renovatie�sanitair,�renovatie�waterreservoir,�algemene�
werking

Rwanda HVP Ecole de Vie Gikondo, Kigali Algemene�werking,�materiaal

Tanzania Bangwe Sheltered Home, Kigoma Aankoop�matrassen�en�beddengoed,�algemene�
werking

Tanzania Rumonge deaf cooperative, Kigoma Inrichting�winkel�naaiatelier,�installatie�plafonds�in�
atelier,�algemene�werking

Tanzania Maendeleo Youth Center, Kigoma Algemene�werking,�aankoop�sportmateriaal

Tanzania Mount Tabor Day Care Center, Tabora Waterinstallatie,�algemene�werking

In 2018 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

amper
van de 

volwassenen met 
een beperking 

uit laag- en 
middeninkomens-
landen kan lezen, 

schrijven of 
rekenen (UN)

AZIË
Filipijnen Orthopedagogical Institute, Manila Algemene�werking

LATIJNS-AMERIKA
Brazilië Estrela da Manhã, São Sebastião da Amoreira Algemene�werking

Nicaragua Programa de Reintegración Socio-Familiar ‘Casa Amanecer’, 
Granada Algemene�werking

Nicaragua Programa de Intervención Psicosocial ‘Jesús Amigo’, Granada Algemene�werking

Peru Centro de Educación Básica Especial Pedro José Triest, Lima Algemene�werking

Peru Centro Especializado de Salud Mental de Ayacucho Algemene�werking

Land Voorziening, plaats Steun:

Vanuit de private giften die Fracarita Belgium ontvangt, werden in 2018 middelen vrij gemaakt voor de aankoop van een RX-
toestel voor het Centre Hospitalier Jukayi in Kananga, DR Congo.

“Het hebben van een radiologie-apparaat is voor de orthopedische zorg even belangrijk als een EEG-toestel voor de geestelijke 
gezondheidszorg, daar ben ik van overtuigd”. Aan het woord is Br. Bernard Ntambwe, directeur van het centrum. “Het hele 
team was dan ook erg tevreden dat we op 13 februari 2018 zeven pakketten van zo’n 770 kg in totaal mochten oppikken op de 
lokale luchthaven. Met de hulp van 2 ingenieurs werd het RX-toestel uitgepakt, geïnstalleerd en getest. Een zorgkundige werd 
opgeleid om met het toestel te kunnen werken. Begin maart was alles operationeel. Gemiddeld 10 keer per week wordt het 
toestel gebruikt om de juiste diagnose te kunnen stellen bij patiënten die zich bij onze orthopedische dienst aanbieden. Een 
echte stap voorwaarts voor ons centrum!” 

  DR CONGO 

Een nieuw RX-apparaat in het centrum in Kananga

"Gemiddeld 10 keer per week wordt het RX-
apparaat gebruikt om de juiste diagnose te 
kunnen stellen bij patiënten die zich bij onze 

orthopedische dienst aanbieden. Een echte stap 
 voorwaarts voor ons centrum!” 

Br.�Bernard�Ntambwe,�directeur�van�het�centrum

6Meisje met één voet in het HVP Gatagara, Rwanda
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Dit is Neillah Ashimwe. Deze zomer wordt ze 6. Een pittige meid, die het 
echter moeilijk had bij de geboorte en zowel fysiek als mentaal een flinke 

achterstand opliep. Bij haar familie in de heuvels rond Kigali kon de peuter 
pas heel laat rechtop zitten en stappen lukte haar niet. 

Bijna 2 jaar geleden werd ze naar het Centre Humura gebracht en werd 
gestart met intensieve fysiotherapie. Mét succes, want intussen stapt Neillah 

zonder hulpmiddelen. Ze waagt zich zelfs al eens aan een dansje! Intussen 
werd ze ook ingeschreven in het dagcentrum voor bijzonder onderwijs, zodat 

ook haar cognitieve ontwikkeling verder wordt gestimuleerd. 
Een wereld van verschil voor dit kleine meisje!

GETUIGENIS 
Neillah (6) volgt intensieve fysiotherapie in Centre Humura

"Het is fantastisch te zien hoe enthousiaste mensen zoals broeder Saul de wereld 
van deze kinderen met een mentale beperking kunnen verruimen. 

Tegelijkertijd zien familie en buren dat deze kinderen ook talenten hebben. 
Chapeau!"

Sarah�Vangeel,�actrice,�tijdens�haar�bezoek�aan�Yirgacheffe,�Ethiopië

Didactisch materiaal voor de verborgen schatten in Yirgachaffe

Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en een deel van de opbrengst van de Zuidactie 2018 werden stoelen en 
didactisch materiaal aangekocht voor het centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking in Yirgachaffe, Ethiopië. 
Naast zorg en therapie aan huis, werd in 2018 ook een dagcentrum opgericht om meer kinderen te kunnen begeleiden en 
hen via interactie met leeftijdsgenoten meer sociale vaardigheden aan te leren. De meeste kinderen met een verstandelijke 
beperking in Ethiopië leiden immers een heel eenzaam bestaan, vaak verstopt voor de buitenwereld uit schaamte en angst voor 
stigmatisering. Twee oude containers werden nu omgebouwd tot dagcentrum waar in groepjes therapie kan gegeven worden. 
Op die manier krijgen ook de “verborgen schatten” van Yirgachaffe de kans om zich maximaal te ontplooien, hetzij thuis, hetzij 
in het dagcentrum.

  ETHIOPIË

Yirgachaffe
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Nieuw schoolmeubilair voor Canon Triest Boys School

In 2018 waren 213 jongens ingeschreven in de Canon Triest Boys School in Lahore, Pakistan. Al deze jongeren komen uit arme 
gezinnen uit de buurt van de school. Om te verhinderen dat deze jongens omwille van gebrekkige financiële middelen de 
schoolbanken zouden verlaten, rekent de school slechts een heel kleine bijdrage aan. Daardoor is het natuurlijk heel afhankelijk 
van externe financiering voor investeringen. Dankzij een gulle schenker kon nieuw klasmeubilair aangekocht worden.

PAKISTAN

Onderwijs en opleiding

Ondanks positieve evoluties in de belangrijkste statistieken met 
betrekking tot onderwijs, zijn er nog steeds regio’s waar kinderen 
niet, of slechts beperkt, naar school gaan. Kinderen die naar 
school gaan zijn meestal gezonder, hebben meer zelfvertrouwen 
en meer kansen op een menswaardig inkomen later. Onderwijs 
beschermt hen ook tegen kinderarbeid en uitsluiting. Volwassenen 
die bepaalde vaardigheden aanleren, nemen een actieve rol op in 
hun familie en gemeenschap en kunnen de vicieuze armoedecirkel 
doorbreken. Bovendien zorgen onderwijs en opleiding voor 
meer democratie en gelijkheid. Professionele opleiding zorgt 
ervoor dat de kwaliteit van zorg en onderwijs erop vooruitgaat. 
Fracarita Belgium steunt verschillende initiatieven van opleiding 
en onderwijs wereldwijd, om kinderen én volwassenen de macht 
van kennis te geven.

20  
procent

van�kinderen�op�
schoolleeftijd�

wereldwijd�gaan�
niet�naar�school.�
De�meerderheid�
van�hen�woont�
in�Sub-Sahara�

Afrika�of� 
Zuid-Azië.
(Unesco)

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA 

DR Congo Institut Technique Fundi Maendeleo, Bukavu Renovatie�sanitair,�schoolmateriaal,�materiaal�voor�
technische�ateliers,�studiebeurzen,�algemene�werking

DR Congo Groupe Scolaire Kabinda Renovatiewerken

Grote Meren Diverse voorzieningen Vormingsprogramma�verpleegkundigen,�supervisie

Kenia R4K Primary school, Ukunda Algemene�werking

Tanzania Maendeleo Youth Center, Kigoma Algemene�werking

AZIË
India Saint Peter's School, Simalia Finalisering�bouwwerken,�educatief�materiaal,�

zonnepanelen

Pakistan Canon Triest Scholen Algemene�werking,�aankoop�meubilair

Pakistan Holy Rosary Hostel, Gujrat Algemene�werking

In 2018 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

Kwetsbare tribal jongeren proeven van wetenschap

In de Saint Peter’s School in Simalia blijven biologie, chemie en fysica niet langer louter theoretische vakken. Dankzij de 
aankoop van labomateriaal konden drie lokalen ingericht worden als klaslabo's. Fracarita Belgium vrijwilliger André Ornelis 
wierf hiervoor de nodige fondsen.

Jongeren die tot de etnische minderheden (= tribals) behoren en vroeger vaak kinderarbeid verrichtten in de lokale steengroeves, 
krijgen nu alle kansen om zich te verdiepen in de wonderen van de wetenschap. Dankzij de proeven krijgen ze hun leerstof nog 
beter onder de knie en worden ze optimaal klaargestoomd voor de eindexamens van het secundair onderwijs. Want dat  is het 
ultieme doel: een diploma secundair onderwijs. Daarmee kunnen ze later een eerlijk betaalde job vinden die hen en hun familie 
uit de vicieuze armoedecirkel kan halen. Dit is geen evidentie in de Indische kastenmaatschappij, maar dankzij de gedrevenheid 
van zowel leerlingen als leerkrachten wordt het onmogelijke toch werkelijkheid in deze school van de Broeders van Liefde.   

INDIA

6Canon Triest Basisschool voor meisjes in Lahore, Pakistan    

Simalia
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Naschoolse opvang in apart klaslokaal voor de kinderen in Amoreira

Een klaslokaal bouwen voor huiswerkbegeleiding: een droom die het project Morgenster te Amoreira in Brazilië al lang koesterde. 
Het land kent een 'halve dag schoolsysteem'. Dat betekent dat kinderen en jongeren de andere helft van de dag op straat 
doorbrengen. De ouders werken immers voltijds. Maar zoals de spreuk zegt: ledigheid is des duivels oorkussen… En in Brazilië 
betekent dit dat jongeren die een halve dag niets te doen hebben heel gemakkelijk verzeilen in straatbendes, drugshandel, 
prostitutie, kleine en grote criminaliteit. Niet in het stadje Amoreira. Daar heeft de Belgische broeder-missionaris Eric 
Verdeghem (foto) een jeugdcentrum dat de lokale jeugd in de voormiddag of de namiddag (afhankelijk van hun schoolsysteem) 
opvangt. Wij zouden het naschoolse opvang noemen. Naast typische activiteiten zoals wij die kennen voor speelpleinwerking, 
is er voor de kinderen en jongeren ook bijles en huiswerkbegeleiding. Tot voor kort gebeurden deze activiteiten in de grote zaal 
tussen de andere kinderen. Dankzij de steun van vele donoren en de gemeente Evergem kon in 2018 een apart klaslokaal bij 
het jeugdcentrum worden gebouwd en plechtig geopend.

BRAZILIË

Als kind kwam ik uit een gebroken gezin. Ik leefde eigenlijk meer op straat dan thuis. Op een dag stapte ik 
in mijn stad het Maendeleo Jeugdcentrum voor straatkinderen binnen. Zonder veel verwachtingen. Gewoon 
omdat ik honger had en ook nood had aan wat hoop… In Maendeleo vond ik een echt thuis. Ik groeide er 
op en nam deel aan de activiteiten. Als tiener nam ik eigen taken en verantwoordelijkheden op binnen de 
werking van het jeugdcentrum. Dat gaf mijn vertrouwen een boost. Tot dan toe had ik echt geloofd wat ik altijd 
gehoord had: dat ik waardeloos was. Wat niet was dus! 

Door het Maendeleo studiefonds kon ik studeren. Ik behaalde mijn diploma om leerkracht te worden en 
begon les te geven. Het eerste loon dat ik verdiende, was iets waar ik ongelofelijk trots op was. Door mijn 
eigen inzet kon ik nu een gezin stichten, wat ik ook deed. Goed doen voor anderen was mij ingelepeld in 
Maendeleo. Mijn sociale inzet bleef niet ongemerkt en na een tijdje belandde ik in de politiek. Eerst werd ik 
tot volksvertegenwoordiger verkozen en dit jaar werd ik benoemd tot districtscommissaris. Niet slecht hé, voor 
een voormalig straatkind? 

Ik ben echter nooit vergeten waar ik vandaan kom en ik ben 
ontzettend dankbaar voor de kansen die ik in Maendeleo 
gekregen heb.

Moses�M.

“De eed afleggen als 
districtscommissaris. Niet slecht hé, 

voor een voormalig straatkind?”

GETUIGENIS 
Moses kon dankzij het Maendeleo Jeugdcentrum een professionele carrière uitbouwen

5Leerlinge van het Institut Technique Fundi Maendeleo (I.T.F.M.),  
    Bukavu, DR Congo

Amoreira
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Logistiek
Verzending materiaal naar het Zuiden in 2018:

12,25 ton
=

€ 465.507
aan hulpgoederen

Hoe?
Volgens gewicht:

Per vliegtuig, containerschip of als 
bagage van vliegtuigpassagiers.

Waarheen?
Volgens waarde:

Waarom ?

Bepaalde materialen zijn niet te 
verkrijgen in het Zuiden,  

of vele malen duurder  
dan bij ons: 

 

bv. geneesmiddelen, orthopedisch 
materiaal, didactisch materiaal, 

gereedschap,...

Rwanda

DR�Congo

Burundi

Een�belangrijk�aandeel�van�de�werking�van�Fracarita�Belgium�bestaat�uit�het�aankopen�en�verzenden�van�materiaal�voor�de�
projecten.�In�eerste�instantie�wordt�gekeken�of�de�zaken�die�de�projecten�nodig�hebben�om�kwaliteitsvol�werk�te�leveren,�niet�
lokaal�aangekocht�of�vervaardigd�kunnen�worden�(ondersteunen�van�de�lokale�economie).�Voor�heel�wat�producten�(zoals�
psychotrope�medicatie�en�specifiek�didactisch�of�orthopedisch�materiaal)�is�dat�echter�niet�het�geval.�Ook�de�kwaliteit�en�de�
prijs�spelen�natuurlijk�een�rol.�Sommige�producten�zoals�informaticamateriaal�of�medicatie�zijn�wel�lokaal�te�krijgen�maar�aan�
excessieve�prijzen�(dubbel�of�drie�keer�zo�duur)�of�van�minderwaardige�of�niet-gecontroleerde�kwaliteit.�En�dan�loont�het�de�
moeite�om�de�aankopen�in�België�(bij�uitbreiding�Europa)�te�doen�en�ze�te�verschepen.

In�2018�werd�het�verzenden�van�een�container�naar�Bukavu�(DR�Congo)�voorbereid�(deze�werd�in�februari�2019�verscheept)�
en�hadden�we�voor�het�eerst�een�groepage-container�via�Wereldmissiehulp�met�goederen� (o.a.�een�echografietoestel�en�
orthopedisch�materiaal)�voor�het�HVP�Gatagara�in�Rwanda.�Zie�foto�onderaan.

Het� totale� gewicht� aan� verzonden� goederen� bedroeg� ruim�12� ton� en� vertegenwoordigde� een�waarde� van� bijna� een� half�
miljoen�euro.

Sensibilisatie
 
De�ngo�wil�mensen�in�het�Noorden�sensibiliseren�
rond�de�thema’s�waarvoor�we�ons�in�het�Zuiden�
inzetten.�Wat�betekent�het�om�te�leven�met�een�
beperking� in� het� Zuiden?�Welk� leven� leidt� een�
geesteszieke� en� zijn� familie� zonder� een� goede�
behandeling?� Welke� perspectieven� hebben�
kinderen�en�jongeren�zonder�degelijke�opleiding?

Educatie 
Tegelijk� zet� Fracarita� Belgium� gerichte�
activiteiten�op�voor�educatie�die�aantonen�welke�
antwoorden� de� ngo� met� haar� partners� in� het�
Zuiden�op�deze�problematiek�probeert�te�geven.

Solidariteit 
Fracarita� Belgium� wil� ook� aanzetten� tot�
daadwerkelijke� solidariteit� met� projecten�
voor� onze� gelijkaardige� doelgroepen� in�
ontwikkelingslanden.� Jaarlijks� worden� door�
vrijwilligers� verschillende� acties� op� touw� gezet�
ten�voordele�van�deze�projecten.

Bevoorrechte partner

De vzw Provincialaat Broeders van Liefde beheert 
een honderdtal scholen, instellingen, centra, 
ziekenhuizen en rusthuizen in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië. Op basis van een 
duidelijke engagementsverklaring met kritische 
doelstellingen en een eigen spiritualiteit hierrond 
gaan beide organisaties jaarlijks samen op weg. 

www.broedersvanliefde.be

3Leerlingen en leerkrachten van de middelbare school Sint-Michiel 
in Leopoldsburg organiseerden een Krijtloop ten voordele van de 
Zuidactie 'Verborgen schatten'

Ivoorkust,�C.A.R.�en�Tanzania

Fracarita Belgium engageert zich 
niet alleen in het Zuiden, maar 
heeft ook een Noordwerking met 
drie duidelijke doelstellingen:

Acties�in�België
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ZUIDACTIE 2018

Verborgen schatten
In�2018�vroeg�Fracarita�Belgium�met�de�Zuidactie-
campagne�aandacht�voor�een�nieuw,�kleinschalig�
project� voor� kinderen� met� een� verstandelijke�
beperking� in�Ethiopië.�Onze�ambassadrice�Sarah�
Vangeel� bezocht� het� project� in� Ethiopië� en�
was� sterk� onder� de� indruk:� “In� Ethiopië� leiden�
kinderen�met�een�beperking�vaak�een�verborgen�
bestaan.�Ik�ontmoette�er�onder�andere�het�meisje�
Metike.� Sinds� haar� geboorte� zit� ze� in� een� klein�
hutje�van�een�paar�vierkante�meter�groot.�Dit� is�
haar�hele�wereld.�Schrijnend…�Haar�moeder�weet�
geen�raad�en�schaamt�zich�voor�haar�dochtertje.�
Toch�is�het�echt�een�schat�van�een�meisje.

De� Afrikaanse� Broeders� van� Liefde� Saul� en�
Edouard� startten� een� nieuw� project� op� in� het�
Ethiopische�stadje�Yirgachaffe.�Ze�geven�thuiszorg�
en�onderwijs�aan�kinderen�met�een�verstandelijke�
beperking.� De� broeders� zien� het� als� hun�missie�
om� al� de� "verborgen� schatten"� in� Yirgachaffe� te�
ontdekken�en�hen�de�kans�te�geven�zich�maximaal�
te� ontwikkelen.�Want� ieder� kind� heeft� recht� op�
onderwijs,�ieder�kind�heeft�het�recht�om�het�beste�
uit�zichzelf�te�halen.�Ook�al�woon�je�in�Ethiopië�en�
heb�je�een�verstandelijke�beperking.

Met� de� Zuidactie� werd� geld� ingezameld� om� dit�
dagcentrum�voor�kinderen�met�een�verstandelijke�
beperking� verder� uit� te� bouwen.� De� opbrengst�
wordt� in� een� eerste� fase� gebruikt� om� lokale�
medewerkers�verder�te�begeleiden�en�didactisch�
materiaal�aan�te�kopen.�In�een�land�waar�minder�
dan� 1%� van� de� kinderen� met� een� beperking�
onderwijs�krijgen,�is�dit�project�echt�pionierswerk�
en� is� lokale� competentieversterking� de� eerste�
prioriteit.�De�steun�van�de�Belgische�voorzieningen�
en�individuele�schenkers�betekent�heel�veel�voor�
kinderen�zoals�Metike:�eindelijk�gaat�de�deur�naar�
de�buitenwereld� voor�haar�open,� eindelijk� krijgt�
ze�de�kans�om�haar�eigen�talenten�te�ontwikkelen.��

Mooi resultaat dankzij koningin van Sheba
Dit� jaar� moedigde� de� koningin� van� Sheba� zelf�
(Sarah� Vangeel,� zie� foto� rechts)� de� scholen� en�
voorzieningen� aan� om� actie� te� ondernemen.� Ze�
schotelde�10�uitdagingen�voor�die�geld�in�het�laadje�
moesten�brengen�voor�de�campagne.�Op�heel�wat�
plaatsen� werden� ook� Zuidactie-kledijcontainers�
van� Wereldmissiehulp� geplaatst,� waarbij� de�
opbrengst� uit� de� verkoop� van� oud� textiel� aan�
de� Zuidactie� werd� geschonken.� In� totaal� bracht�
de� campagne� €� 154.062� op� voor� de� “verborgen�
schatten”� in�Ethiopië.�Bekijk�de�campagnefilm�en�
-website�via�www.zuidactie.be  www.zuidactie.be

Wat? Jaarlijkse campagne

Concept? “Toon je solidair met het Zuiden”

Waar? In de Belgische scholen en voorzieningen van 
de Broeders van Liefde, maar ook ruimer

Door wie? Personeelsleden, leerlingen, patiënten, 
cliënten

Waarvoor? Concreet door Fracarita Belgium 
ondersteunde projecten in het Zuiden

Opbrengst? € 154.062

ZUIDACTIE w w w . f r a c a r i t a - b e l g i u m . o r g

Metike speelt graag verstoppertje...
Maar niet haar leven lang!

Kinderen met een verstandelijke beperking in Ethiopië leiden vaak een verborgen bestaan. 
Met de Zuidactie van de Broeders van Liefde halen we hen samen uit hun isolement. 

Ook zij hebben het recht om via zorg en onderwijs het beste uit zichzelf te halen!

Verborgen
schatten

p Koningin Sheba moedigde via Youtube scholen en voorzieningen in 
Vlaanderen aan om actie te ondernemen en geld in te zamelen

p Ambassadrice Sarah Vangeel op bezoek bij de lokale bevolking in Yirgachaffe

Metike, een meisje met een verstandelijke 
beperking, leefde vóór de Zuidactie een 
verborgen bestaan in Yirgachaffe, Ethiopië
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Zuidactie 2018 in beeld:

Wat? 14-daagse inleefreis voor jongeren

Concept? “Maak kennis met je leeftijdsgenoten in het Zuiden”

Doelgroep? Leerlingen uit het 5e en 6e jaar secundair onderwijs

Deelnemers? 10 + 2 begeleiders

Bestemming? Kigoma (Tanzania)

Acties € 37.780

INLEEFREIS

In 2018 was er een succesvolle tiende Inleefreis naar 
Maendeleo, het jeugdcentrum voor straatkinderen in 
Kigoma, Tanzania. Het werd voor de deelnemende jongeren 
weer een heel bewogen en inspirerende reis. Eens terug 
werden door de oud-inleefreizigers heel wat activiteiten 
georganiseerd om fondsen te werven voor het Maendeleo 
jeugdcentrum en de andere projecten van de Broeders van 
Liefde in de regio. 

Er werden getuigenisavonden opgezet, er waren vele acties 
op scholen, er was het succesvolle Warafiki-Walk, ... Ook 
tijdens de Warmste Week van Studio Brussel waren er 
evenementen. Afrika laat de deelnemende jongeren nooit 
meer los!

6Groepsfoto van de Warafiki (= vrienden) van Maendeleo in Kigoma, Tanzania

p Vrienden voor het leven! Foto genomen op een getuigenisavond in Gent

 www.inleefreis.be
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6 Een fotocollage van de Zuidreizigers 2018, op bezoek bij de voorzieningen in Rwanda en Oost-Congo

Themareis
De lokale promotoren van Fracarita Belgium zijn 
de drijvende kracht voor onze activiteiten rond 
sensibilisatie, educatie en fondsenwerving in België. 
Om hen de kans te geven hun motivatie aan te scherpen 
en de doelstellingen en werkwijze van Fracarita 
Belgium nog beter te leren kennen wordt jaarlijks de 
Zuidreis georganiseerd. De deelnemers krijgen de kans 
om tegen kostprijs een begeleide rondreis te maken 
langs enkele projecten. De Zuidreis is niet opgevat 
als een inleefreis, maar als een themareis. Voor de 
editie 2018 werd de Zuidreis speciaal opengesteld 
voor Belgische Aangesloten leden van de Congregatie 
Broeders van Liefde.

Ontmoet je Afrikaanse collega
Tijdens de reis kunnen de deelnemers hun lokale  
collega’s ontmoeten in Rwanda en Oost-Congo.  
Welke zijn de werkomstandigheden van psychiatrische 
verpleegkundigen? In welke klassen en in welke 
omstandigheden moeten leerkrachten les geven? 
Wat betekent een huisbezoek aan een kind met een 
beperking daar in het Zuiden?… 
Om dit te doorgronden worden ter plaatse 
verschillende instellingen en scholen bezocht en 
gaan de Zuidreizigers aan huis bij personeelsleden, 
patiënten, cliënten en leerlingen. Het zijn vaak heel 
beklijvende momenten die de deelnemers nooit 
vergeten.

Wat? 10-daagse themareis

Concept? “Op bezoek bij je collega’s in het Zuiden”

Doelgroep? Personeelsleden van de voorzieningen van de 
Broeders van Liefde in Vlaanderen

Deelnemers? 7

Bestemming? Rwanda + Oost Congo

Acties in 2018? € 77.776

ZUIDREIS

 www.zuidreis.be

Met meer dan 109 waren ze al in 2018: de mensen 
die sinds 2005 met onze ngo op Zuidreis trokken naar 
het hart van Afrika. Vanuit hen kwam het initiatief om 
Assante op te richten.

Assante, wat 'dankjewel' betekent in het Swahili, wil als 
nieuwe beweging, de ervaring en de expertise enerzijds 
en het enthousiasme en engagement anderzijds 
van oud-Zuidreizigers valoriseren, onderhouden en 
versterken binnen ieders mogelijkheden.

Kernteam Assante
Daarvoor werd een Kernteam Assante opgericht dat 
het geheel wil coördineren en die de verbinding wil 
zijn tussen deze beweging en de ngo. Het Kernteam 
wil vrijwilligerswerkingen per provincie overkoepelen 
en ondersteunen.

• De ngo kan bij haar terecht voor vragen naar 
hulp, zowel inhoudelijk als financieel.
• Naar de ngo toe wil ze een aanspreekpunt zijn 
voor relatie-uitbouw en constructieve kritische 
reflectie.
• Ze wil een inhoudelijke denktank zijn voor de ngo 
en een vinger aan de pols zijn voor haar achterban.

Fracarita Belgium werkt daarbij naar zoveel mogelijk 
echte dialoog en verdere kruisbestuiving met het 
Zuiden en verbindt zich tot transparantie en feedback 
over de geboden steun - o.a. door een website met 
ledenlogin - en tot blijvende vorming rond het thema 
ontwikkelingshulp.

Provinciale werking
In een volgende stap wil het Kernteam in 2019 
inzetten op de uitbouw van vijf provinciale werkingen 
voor Assante. Deze kunnen het vele goede dat nu 
reeds gebeurt aan sensibiliserende, educatieve en 
fondsenwervende activiteiten lokaal opvolgen en 
stimuleren. Daarbij werkt ze aan verbinding tussen 
oud-Zuidreizigers. Door kruisbestuiving kunnen ideeën 
groeien en door wederzijdse steun mooie nieuwe 
dingen mogelijk worden. Nieuwe Zuidreizigers worden 
onthaald en met oude Zuidreizigers samengebracht. 
Mogelijkheden om de boer op te gaan met ‘pakket-
getuigenissen’ en om lokale sponsors, gemeenten, 
steden en provincies aan te spreken, worden samen 
met de ngo verkend. Iedereen moet hier desgewenst 
een plaats vinden; volgens eigen mogelijkheden, 
kwaliteiten, capaciteiten, talenten én vrije tijd. Daarbij 
is het persoonlijke verhaal van elke vrijwilliger, de kern 
van elke getuigenis en actie.

Assante richt zich in de eerste plaats op oud-
Zuidreizigers, maar staat ook open voor andere 
sympathisanten van de projecten van de Broeders 
van Liefde in het Afrikaanse Grote Merengebied. 
Als actieterrein in Vlaanderen wordt voornamelijk 
gekozen voor doelgroepen die buiten de traditionele 
achterban van de Broeders van Liefde vallen. Assante 
is een vrijwilligersvereniging die verdieping wil bieden 
rond de Noord-Zuidproblematiek, verbinding wil 
creëren rond wereldwijde solidariteit en engagement 
wil stimuleren. We willen daarbij een hart hebben 
voor onze vrienden in het Zuiden én een warm hart 
voor de vrijwilligers onderling die we om de zoveel tijd 
samenbrengen.

Een�nieuw�initiatief�van�de�Oud-Zuidrezigers: 
Assante

5 Het kernteam van Assante, onder voorzitterschap van An Schoors 
(OC Broeder Eberbiste) focuste in 2018 op het uitschrijven van missie en 
doelstellingen en ontwikkelt nu haar provinciale werkingen

5 Ook onze jongeren die op Inleefreis Maendeleo trokken, blijven 
structureel betrokken bij onze ngo. In 2018 vierden we het jubileum van de 
allereerste groep Warafiki die 10 jaar geleden naar Tanzania trok. Het was 
een hartverwarmende uitwisseling over wat de reis nog steeds voor hen 
betekent en hoe het hun wereldbeeld en actieve solidariteit bepaalt.
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15 partnerschappen
In 2018 werkten de 15 instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg die in België verbonden zijn met de 
Broeders van Liefde elk hun partnerschap verder uit 
met een specifiek project in dezelfde sector in het 
Zuiden. Het partnerschap is een concept waarbij raad 
en daad wordt uitgewisseld. 

Comités
In de instellingen zijn comités opgericht die deze 
werking vorm geven en concrete acties uitwerken. Dit 

zowel via sensibilisatie en educatie in het Noorden als 
door effectieve ondersteuning van de instellingen in 
het Zuiden. 

Ondersteuning
De ondersteuning bestaat zowel uit vorming, 
begeleiding en praktische steun als uit concrete 
financiële hulp. Deze middelen worden gebruikt om 
de projecten in het Zuiden verder uit te bouwen, 
opleiding van personeel mogelijk te maken en 
patiënten beter te begeleiden.

Wat? Uniek samenwerkingsverband tussen Noord en Zuid 

Concept? “Wissel uit, versterk en inspireer”

Voor wie? Centra voor geestelijke gezondheidszorg

Aantal? 15 voorzieningen in België + 15 in Afrika en Azië

Doel? Capaciteitsversterking in het Zuiden en sensibilisatie 
in het Noorden

Acties in 2018 € 22.770 (waarvan € 8.000 via Zorgnet-Icuro)

PARTNERSCHAPPEN

Uitgebrande vleugel in psychiatrisch centrum te Kasaka 
heropgebouwd

In 2017 werd onze partner in Noord-West Tanzania getroffen door een 
vreselijke uitslaande brand. Een belangrijk deel van het ziekenhuis ging 
in vlammen op. Er waren geen slachtoffers, maar de stoffelijke schade 
was aanzienlijk. Dankzij de steun van velen (onder andere het Vlaamse 
partnerschapsproject Alexianen Zorggroep Tienen) kon dit voorjaar de 
heropbouw worden aangevat. Eind 2018 werden de gebouwen terug in 
gebruik genomen. Alleen maar tevreden gezichten in Kasaka over zoveel 
solidariteit na deze ramp!

Organigram

Deel van een groter geheel

Fracarita Belgium maakt deel uit van een grotere internationale structuur 
die de voorzieningen van de Broeders van Liefde in het Zuiden ondersteunt 
in hun capaciteitsversterking. In Noord en Zuid zijn er 18 landenkantoren en 
5 fundraising offices, waaronder Fracarita Belgium. De internationale vzw 
Fracarita International staat in voor de coördinatie tussen deze kantoren 
en vertegenwoordigt de organisatie op internationale fora. 

Meer info: www.fracarita-international.org, op Facebook en op Instagram.
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Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking  (DGD)
De Belgische overheid is onrechtstreeks een partner  
van Fracarita Belgium in de capaciteitsversterking van 
een aantal initiatieven in de geestelijke gezondheids-
zorg en orthopedagogische zorg in het Afrikaanse 
Grote Merengebied. Hiervoor is samenwerking met 
programma’s van Artsen zonder Vakantie, Licht voor 
de Wereld en Handicap International.

Provincies
Zowel de provincie Oost- als West-Vlaanderen zijn 
reeds jaren betrokken bij ons werk in het Zuiden. 
West-Vlaanderen rond punctuele projecten, Oost-
Vlaanderen vooral met steun binnen het regiobeleid 
dat ze voeren in Rwanda, maar ook rond projecten 
met een draagvlak in de eigen provincie. 

Vierde Pijlers
Fracarita Belgium vormt met drie Belgische 
vierdepijlerorganisaties het samenwerkingsverband 
“Kitumo”. De vier partners werken samen op het vlak 
van geestelijke gezondheidszorg en orthopedagogische 
zorg in het Afrikaanse Grote Merengebied. 

• Licht in het Duister
Deze vzw biedt hulp aan blinden in Rwanda.

• Les Amis de Gatagara
Een vzw die het Home de la Vierge des 
Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda)  
ondersteunt.

• Umoja
Een vzw die het Centre pour Handicapés 
Physique « Shirika La Umoja » in Goma (DR 
Congo) ondersteunt.

• Rainbow for kids
Fracarita Belgium werkt samen met Rainbow 
for kids voor de ondersteuning aan de Ukunda 
scholen in Kenia. 

Ngo’s
Artsen Zonder Vakantie
Hun zendingen combineren daadwerkelijke 
hulp (consultaties, operaties) met vorming van 
het lokaal personeel. Er wordt met financiering 
door de Belgische overheid samengewerkt ter 
ondersteuning van geestelijke gezondheidszorg in 
Bukavu (DR Congo) en Burundi. 

Licht voor de Wereld
Begin 2017 startte een gezamenlijk programma ter 
ondersteuning van de blindenschool in Rwamagana 
(Rwanda), gefinancierd door de Belgische overheid 
(DGD). 

Handicap International 
Fracarita Belgium is strategische partner in het door 

de Belgische overheid gefinancierd programma 
van Handicap International voor ontwikkeling van 
functionele rehabilitatie van personen met een 
beperking in Rwanda. 

Wereldmissiehulp
Scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde 
in Vlaanderen kunnen een rode kledingcontainer 
van Wereldmissiehulp plaatsen. Met de opbrengst 
uit de verkoop van deze oude kledij ondersteunen 
we onze Zuidactie.

Stichtingen
Fondation d'Harcourt
Met deze Zwitserse organisatie werken we sinds 
begin 2018 samen binnen een driejarig programma 
in het Grote Merengebied ter verbetering van 
de kennis van  artsen, verplegend personeel 
en apotheekmedewerkers rond geestelijke 
gezondheidszorg.

Onderwijs
In beperkte mate bieden we studenten de gelegenheid 
om in het kader van hun studies of eindwerk stage te 
lopen bij één van onze lokale partners. Er zijn in 2018 
stages geweest van mensen uit / samenwerking met:

• Hogeschool Gent
• HOWEST Kortrijk
• Sint-Augustinusinstituut Aalst
• University Colleges Leuven-Limburg

Bedrijven
UCB
Met deze onderneming werken we samen op het 
vlak van epilepsie: sensibilisatie, opleiding van 
artsen en gezondheidswerkers en natuurlijk ook 
behandeling via mobiele teams en anti-epileptica 
die ze ter beschikking stellen.

Janssen Pharmaceutica NV
Sinds geruime tijd is er een samenwerkings-
overeenkomst voor een jaarlijkse donatie van 
psychotrope geneesmiddelen. Er werd een overeen-
komst ondertekend voor samenwerking van 2016 tot 
2020 en er werd ook overeengekomen dat men ook 
steun zal verlenen op het vlak van destigmatisering 
van geestesziekte via bewustmaking van de bevolking 
en de overheden rond geestelijke gezondheidszorg.

Andere partners en donoren
Fracarita Belgium kan naast de samenwerking met deze 
structurele partners ook rekenen op de giften en steun 
van talloze private schenkers, bedrijven, serviceclubs 
en andere sympathisanten. Ook de vele vrijwilligers die 
actie ondernemen voor het Zuiden zijn we erkentelijk 
voor hun inzet.

NGO Federatie
Dit is de Vlaamse federatie van ngo’s voor 
ontwikkelingssamenwerking. Fracarita Belgium is 
geassocieerd lid van deze organisatie. De federatie 
behartigt onze belangen bij verschillende overheden 
en ondersteunt ons  in de organisatorische uitdagingen 
en in ons streven naar kwaliteit.

Be-Cause Health
Be-Cause Health is een informeel en pluralistisch 
platform dat openstaat voor actoren die zich inzetten 
voor het recht op gezondheid voor iedereen. De 
hoofddoelstelling is het wereldwijd toegankelijk 
maken van kwalitatieve gezondheidszorg. Fracarita 
Belgium is lid van dit platform.

Memisa
Fracarita Belgium is vertegenwoordigd in de 
Algemene Vergadering van Memisa, de Belgische 
ngo voor ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor 
kwalitatieve basisgezondheidszorg in het Zuiden.

Pegasus
Pegasus is het sociaal secretariaat voor onze 
medewerkers overzee. 

Gemeentelijke Raden voor  
Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben een 
eigen raad voor ontwikkelingssamenwerking. In enkele 
van deze raden zetelen ook vertegenwoordigers 
(medewerkers of vrijwilligers) van Fracarita Belgium en 
in andere dienen lokale vrijwilligers subsidiedossiers in.  
Dit is onder andere het geval in Aalter, Balen-Olen, 
Brecht, Bierbeek, Brugge, Dilbeek, Evergem, Geel, 
Gent, Lede, Lummen, Maldegem, Mol, Leopoldsburg, 
Oudenaarde, Ravels, Sint-Martens-Latem, Stabroek, 
Tienen en Zwevegem.

Perspective 2030
Fracarita Belgium is lid van het samenwerkingsverband 
Perspective 2030, dat erop toeziet dat de  
engagementen worden nageleefd om bij te 
dragen aan de realisatie van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

Present
Present ondersteunt de ngo bij vrijwilligerswerk.

Fracarita Belgium is lid van:

Samenwerking

Belgische Regio Broeders van Liefde
De Belgische Regio van de Broeders van Liefde was 
de initiatiefnemer van de vzw Fracarita Belgium 
(oorspronkelijk Caraes) en is haar belangrijkste 
structurele partner sinds haar oprichting. De Belgische 
regio van de congregatie brengt een fundamenteel 
deel van de middelen in. Dat zorgt ervoor dat de 
goede werking van de ngo gegarandeerd wordt.

Provincialaat Broeders van Liefde
Een bevoorrechte partner van Fracarita Belgium 
is de vzw Provincialaat Broeders van Liefde. Zij 
beheert een honderdtal scholen, instellingen, 
centra, ziekenhuizen en rusthuizen van de Broeders 
van Liefde in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Er wordt samengewerkt rond fondsenwerving, 
sensibilisatie en educatie (vnl. Zuidactie, zie  
p. 22), maar ook rond capaciteitsversterking via de 
partnerschappen (zie p. 28). 

Vriendencomité Broeders van Liefde
Het Vriendencomité van de Broeders van Liefde 
steunt, als groep van invloedrijke personen (vnl. uit 
het internationaal bedrijfsleven) binnen de structuur 
van Fracarita International, tevens een aantal concrete 
projecten van Fracarita Belgium in het Zuiden, in 
het bijzonder in India (o.a.  de St. Peter’s School in 
Simalia), Tanzania (o.a. het Kigoma Training Centre en 
hotel Aqua Lodge  in Kigoma), Rwanda (o.a. het Centre 
Psychiatrique Caraes in Butare), etc.

Fracarita Belgium wenst al haar partners te bedanken. Dit zijn onder meer:
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Financieel�verslag

Evolutie giften met attest (€ x 1.000) Omzet en opbrengsten 2012 - 2018 (€ x 1.000.000) 
  Omzet   Opbrengsten

In 2018 bedroegen de totale kosten 
van Fracarita Belgium € 2.795.448,31. 
Een totaal van € 2.676.378,47 aan 
opbrengsten werd geboekt. Het 
boekjaar wordt daardoor afgesloten 
met een negatief resultaat van  

€ 119.069,84. Samen met het positief 
overgedragen resultaat van boekjaar 
2017 ten bedrage van € 17.637,03 
geeft dit een negatief over te dragen 
resultaat van € 101.432,81.

Uitgaven: 
€ 2.795.448,31
Opbrengsten: 
€ 2.676.378,47
Resultaat: 
- € 101.432,81

5Home de la Vierge des Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda), 
 een centrum voor kinderen met een fysieke beperking
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Opbrengsten

 Bijdrage congregatie
 Subsidies

    Giften
 Diversen

Uitgaven

Balans en resultatenrekening
De bijdrage vanuit de eigen congregatie Broeders van Liefde was in 2018 
lager als in 2017 en bedroeg 5 % van de totale beschikbare middelen. De 
subsidies stegen licht tot 14%. De private giften maken het grootste deel van 
onze werkingsmiddelen uit: 73%.  Extra inspanningen blijven nodig om deze 
middelen te kunnen blijven verzekeren. 

Meer dan 73 % van de beschikbare middelen kwam in 2018 rechtstreeks 
ten goede van de partners in het Zuiden. Waar in 2016 nog de helft van de 
Zuidwerking via DGD-financiering was verzekerd, is dit door de verschuiving 
naar onrechtstreekse financiering via samenwerkingsprogramma’s slechts 
11% voor 2018. Fracarita Belgium blijft het grootste deel van de steun 
inzetten in de Regio van de Grote Meren.

  DGD-programma 
  Ondersteuning werking
  Fondsenwerving, communicatie, 

sensibilisatie en educatie
     Andere projectondersteuning

  

Actief Passief
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

  
 Immateriële vaste activa                          2.038,85                     502.208,21 
 Materiële vaste activa                        13.746,89                    -101.432,81 

                       15.785,74                     400.775,40 

 Vorderingen op meer dan één jaar                  1.516.352,25 Schulden op ten hoogste één jaar
 Vorderingen op ten hoogste één jaar                     231.441,96                                       -   
 Geldbeleggingen                     497.747,51                        75.758,34 

 Liquide middelen                     415.670,16                     136.011,16 

 Overlopende rekeningen                     189.740,03                        85.438,18 
                 2.850.951,91 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar                     297.207,68 

 Overlopende rekeningen                  2.168.754,57 
Totaal schulden                  2.465.962,25 

 T O T A A L   DER   A C T I V A                  2.866.737,65  T O T A A L  DER  P A S S I V A                  2.866.737,65 

Kosten Baten
Bedrijfskosten Bedrijfsopbrengsten

Diensten en diverse goederen 94.460,96                       Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 2.671.728,46                 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 758.374,32                    Andere bedrijfsopbrengsten 612,24                            
Afschrijvingen 2.990,48                         Totaal Bedrijfsopbrengsten 2.672.340,70                 
Andere bedrijfskosten 1.930.994,81                 Financiële opbrengsten 4.036,99                         

Totaal Bedrijfskosten 2.786.820,57                 Uitzonderlijke opbrengsten 0,78                                 
Financiële kosten 6.077,72                         
Uitzonderlijke kosten 2.550,02                         

 T  O  T  A  A   L          2.795.448,31                  T  O  T  A  A   L          2.676.378,47                 

A. Te bestemmen resultaat:
totaal exploitatieresultaat 2018 -119.069,84
overgedragen resultaat per 31/12/2017 17.637,03
Te bestemmen resultaat: -101.432,81

B. resultaatverwerking:
overdracht naar volgend boekjaar 101.432,81

C. nog te bestemmen resultaat: 0,00

 

 Fondsen van de vereniging
 overgedragen resultaat (+)(-)

Totaal vaste activa Totaal eigen vermogen

VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN

Financiële schulden
Leveranciers
Schulden met betrekking tot belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten
Diverse schulden

Totaal vlottende activa

Fracarita Belgium vzw  

Geconsolideerde balans op 31/12/2018 

Geconsolideerde resultatenrekening boekjaar 2018 

Resultaatverwerking 
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Verslag revisor: 
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��fracarita-belgium@fracarita.org
 www.fracarita-belgium.org
� www.facebook.com/fracaritabelgium

IBAN:�BE51�4459�6281�2162�
BIC:�KREDBEBB
U�ontvangt�een�fiscaal�attest�voor�giften�vanaf�€�40.

Ondernemingsnummer:�0409.096.015

Correspondentieadres en kantoren:
Jozef�Guislainstraat�43
9000�Gent
	+32�(0)9�398�70�50
	+32�(0)9�398�70�64

Maatschappelijke zetel:
Stropstraat�119
9000�Gent

4 Programa de Intervención Psicosocial ‘Jesús Amigo’, 
       Granada, Nicaragua


