








1

BELGIUM

ngo Broeders  van L iefde
Internationale samenwerking
www.fracarita-belgium.org

Geestelijke gezondheidszorg Onderwijs & opleiding Orthopedagogische zorg

JAARVERSLAG 2020JAARVERSLAG 2020



















32

"Buitengewone solidariteit, in een buitengewoon jaar"
    
Hoe zullen we ons 2020 herinneren over enkele jaren? Als een heel bijzonder jaar, dat in ieder geval. 
Een jaar dat “ons” leven een abrupte en bijzondere wending gaf. Waar het gewone ongewoon werd 
en waar we op zoek moesten naar een nieuwe normaal. “Ons” leven, hier in ons land, waar we een 
goed uitgebouwde gezondheidszorg hebben, waar we dag na dag de evolutie van de pandemie 
konden volgen, waar experten op de gevaren en de mogelijkheden wezen, waar analyses en prognoses 
dagelijkse kost waren. 

Maar wat als je leeft in een land waar het “nieuwe normaal” niet kan en er geen instanties zijn die een goed 
inzicht hebben op wat er gaande is? Wat als je een ziekenhuis hebt waar maar 3 beademingstoestellen 
beschikbaar zijn? Wat als je je niet kunt laten testen en er geen mondmaskers beschikbaar zijn?

Naast “ons” leven moeten we ons bewust zijn dat er op onze aardbol ook mensen zijn voor wie onze 
levensstandaard een verre droom blijft. In landen waar de wereldcrisis er momenteel flink inhakt. 
Helaas horen we zo weinig over hoe Covid-19 huishoudt in bijvoorbeeld Afrika. 

Fracarita Belgium is, via onze lokale partners in het zuiden, wel op de hoogte van lokale uitbraken 
en problemen. Met de ingezamelde middelen zijn we erin geslaagd de dringendste noden te helpen 
lenigen bij deze partners en dat bovenop onze steun aan hun reguliere werking. 

Dat kon niet zomaar. Dat kon alleen wegens onze gemeenschappelijke inzet.

Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om enerzijds ons team van Fracarita Belgium hartelijk 
te danken voor hun inzet en hun enthousiasme. Hierbij denk ik niet alleen aan ons professioneel team, 
maar ook aan de vele vrijwilligers die, ondanks de moeilijke omstandigheden, toch bleven zoeken naar 
middelen via allerlei creatieve acties. Een welgemeende proficiat en hartelijk dank hiervoor. Daarnaast 
dank ik onze schenkers voor hun vertrouwen en daadwerkelijke steun. Zonder hun steun was dit alles 
niet mogelijk.

Maar ook onze partners in het zuiden mogen we zeker niet vergeten. Ook voor hen was het een hele 
uitdaging om met de schaarse middelen een weg te vinden doorheen de coronacrisis, die op heel wat 
plaatsen vandaag nog steeds hard toeslaat. Ook voor hen kunnen we enkel bewondering hebben en 
hen steunen zoveel we kunnen. 

Het jaarverslag dat we jou hierbij voorstellen, getuigt hiervan. Op vele plaatsen is er, met onnoemelijke 
inzet, ook vorig jaar heel wat moois gerealiseerd. We hopen dat je zelf ook, bij het lezen van de 
getuigenissen, geraakt zult worden. Zelf ben ik fier dat ik hiervan deel mag uitmaken, ook al is onze 
bijdrage, als bestuur, eerder gering in verhouding tot wat er in het veld dagdagelijks gerealiseerd wordt. 

We hopen en geloven dat dit overzicht jouw vertrouwen in Fracarita Belgium alleen maar kan 
bevestigen en nog zal doen toenemen.

Ik wens je heel veel leesgenot toe.

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

Coverfoto: Leerlinge in Ecole de Vie, Goma, DR Congo. Foto ©Joost Van Heesvelde

Br. Veron Raes
Voorzitter
Fracarita Belgium

2 3

Foto ©Veerle Frissen 



DIT WAS 2020DIT WAS 2020  
1

medewerker overzee

4
vaste vrijwilligers 

150
aanwezigen op onze startdag  

van de Zuidactiecampagne 
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2
studenten uit ons land - die stage 

liepen bij HVP Gatagara in Rwanda - 
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Achtergrondfoto: patiënt in vrouwenafdeling van het psychiatrisch centrum CNPK, Bujumbura, Burundi

19.405
kilogram ingezamelde kledij via de 
containers van Wereldmissiehulp  

t.v.v. onze Zuidactie

4

20.000
mondmaskers stuurden we de 

eerste maand van de pandemie 
naar onze partners in Rwanda  

(zie p. 15)

Sensibilisering
Vorming
Materiële ondersteuning
Infrastructuur
Acties in België
Zuidactie

20
21
22
24
25
26 IN

HO
U

D



















76

geestelijke gezondheidszorg

Wat we doen
Fracarita Belgium wil, als Belgische ngo voor 
internationale samenwerking 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 armoede-
bestrijding als ultiem doel. 

Werking in het Zuiden
We mobiliseren mensen en middelen in het Noorden 
om partners in het Zuiden te ondersteunen bij het 
uitbouwen en verduurzamen van kwaliteitsvolle 
initiatieven voor zorg of onderwijs.  

We werken voor 3 specifieke doelgroepen:
• Mensen met een beperking
• Mensen met psychisch lijden, een psychiatrische 

stoornis of een neurologische aandoening
• 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. 25).

17 centra voor 
geestelijke 

gezondheidszorg*

Doelgroep: Mensen met 
psychisch lijden, een 
psychiatrische stoornis 
of een neurologische 
aandoening

Ondersteunde partners 
in 2020: 

Wie we zijn

orthopedagogische zorg

18 zorg- en welzijns-
projecten* 

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

onderwijs & opleiding

5 scholen en 
opleidings-
projecten*

Doelgroep: Kinderen en 
jongeren zonder onder-
wijskansen

Kaart: landen waar partners in 2020 ondersteuning ontvingen van Fracarita Belgium  
 

Afrika: Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, DR Congo, Ethiopië, Ivoorkust, Kenia, Rwanda, Tanzania 
Latijns-Amerika: Brazilië, Nicaragua, Peru

Azië: India

* = aantal projecten dat in 2020 ondersteund werd door Fracarita Belgium. Het totaal aantal scholen en voorzieningen van de Broeders van 
Liefde in het Zuiden ligt hoger: 34 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 
dienstverlening kunnen verzekeren 
en de levenskwaliteit van onze finale 
doelgroep op een duurzame wijze 
kunnen verbeteren. 

6Moeder brengt dochtertje naar de kinesist in dagcentrum voor 
kinderen met een beperking (Ecole de Vie Humura, Kigali, Rwanda)

6

Ondersteunde partners 
in 2020: 

Ondersteunde partners 
in 2020: 

Zie p. 8 Zie p. 10 Zie p. 12
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Geestelijke gezondheidszorg

Wereldwijd krijgen mensen te maken met mentale of neurologische aandoeningen 
en verslavingsproblematieken. Nog steeds zijn de overheidsinvesteringen die 
gebeuren met betrekking tot diagnose en behandeling, zeker in het Zuiden, 
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 of psychiatrische aandoening, 
epilepsie of verslaving vaak worden verwaarloosd en in mensonwaardige 
omstandigheden leven. 

Fracarita Belgium ondersteunt initiatieven voor geestelijke gezondheidszorg door 
in te zetten op de opstart en uitbouw van partners in het Zuiden. Speerpunten 
zijn opleiding van lokale medewerkers en sensibilisatie van de maatschappij door 
het doorbreken van taboes en stigma’s. Ook wordt ingezet op het ter beschikking 
stellen van medicatie en onderzoeksapparatuur en op de uitbouw van de 
infrastructuur.

Land Voorziening, plaats Steun

AFRIKA

Burundi Centre Neuropsychiatrique 
Kamenge, Bujumbura

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop ambulance en installatie 
van Open Clinic (medische registratie). Aankoop en verzending accessoires voor 
EEG-toestel en geneesmiddelen. Steun aan vorming en opleiding personeel en 
sensibilisatiecampagnes. Ondersteuning in het kader van Covid-19.

Burundi Centre Neuropsychiatrique, 
Ngozi Aankoop en verzending geneesmiddelen. Steun aan vorming en opleiding personeel.

Burundi Centre des Soins Mentaux Saint 
Camille, Gitega

Aankoop en verzending geneesmiddelen en installatie Open Clinic. Steun aan 
vorming en opleiding personeel en sensibilisatiecampagnes.

Centraal 
Afrikaanse 
Republiek

Centre d’Écoute Psychosocial 
et Soins de Santé Mentale 
(CEPSSM)

Aankoop en verzending geneesmiddelen. Ondersteuning van de uitbouw en werking. 

DR Congo Centre Psychiatrique Sosame, 
Bukavu

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop van een EEG-toestel en 
labomateriaal voor klinische biologie. Aankoop en verzending geneesmiddelen. 
Steun aan vorming en opleiding personeel en sensibilisatiecampagnes, met 
bijzondere aandacht voor epilepsie. Ondersteuning in het kader van Covid-19.

DR Congo Centre Psychiatrique Sosame, 
Uvira

Noodhulp n.a.v. watersnood. Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop 
en verzending geneesmiddelen. Steun aan vorming en opleiding personeel.

DR Congo Centre Neuropsychiatrique  
Dr. Joseph Guislain, Lubumbashi

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Installatie waterpomp voor de 
watervoorziening. Aankoop en verzending geneesmiddelen, Video-EEG en EMG. 
Steun aan vorming en opleiding personeel en sensibilisatiecampagnes. Equipes 
mobiles voor epilepsiepatiënten. Bijkomende zonnepanelen.

DR Congo Centre Hospitalier Jukayi, Dépar-
tement Santé Mentale, Kananga

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop en verzending van 
geneesmiddelen. Aankoop van een EEG-apparaat.

DR Congo Centre Psychiatrique Pierre 
Joseph Triest, Lusanga - Kikwit Aankoop en verzending geneesmiddelen. Ondersteuning van de uitbouw en werking. 

DR Congo Centre Psychiatrique Tulizo Letu, 
Goma

Ondersteuning werking, aankoop en verzending medicatie, steun voor 
verbouwingswerken crisisafdeling. Ondersteuning in het kader van Covid-19.

DR Congo Simama, Kisangani Aankoop en verzending geneesmiddelen.

In 2020 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners: 

1/9
Ongeveer 1 op 9 
mensen in door 

conflicten getroffen 
gebieden heeft een 
matige tot ernstige 

psychische aandoening. 

(WHO)

Ivoorkust Maison de Soins Psychiatriques  
St. Vincent de Paul, Yamoussoukro Ondersteuning van de uitbouw en werking.

Kenia Saint Lazarus Buyangu Mission 
Health Center, Kakamega Ondersteuning van uitbouw en werking.

Rwanda Hôpital Neuropsychiatrique 
Caraes, Ndera 

 Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop en verzending geneesmiddelen 
en medisch materiaal. Steun aan vorming en opleiding personeel. Steun in het kader 
van Covid-19.

Rwanda Centre Psychiatrique Caraes, 
Butare

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop en verzending geneesmiddelen. 
Steun aan vorming en opleiding personeel. Verzending materiaal ergotherapie.

Tanzania Saint Dymphna Psychiatric 
Center Marumba

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop en verzending geneesmiddelen. 
Renovatie van de vloeren van het centrum. Steun aan vorming en opleiding 
personeel.

Tanzania Saint Cornelius Mental Health 
Center, Kasaka

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Bouw en uitrusting van een labo voor het 
ziekenhuis en van een afdeling somatische zorg. Steun aan de erkenningsprocedure. 
Steun aan vorming en opleiding personeel. Steun in het kader van Covid-19.

“Mijn naam is Léonide. Ik ben 57 jaar en heb drie kinderen. 
Vroeger klopte ik om hulp aan bij Sosame, het psychiatrisch 
centrum in Bukavu (DR Congo). Ondertussen werk ik al 15 
jaar als tuinier in het centrum.”

“Ik kwam hier terecht in 1997 toen ik mentaal door een zeer
zware periode ging. Ik vergeet nooit de gastvrijheid en de 
zorgzaamheid  die ik toen van de broeders en het verplegend 
personeel kreeg. Hun zorg heeft mijn leven gered en mij de 
smaak van het leven teruggegeven. Niet alleen voor mezelf, 
maar ook voor mijn familie.”

“Ik ben heel trots dat ik er terug sta. Dat komt zeker ook 
dankzij de nazorg en het feit dat er met mij een plan werd 
uitgewerkt om aan de slag te gaan. Sosame heeft me mijn 
leven teruggegeven. Door mijn werk als tuinier in het 
centrum, heb ik nu een inkomen dat me helpt om voor 
mezelf en mijn kinderen te zorgen. Ze gaan alle drie naar 
school!”

“Sosame heeft me mijn leven 
teruggegeven.” 

Op 18-jarige leeftijd was Ndumi erg geagiteerd. Tijdens 
zijn woede-uitbarstingen sloeg hij thuis alles kort en klein. 
Zijn ouders waren de wanhoop nabij. Ze besloten hulp te 
zoeken in het psychiatrisch centrum van de Broeders van 
Liefde in Marumba (Tanzania). Dankzij de juiste medicatie 
en psycho-therapeutische behandeling, is Ndumi hersteld en 
komen zijn symptomen niet meer terug. Hij wordt ambulant 
opgevolgd. Hij is intussen getrouwd en fiere papa van een 
meisjestweeling en zoontje! Hij geeft bijles aan kinderen om 
de kost te winnen.

Herstel dankzij psycho-therapeutische behandeling en medicatie

De psychiatrische zorg van Sosame redde het leven van Léonide

Ndumi is intussen getrouwd en fiere 
papa van drie kinderen!
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Orthopedagogische zorg

Leven met een beperking in het Zuiden is vaak een dagelijkse strijd 
om te overleven. Tachtig procent van de mensen met een beperking 
in het Zuiden leeft in armoede. Vaak worden kinderen met een 
beperking opgesloten, uitgesloten of verstoten. Ze worden gezien 
als last. 

Met behulp van de lokale partners ondersteunt Fracarita Belgium 
buitengewoon of inclusief onderwijs en dagbestedingsactiviteiten 
voor kinderen met een verstandelijke, fysieke of sensoriële 
beperking. Ook (para)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.

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA 
Centr. Afr. Rep. Sociaal project gevangenis Bangui Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop medicatie.

DR Congo Centre pour Handicapés Physiques, 
Nioki Ondersteuning van de uitbouw en werking.

DR Congo Centre de Rééducation des Handicapés 
Physiques Jukayi, Kananga

Financiële ondersteuning voor de orthopedische operaties. Aankoop films voor 
röntgenfotografie, materiaal voor het vervaardigen van krukken, gipsverband, 
laboreagentia.

DR Congo Centre pour Handicapés Shirika la 
Umoja, Goma

Ondersteuning uitbouw en werking van afdeling voor mensen met een 
(dubbelzijdige) verlamming. Verbouwingswerken infrastructuur voor kinderen 
met hersenverlamming. Steun in het kader van Covid-19 en voor assemblage 
van handfietsen. Steun aan de uitbouw van Solipara (zelfhulpgroep van 
personen met paraplegie).

DR Congo Ecole de Vie, Goma Aankoop van een minibus voor schoolvervoer.

Ethiopië Day Care Centre for Children with a 
Mental Disability, Yirgachaffe Ondersteuning van de uitbouw en werking.

Rwanda Home de la Vierge des Pauvres (HVP), 
Gatagara

Ondersteuning van de uitbouw en werking en aankoop orthopedisch materiaal. 
Voorschot project zonnepanelen. Verzending medisch materiaal voor het 
operatiekwartier. Steun in het kader van Covid-19.

Rwanda HVP Ecole pour Aveugles et 
Malvoyants, Rwamagana

Uitbouw watervoorziening voor de gehele campus. Verbouwing van het lokaal 
voor didactisch materiaal. Steun algemene werking en aankoop didactisch 
materiaal. Uitwerken aangepast curriculum blindenonderwijs in Rwanda. Steun 
in het kader van preventie Covid-19.

Rwanda HVP Ecole de Vie Gikondo, Kigali Ondersteuning van de uitbouw en werking. Steun aan vorming en opleiding 
personeel. Noodhulp Covid-19: aankoop en verzending van mondmaskers.

Rwanda HVP Ecole de Vie Humura, Kigali Ondersteuning van de dagelijkse werking. Renovatie sanitair en waterreservoir. 
Noodhulp Covid-19 .

Tanzania Bangwe Sheltered Home, Kigoma Ondersteuning van de uitbouw en werking. Noodhulp Covid-19: aanschaf van 
materiaal ter preventie van Covid-19.

Tanzania Rumonge Deaf Cooperative, Kigoma Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop zaagbladen voor het 
houtatelier.

Tanzania Maendeleo Youth Center, Kigoma Ondersteuning van de uitbouw en werking. 

Tanzania Mount Tabor Day Care Center, Tabora Ondersteuning van de uitbouw en werking.

Tanzania Father Triest Day Care Centre, 
Shinyanga Ondersteuning in de aankoop van voedsel voor het dagcentrum.

In 2020 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

LATIJNS-AMERIKA

Brazilië Associação Estrela da Manhã (“Mor-
genster”), São Sabasião da Amoreira

Bouw serre voor tuinbouwopleiding. Ondersteuning van de uitbouw en 
werking.

Nicaragua Programa de Reintegración Socio-
Familiar Casa Amanecer, Granada

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Aankoop van computers, 
pedagogisch materiaal en inrichting nieuwe zaal voor noodopvang.

Nicaragua Programa de Intervención Psicosocial 
Jesús Amigo, Granada

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Uitbreiding ergotherapeutisch en 
inkomstgenererend kippenproject.

Peru Centro de Educación Básica Especial 
Pedro José Triest (CEPETRI), Lima

Ondersteuning van de uitbouw en werking (o.a. verplegerspost). Aankoop 
educatief materiaal.50%

De helft van de mensen met 
een beperking kan zich geen 

gezondheidszorg veroorloven, 
vergeleken met een derde van 
de mensen zonder beperking. 

(WHO)

Abdulikarimu (11) woont in Kigoma, Tanzania. Hij heeft 
epilepsie en een verstandelijke beperking. Vroeger bracht hij 
zijn leven door op de grond in het hutje van zijn moeder (foto 
links). Dag in, dag uit... 

Sinds 2018 bezoekt hij het Bangwe Sheltered Home van de 
Broeders van Liefde. Een goede begeleiding voor zijn beperking, 
de juiste medicatie voor zijn epilepsie, kiné om te leren lopen 
(foto rechts)… Zijn leven ziet er nu heel anders uit! 

“Toen ik in 2018 met Fracarita Belgium in Rwanda een internaat 
voor blinden bezocht, zag ik dat er geen enkele kraan werkte en 
dat er nauwelijks water was. Dan wéét je dat je zoiets ook in beeld 
moet brengen in de reportage, omdat zoiets heel veel zegt. Zo 
wordt het voor de kinderen hier heel concreet dat zo’n waterput 
heel wat kan helpen, en dat het niet eens zo veel moet kosten. Als 
je dicht bij mensen komt, is het heel gemakkelijk om te zien wat hun 
noden zijn.”

Sarah Vangeel, ambassadrice van onze jaarlijkse Zuidactiecampagne 
(zie p. 26) in een interview met Story. Scan de QR-code om het volledige 
interview te lezen. Met de opbrengsten van die Zuidactie ‘Ongezien 
Talent’ werd ondertussen de watervoorziening voor de hele campus 
uitgebouwd (zie p. 24). 

Axel kwam als achtjarige op straat terecht. Helemaal aan zijn lot overgelaten, maakte hij 
kennis met de donkerste kanten van de samenleving. Tot een maatschappelijk werker 
hem overhaalde om zich te laten begeleiden in  Casa Amanecer, een rehabilitatieproject 
voor straatkinderen van de Broeders van Liefde. De nu 18-jarige Axel heeft opnieuw 
vertrouwen in zichzelf. Binnenkort start hij tweedekansonderwijs. Casa Amanecer staat 
klaar om hem daarin te begeleiden.

Met de juiste begeleiding terug op de been!

Rehabilitatieproject voor straatkinderen in Nicaragua

Actrice Sarah Vangeel getuigt

Axel start binnenkort tweedekansonderwijs

Van een leven op de grond naar een 
zelfstandiger en vrijer leven

11
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Onderwijs en opleiding

Ondanks positieve evoluties in de belangrijkste onderwijsstatistieken, zijn er 
nog steeds regio’s waar kinderen niet, of slechts beperkt, naar school gaan. 
Schoolgaande kinderen zijn meestal gezonder, hebben meer zelfvertrouwen en 
hebben later meer kans op een menswaardig inkomen. 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. 
Fracarita Belgium steunt verschillende initiatieven van opleiding en onderwijs in 
Afrika en Azië, om kinderen én volwassenen de kracht van kennis te geven.

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA  

DR Congo Institut Technique Fundi 
Maendeleo (ITFM), Bukavu

Ondersteuning van de uitbouw en werking. Verzending van een container met 
materiaal voor de ateliers van de school en een stroomgenerator. Ondersteuning fonds 
microkredieten en inkomsten genererende activiteit. Studiebeurzen en sociaal fonds 
voor (oud-)leerlingen.

DR Congo Groupe Scolaire Kabinda Steun infrastructuurwerken lagere school en technische school.

Grote Me-
rengebied Diverse Opleiding coaches GGZ en regionale vorming voor de partners GGZ en OZ. 

Kenia Scholen Ukunda  - Rainbow4Kids Ondersteuning van de uitbouw en werking.

Tanzania Maendeleo Youth Center, Kigoma Studiefonds Maendeleo voor straatjongeren.

AZIË

India Saint Peter's School, Simalia Ondersteuning leerlingenvervoer en extra ondersteuning in de werkingskosten als 
gevolg van corona-pandemie.

In 2020 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

9
miljoen

Afrikaanse meisjes 
tussen 6 en 11 jaar 
gaan helemaal niet 

naar school, tegenover 
6 miljoen Afrikaanse 

jongens. (UN)

Herinner je je Chhoti nog? Het Indische meisje dat 
voorbestemd was om in de steengroeve te gaan werken, 
maar geschiedenis schreef door als eerste ooit in haar 
familie secundair onderwijs te volgen? Fantastisch nieuws: 
ze heeft haar lager middelbaar succesvol afgerond in de 
Saint Peter’s School (gebouwd dankzij onze Zuidactie 
2016!) en studeert nu verder in de stad. Opnieuw een 
historisch moment voor dit tribal meisje! 

Lesgeven als de scholen gesloten zijn o.w.v. corona? Ook 
deze uitdaging gaan ze in Simalia aan. Scan de QR-code en 
bekijk hoe leerkrachten en leerlingen van de Saint Peter’s 
School op een creatieve manier les geven/volgen!

Zo’n 300 Belgische kinderen namen tijdens de Warmste Week deel aan een tekenactie 
van Fracarita Belgium ten voordele van het jeugdcentrum voor straatkinderen van de 
Broeders van Liefde in Kigoma. Ze stuurden een tekening op naar hun leeftijdsgenootjes 
in het verre Tanzania en kregen er eentje terug van hun Afrikaanse  vriend(in) in het 
jeugdcentrum. De ouders van de Vlaamse kinderen konden een gift overmaken ten 
voordele van het centrum in Kigoma. 

Het jeugdcentrum begeleidt straatkinderen, voorziet hen in hun basisbehoeften, 
leidt hen terug naar de schoolbanken en werkt samen met de jongeren aan hun re-
integratie. De tekenactie van de Warmste Week bracht kinderen uit België en Tanzania 
niet alleen dichter bij elkaar, maar gaf het jeugdcentrum ook een financieel duwtje in 
de rug om de noden van het stijgend aantal straatkinderen te kunnen beantwoorden.   

Op 22 december 2020 is een container met bestemming Bukavu (DR Congo) 
vertrokken vanuit Gent. De container zat boordevol materiaal voor de ateliers van 
de technische school ITFM, maar ook een gereviseerde stroomgenerator die ervoor 
moet zorgen dat de machines in de ateliers kunnen draaien op de talloze momenten 
dat er stroomonderbrekingen zijn. 

Het ITFM is de enige goed functionerende technische school voor de hele Zuid-Kivu 
provincie. Het opgestuurde materiaal zal bijdragen tot kwalitatief onderwijs. Goede 
technici zijn belangrijk voor de ontwikkeling van deze regio. De container zal midden 
2021 in Bukavu aankomen.

Emile Zela: in 2005 stond hij nog trots op de affiche van de Zuidactie. 
Toen als leerling achter de draaibank van het ITFM. 

Ondertussen is hij al jaren als leerkracht 
actief in diezelfde technische school. 

Tekenen voor het Maendeleo Jeugdcentrum

Container boordevol materiaal voor technische school

Herken je Emile nog?

Tribal meisje Chhoti studeert verder in de stad
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5 HVP Ecole de Vie Gikondo, Kigali, Rwanda



















1716

Impact Covid-19

De Covid-19 pandemie trof onze partners midscheeps in 2020…
Verhalen van solidariteit, doorzettingsvermogen én hoop.
We hebben allemaal ondervonden hoe teleurstellend het is om plannen te moeten afblazen omwille van Covid-19. 
Dat was bij onze partners in het Zuiden niet anders. De wereld is nu al ruime tijd in de ban van het virus... Onze 
partners in het Zuiden nemen zoveel mogelijk maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan en te vermijden. Tegelijk namen we gezamenlijk initiatieven tot noodhulp en zochten onze partners 
creatieve wegen om hun missie tijdens de pandemie verder te zetten. Hieronder enkele voorbeelden...

3Lana en Karen waren onze laatste vrijwilligers die 
als stagiaires actief waren in Rwanda. Ze werden 
gerepatrieerd met de allerlaatste vlucht voordat 
intercontinentaal vliegen een poos ophield.

Afhalen van levensbelangrijke medicatie in het psychiatrisch 
centrum van Marumba (Tanzania).4

Claudia, hoofdpersonage van onze Zuidactiecampagne 
“Fuerza, Mamá” getuigt over de impact van de 
coronapandemie op haar persoonlijk leven en haar 
thuisland. Ze verloor haar papa door het virus. 4

Bekijk de getuigenissen op YouTube! 
Scan de QR-code met je smartphone.

Persoonlijke impact
Ons partnerziekenhuis HVP Gatagara werd één van de 49 
nationale referentiecentra van de Rwandese overheid 
in de strijd tegen Covid-19. Via snelle noodhulpsteun 
konden we de nodige beschermingsmaterialen 
opsturen naar Rwanda. Op de foto: een triage van 
mogelijk besmette patiënten in de consultatieruimte 
van het ziekenhuis.4

Medewerkers van jeugdcentrum “Morgenster” in Brazilië maakten 
mondmaskers en brachten knutselactiviteiten aan huis in de favela’s.6

Ook in het naaiatelier van de dovencoöperatieve van 
Rumonge (Tanzania) werden mondmaskers gemaakt. 6

Bescherming

3Honger door corona. Vóór de pandemie leefde ongeveer 1 Peruviaan 
op 5 in armoede. In 2020 was dit 1 op 3. Onze lokale partner deelde 
noodrantsoenen in één van de grootste sloppenwijken in Lima.

Armoedecijfers pieken

3Het dagcentrum Humura in Ndera (Rwanda) was door de lockdown 
grotendeels gesloten. Maar de ondersteuning van de kinderen en jongeren 
met een verstandelijke beperking ging door. Voedselverdeling aan de armste 
gezinnen, huisbezoek “op afstand” en strikt geregelde kiné-sessies voor 
kinderen, waarvan de paramedische zorg niet kan worden uitgesteld.

Zorg gaat door

3De postoperatieve zorg is een hele uitdaging in coronatijden. We stuurden 
in de eerste maand van de pandemie 15.000 chirurgische maskers en 5.000 
KN95/FFP2 maskers naar HVP Gatagara in Rwanda. Op de foto: kinesisten aan 
het werk bij niet-uitstelbare paramedische zorg na een operatie.
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We blijven solidair!
Enkele Belgische medewerkers van de Broeders van Liefde verloren hun hart in een Zuidactieproject van Fracarita 
Belgium. Zij volgen op de voet – soms angstig, soms hoopvol – hoe hun collega’s in het Zuiden de storm doorstaan.

3André Ornelis, oud-directeur basisschool Sint-Medardus Ursel 
en vrijwilliger Fracarita Belgium:

“Wekelijks had ik contact met de directeur van de Saint 
Peter’s School, de school van de Broeders van Liefde in India 
(Zuidacties ‘Smile Simalia’ en ‘Respect Chhoti’). Sinds maart 
2020 mochten de leerlingen er niet meer naar school omwille 
van de coronamaatregelen. Een enorme uitdaging, maar zowel 
leerkrachten als leerlingen gaven het beste van zichzelf. Ik ben trots 
op hen!”

India, Azië

4Machteld Van Den Noortgate, leerkracht Viso 
Cor Mariae en vrijwilligster Fracarita Belgium:

“Toen ik in Het Journaal hoorde dat Covid-19 ook in 
Peru keihard toesloeg (“lijkkisten opgestapeld langs 
de kant van de weg”), moest ik terugdenken aan 2012. 
Toen was ik in de Peruviaanse Andes om er de Zuidactie 
‘Casa Cosma’ voor te bereiden. Met een mobiel team 
van het psychiatrisch centrum van de Broeders van 
Liefde bezocht ik kinderen en volwassenen in afgelegen 
dorpen met ernstige psychische noden. Ook hun 
werking was zwaar verstoord door de pandemie, maar 
de medewerkers zetten alles op alles en lieten deze 
kwetsbare kinderen niet in de steek.”

Peru, Latijns-Amerika

3Kris Demeter, oud-pedagogisch directeur KI Woluwe en vrijwilliger 
Fracarita Belgium:

“Op vraag van Fracarita Belgium geef ik inhoudelijke ondersteuning aan een 
nieuw centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking in Ethiopië 
(Zuidactie ‘Verborgen Schatten’). Ik bezocht het project twee keer en stond 
via WhatsApp in nauw contact met Br. Saul, de verantwoordelijke ter 
plaatse. De angst voor het virus was ook daar heel erg voelbaar. Toch ging 
Br. Saul gewapend met mondmasker en ontsmettingsgel op huisbezoek bij de 
kinderen. Vanop afstand probeerde ik hem wat tips mee te geven. In Ethiopië 
zijn ze veel gewoon, maar er werd toch met een bang hart gekeken naar het 
verdere verloop van deze pandemie.”

Ethiopië, Afrika

5Psychiatrisch centrum desinfecteren, 
CNP Kamenge, Burundi
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We zetten in op sensibilisering

3Br. Emmanuel, directeur van het psychiatrisch centrum in Kasaka (Tanzania), 
was in oktober 2020 op de radio te horen tijdens een sensibilisatiecampagne 
n.a.v. de Internationale Dag voor de Geestelijke Gezondheid. 

Een sensibilisatie-activiteit op de markt van Ayacucho (Peru), 
gegeven door medewerkers van onze partner Casa Cosma. Op 
die manier wil men de drempel verlagen om hulp te zoeken en de 
hulpverlening voor iedereen toegankelijk maken!4

6Psychiatrische patiënten tijdens een ergotherapiesessie in Centre Neuropsychiatrique, Ngozi, Burundi. Voor deze mensen zijn sensibilisatie-
campagnes noodzakelijk om de taboes en stigma’s bij de lokale bevolking te doorbreken.

Er heerst een groot stigma op de thema’s waarop onze partners inzetten. Sensibilisatie en educatie van de lokale 
bevolking is dan ook een belangrijke taak. Het moet de weg openen naar de aangeboden hulpverlening en het 
moet de gemeenschap de kans bieden om met meer zorg om te gaan met de problematieken. Zo kan er ook 
gewerkt worden aan de sociale rehabilitatie van de mensen die een beroep doen op de zorgverlening bij onze 
partners.

Sensibiliseren via ... de radio

... en op de markt

Kennis is kracht! 
Wereldwijde vormingen die bijdragen aan capaciteitsversterking en kennisoverdracht
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 GGZ, wordt o.m. 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. 30).

3In het Grote Merengebied werd met de steun van Fondation 
d’Harcourt gewerkt aan een regionaal coachingprogramma. 
Doel: de kwaliteit van het verpleegkundig handelen in de 
geestelijke gezondheidszorg verbeteren via begeleiding op 
de werkvloer door een collega-coach. 

3Een 25-tal personeelsleden van CNPK in Burundi kregen 
een week vorming rond verschillende aspecten van geestelijke 
gezondheidszorg.

Eenzelfde soort vorming vond plaats voor de personeelsleden van het psychiatrisch 
centrum in Lubumbashi (DR Congo). Fabrice (foto) krijgt haar getuigschrift uit 
handen van de docent. 4

In het Neuro-psychiatrisch Centrum Dr. Joseph Guislain  
(DR Congo) wordt samengewerkt met UCB op het 
vlak van epilepsie. UCB ondersteunt het centrum met 
studiebeurzen voor de opleiding in de neurologie, het 
uitzenden van mobiele equipes en de aankoop van 
medisch materiaal (o.a. EEG-apparatuur, zie p. 23).4

We zetten in op vorming

Samenwerking met UCB 

Regionaal coachingprogramma

GGZ-vormingen in Burundi & Congo
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We zetten in op materiële ondersteuning

3Het labo van het psychiatrisch centrum Sosame in 
Bukavu (DR Congo) ontving een hematologietoestel en een 
hormonenanalysetoestel. Vaak is een lichamelijk probleem 
mee de oorzaak van de psychiatrische problematiek. Voor de 
patiënten van Sosame is dit een belangrijke verbetering!

Sinds juni 2020 is er een voltijdse 
orthopedische chirurg in dienst in het HVP 
Gatagara (Rwanda). Het centrum kreeg heel 
wat medisch materiaal voor het orthopedisch 
operatiekwartier.4

3Sylvie leest het protocol na van een lithiummeting. 
Ze is laborante in het Burundese psychiatrisch centrum 
CNPK. Het toestel is essentieel bij sommige behandelingen 
met psychotrope medicatie. De aankoop, verzending en 
ingebruikname van dit apparaat is een hele stap vooruit voor 
het ziekenhuis. 

3Het Centre de Rééducation pour Handicapés Physiques 
(CRHP) in Kinshasa (DR Congo) opereert wekelijks kinderen en 
volwassenen. Het team doet dit nu in nieuwe operatiekledij. 
Een kleine interventie, met verstrekkende positieve gevolgen 
voor de kwaliteit van zorg. Een boost voor het hele team!

Het Neuropsychiatrisch Centrum Dr. Joseph Guislain (CNPJG) 
in Lubumbashi (DR Congo) ontving nieuwe medische 
apparatuur dankzij een gift van het farmaceutische 
bedrijf UCB. Het CNPJG is hiermee het eerste centrum in 
de provincie Haut-Katanga die over dergelijke toestellen 
beschikt. Het maakt een nog betere diagnose mogelijk 
voor mensen met een neurologische aandoening en biedt 
patiënten de beste behandeling.4

In het psychiatrisch centrum in Kananga (DR Congo) werd een EEG-toestel 
aangekocht dankzij de Zuidactiecampagne 'Epilepsie, meer nie'. Een EEG-toestel 
wordt vooral ingezet om epilepsie te diagnosticeren. Van heinde en ver worden 
mensen uit de ruime regio nu doorverwezen naar Kananga voor een EEG-onderzoek. 
Zelfs vluchtelingen uit Angola werden door het Internationale Rode Kruis naar het 
centrum gebracht voor zo’n onderzoek.4 

Het neuropsychiatrisch centrum Kamenge 
in Bujumbura (Burundi) ontving een 
ziekenwagen. 4

Geen (para)medische zorg, zonder de juiste uitrusting. In samenspraak met onze partners bekijken we elk jaar stap 
voor stap hoe we de nodige medische apparatuur kunnen voorzien voor een professionele zorgverlening.

Toestellen voor labo

Nieuwe ziekenwagen

Orthopedisch materiaal

EEG-toestel 

Nieuwe operatiekledij

Medische apparatuur

Lithiummeter
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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 geeft.

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 Organisatie Broeders van Liefde en ASBL 
Œuvres des Frères de la Charité beheren 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

3Een deel van het podium in middelbare school Sint-
Victor in Turnhout, waar we het startschot gaven van de 
Zuidactiecampagne ‘Fuerza, Mamá!.

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

Acties in BelgiëWe zetten in op goede infrastructuur

3In diezelfde blindenschool werd het lokaal gerenoveerd 
waar al het didactisch materiaal wordt bewaard. 
Brailleboeken, braillemachines, rekenplankjes, didactisch 
materiaal in reliëf, enz. werden bedreigd door sterke 
waterinsijpeling. Met dank aan de opbrengsten van de 
Zuidactie 2019!

Een ziekenhuis runnen zonder zekerheid van elektriciteit 
is overal een uitdaging. Ook in het psychiatrisch centrum  
in Lubumbashi (DR Congo). Door de extra zonnepanelen is 
dit probleem definitief verleden tijd!4

3Het psychiatrisch centrum Kasaka in Tanzania paste een 
ziekenhuisvleugel aan om in de toekomst ook basis somatische 
zorg aan te bieden. Daar is immers grote nood aan in de regio. 

Na een geslaagde boring in de valei in de zomer werden de 
nodige pompen en buizen aangelegd tot aan de blindenschool 
in Rwamagana (Rwanda). Het resultaat: helder bronwater dat 
boven aankomt! De citernen werden gevuld en over de hele 
campus werden kraantjes aangesloten! 4

Voor onderwijs en zorg is ook infrastructuur nodig. De opbouw of verdere uitbouw van de infrastructuur van onze 
partners vraagt steeds doordachte keuzes in samenspraak met hen.

Water voor de blindenschool!

Zonnepanelen in Lubumbashi

Somatische zorg in Kasaka
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Straatkinderen en gebroken gezinnen
In 2020 voerde Fracarita Belgium campagne voor 
straatkinderen en gebroken gezinnen in het Latijns-
Amerikaanse land Nicaragua. Dankzij de vroegere 
Zuidactie “Hola Amigos” slaagden we er in 2010 
reeds in om straatkinderen in de stad Granada 
overdag van straat te halen en hen te voorzien in hun 
basisbehoeften. Met de campagne van 2020 gingen 
we een stap verder. De ambitie werd aangescherpt: 
voorkomen dat kinderen nog op straat terecht 
komen en betrokken geraken in straatgeweld, 
drugs, criminele jeugdbendes of 
prostitutie.

Sterke mama
Om de problematiek te kaderen, 
lieten we onze achterban kennis 
maken met Claudia en haar gezin. 
De alleenstaande moeder woont in 
de arme buitenwijken van de stad. 
Ze heeft drie opgroeiende kinderen 
en staat er helemaal alleen voor. 
Haar man mishandelde haar en 
liet haar uiteindelijk in de steek. 
Soms kan ze haar kinderen niets 
te eten geven... Haar oudste zoon 
begon te spijbelen, zocht de straat 
op en kwam er in contact met een 
jongerenbende. Maar Claudia geeft 
niet op en heeft één duidelijke 
missie: haar drie kinderen een 
betere toekomst geven dan haar eigen leven. Weg 
uit de klauwen van straatgeweld, drugs en criminele 
jeugdbendes. Een zware uitdaging... 

Casa Jesús Amigo
Gelukkig kan ze op Casa Jesús Amigo rekenen, een 
project van de Broeders van Liefde dat haar helpt om 
haar missie te volbrengen. Ouders van kwetsbare 
gezinnen zijn vaak radeloos door de hoeveelheid aan 
problemen die op hen afkomen. In het Casa Jesús 
Amigo worden daarom niet alleen de kinderen, maar 
ook hun ouders begeleid. Vaak zijn het alleenstaande 
moeders zoals Claudia die het gezin moeten recht 
houden. In het centrum kunnen ze workshops 
volgen over opvoeding, assertieve communicatie, 

huiselijk geweld, gezondheid, voeding, enz. Als het 
hen even te veel wordt, kunnen ze steeds terecht 
bij iemand van het team voor een goed gesprek en 
advies. Hun kinderen krijgen er huiswerkbegeleiding, 
psychologische en medische zorg en een voedzame 
maaltijd.

Covid-19 treft Nicaragua…
Ook Latijns-Amerika ontsnapte in 2020 niet aan de 
coronadans. Vooral de economische gevolgen van 
de pandemie zorgden voor heel wat drama’s bij 

gezinnen die het al heel moeilijk 
hadden om de eindjes aan elkaar 
te knopen. De Nicaraguaanse 
toeristische sector stortte hele-
maal in elkaar en vele inwoners 
raakten werkloos. Kinderen 
kwamen op straat terecht. Het 
Casa Jesús Amigo zag het aantal 
straatkinderen in Granada 
fors stijgen en merkte dat 
steeds meer gezinnen kwamen 
aankloppen voor ondersteuning. 
Vrijwilligers en medewerkers 
startten daarom met het uitdelen 
van voedselrantsoenen om 
ondervoeding te vermijden. 

… en de Zuidactie.
Op de succesvolle startdag 
in Turnhout in januari was 

ons land nog coronavrij, maar in maart, in volle 
Zuidactieperiode werd de eerste lockdown 
afgekondigd. Alles ging op slot. Scholen en 
voorzieningen moesten sluiten.  Slechts een handvol 
onder hen hadden hun Zuidactie-campagne al 
afgerond voor we in lockdown gingen. 

Het Casa Jesús Amigo heeft de Zuidactiesteun 
echter meer dan ooit nodig gezien de noden 
sterk zijn toegenomen. Fracarita Belgium verlengt 
daarom de campagne tot 2021. Want onze ngo wil 
haar doelstelling voor deze campagne absoluut 
niet opgeven: voorkomen dat kinderen in de 
Nicaraguaanse stad Granada hun leven op straat 
moeten doorbrengen.

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 en andere donoren

Waarvoor?
Concreet door Fracarita Belgium 
ondersteunde projecten in het Zuiden

ZUIDACTIEZUIDACTIE

Fuerza,mamá!

Nicaragua
Je kinderen op het rechte pad houden in een 
buurt vol armoede, geweld, drugs en uitbuiing... Zuidactie
mission impossible?                                Ontdek het hier >

 www.zuidactie.be

Benieuwd naar de campagnefilm?  
Scan de QR-code met je smartphone!
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ZUIDACTIE 2020: FUERZA, MAMÁ!
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Foto’s van de startdag in Turnhout (januari 2020)

ZUIDREIS EN INLEEFREIS

Vol goede moed werd de Zuidactie opgestart. Maar door het uitbreken van de pandemie verzandde de campagne. Een goede start  
met vele voorbereidingen en grote inzet van onze lokale promotoren werd abrupt tot stilstand gebracht. 

Op de foto’s hieronder: de enthousiaste start in OC Cirkant (Aartrijke).

Het coronajaar 2020 was er eentje zonder onze jaarlijkse Zuidreis en Inleefreis Maendeleo 
voor medewerkers en leerlingen van de Broeders van Liefde. Veel ontgoocheling en veel 
begrip tegelijk.

Maar men bleef niet bij de pakken neer zitten. In nood kent men zijn vrienden. Zowel de 
oud-Zuidreizigerswerking Assante, als de oud-Inleefreizigerswerking Warafiki zochten en 
vonden binnen de moeilijke omstandigheden vele kansen om solidaire acties op te zetten 
voor het Zuiden.

Acties van Assante

Acties van de Warafiki

5 Kalenderverkoop 5 Met mondmasker, gitaar 
en ontsmettingsgel trok Jolien 

Uytendaele het Meetjesland rond. 
Van deur naar deur bracht ze 
liedjes en zamelde steun in. 

5 Het Assante kernteam op een zoommeeting, 
met nieuws rond de stijgende Covidproblematiek 

in Afrika en Covid in België ( = heel wat uitgestelde 
sponsoractiviteiten, maar ook heel wat werk in het 
verborgene: subsidieaanvragen bij gemeenten en 

provincies, verkoop Assantebier, nieuwe kalender...). 

5 Pannenkoeken bakken5 Coronaproof stoepconcerten geven 5 Dank uit Maendeleo

3 Nog voor de lockdown: centen 
verdienen door te tappen in het 
Capitole te Gent
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15 partnerschappen
In 2020 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 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 2020 € 18.008,48 (waarvan € 8.375 via de vormings- 
projecten gesteund door Zorgnet-Icuro)


PARTNERSCHAPPEN

Medewerkers P.C. Ariadne naar partner 
in Rwanda

7 medewerkers van het Psychiatrisch Centrum 
Ariadne reisden begin 2020 naar Rwanda. 
Bestemming: het psychiatrisch centrum Caraes 
in Butare, waarmee hun instelling in Lede een 
partnerschap heeft. Het werd voor bezoekers 
én gastheren een heel zinvolle reis met 
hartverwarmende en verbindende ontmoetingen!

Beleidsmedewerker Accreditatie Elisa Vanlerberghe 
(foto) draaide mee in het Rwandese partner-
ziekenhuis op de dienst Kwaliteit. Ze ontmoette er 
collega Michael: hij doet dagelijks hetzelfde werk als 
haar, maar dan wel in een psychiatrisch ziekenhuis 
6500 km van haar werkplaats verwijderd. Een 
wereld van verschil, of toch niet?

“Ik was erg onder de indruk dat er in Rwanda amper 
2 psychiatrische ziekenhuizen zijn”, herinnert 
Elisa zich. “Zeker gezien de voorgeschiedenis van 
de genocide in 1994, waarbij heel wat Rwandese 
inwoners achterbleven met een posttraumatische 
stressstoornis. De verpleegkundigen vertelden ons 
dat agressie en suïcide onder de psychiatrische 
cliënten slechts heel beperkt aanwezig waren, dit 

deels omdat er in het ziekenhuis enorm ingezet 
wordt op detectie en preventie van suïcide.”

Sinds 2017 is het Rwandese ziekenhuis bezig met 
accreditatie. “In Rwanda worden de procedures, 
net zoals in België, opgemaakt via verschillende 
comités en geïmplementeerd op de afdelingen 
van het betrokken ziekenhuis. De implementatie 
ervan wordt opgevolgd via interne audits. Het 
accreditatieproces is dus, verassend genoeg, 
behoorlijk gelijklopend.”

“Een gemiddeld inkomen per maand, zoals dat van
mijn Rwandese collega Michael, varieert rond de 
250 euro, waarbij 100 euro naar de huur van een 
huis gaat.”

Samenwerking met Janssen Pharmaceutica en UCB

Janssen Pharmaceutica en UCB Pharma schonken in 2020 
opnieuw een grote hoeveelheid medicatie (psychotropen en 
anti-epileptica) die we naar onze partners in het Zuiden konden 
verzenden. Het gaat om essentiële medicatie binnen onze 
voorzieningen met een totale waarde van ruim 300.000 euro. 
Deze schenkingen zijn “in natura” en zijn dus niet zichtbaar in 
de omzet van de vzw.

Logistiek
Verzending materiaal naar het Zuiden in 2020:

21,2 ton
=

€ 658.877
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
€ 260.457

DR Congo
€ 253.921

Burundi
€ 128.699

Om de kwaliteitsvolle uitbouw van onze partners mogelijk te maken, is 
het vaak noodzakelijk om hen te voorzien van materiaal. Fracarita Belgium 
organiseert de aankoop en verzending van dat materiaal. 

In eerste instantie wordt gekeken of de zaken die de projecten nodig 
hebben om kwaliteitsvol werk te leveren, lokaal aangekocht of vervaardigd 
kunnen worden (beter voor de lokale economie en het milieu). 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. Het totale 
gewicht aan verzonden goederen bedroeg in 2020 ruim 21,2 ton en 
vertegenwoordigde een waarde van 658.877 euro. 

Centr. Afr. Rep.
€ 15.800

440 kg

11.053 kg
9.745 kg

Reizen
Door de coronapandemie werden begin 2020 heel wat geboekte tickets gewijzigd of geannuleerd. Er waren ook 
twee repatriëringen. De zendingen vanuit Fracarita Belgium waren dan ook in 2020 erg beperkt.
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Management
Voorzitter:    Veron Raes
Afgevaardigd beheerder:   Luc Lemmens
Secretaris-penningmeester: Frans Van Hoorde 
    Luc Van Dyck
    Louis Verschueren
    Dirk Beirnaert
    Lucas Maes
    Aimé Peirsman
   
Coördinator:    Jan Decoene (vanaf 1 september, daarvoor Joost Van Heesvelde)
Leden kernteam:   Joost Van Heesvelde en Benjamin Nyssen
Andere vaste medewerkers:  Marc Van der Veken, Frank Verhoeven, Rudy Vaernewyck, 
    Norbert Niyonzima, Bruno De Wever en Jonas Scherrens
Vaste vrijwilligers:   René Ooms, André Ornelis, Marc Willems, 
    Kristien Segers en Nicolas Vandeweerd

Bestuurs-
orgaan

Integriteit en professionaliteit
Basiswaarden binnen onze werking
In 2018 werd het Integriteitscharter van Alexander De Croo, 
toenmalig Belgisch Minister van Ontwikkelingssamenwerking,  
voor de sector ingevoerd. In 2020 zette ook Fracarita Belgium  
verdere stappen in dit proces: er werd een eigen integriteitsbeleid 
opgesteld en gevalideerd door ons bestuursorgaan. Alle 
medewerkers en vaste vrijwilligers van Fracarita Belgium 
ondertekenden dit integriteitsbeleid. Een contactpersoon 
Integriteit werd aangesteld voor het aanpakken en afhandelen 
van integriteitskwesties. Meer info over dit beleid vindt u op onze 
website. In 2020 werden geen gevallen van mogelijke schendingen 
van het integriteitsbeleid gemeld. De officiële procedure werd 
bijgevolg geen enkele keer in gang gezet.

Transparantie
De Belgische ngo’s zijn transparant over hun 
cijfers. Op de vernieuwde website van de 
Ngo-Federatie vind je alle informatie over 
de ngo’s in ons land en dus ook van Fracarita 
Belgium. Neem zeker eens een kijkje!

Algem
ene Vergadering

 www.ngo-openboek.be

K-Mille
K-Mille werd in 2019 als fondsenwervend initiatief opgestart als hefboom ter 
ondersteuning van verschillende projecten in de Regio van de Grote Meren. 

Het is de bedoeling om 1.000 mensen te vinden die bereid zijn om maandelijks 10 euro 
te storten via een permanente opdracht. Op die manier kunnen we garanderen dat een 
aantal projecten een basisondersteuning krijgen inzake werkingskosten en dat ook een 
aantal specifieke projecten ondersteund kunnen worden. 

De middelen die via K-Mille worden ingezameld kunnen ook als hefboom dienen 
(bijvoorbeeld als eigen inbreng bij subsidiedossiers waarbij de donor voor 50, 75 of 80% 
tussenkomt en de rest zelf moet ingebracht worden). We zijn nog een heel eind verwijderd 
van het aantal mensen dat zijn schouders onder dit initiatief wil zetten, maar de kaap van 
de 100 is intussen wel afgerond.

In 2020 werden onder andere de aanbetaling van het voorschot voor de zonnepanelen 
voor het HVP Gatagara gefinancierd (wat de energiekost aanzienlijk zal doen dalen) en 
werd geparticipeerd in de kostprijs voor fixatiemateriaal voor het psychiatrisch centrum 
CNPK in Burundi. Ook andere projecten konden rekenen op een mooie tussenkomst om 
hun werking te verzekeren en uit te bouwen.

Geïnteresseerd? Alle info vind je op onze website of via deze QR-Code.

6Meisjes in brailleklas, HVP Ecole pour Aveugles et Malvoyants, Rwamagana, Rwanda
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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. In 2020 kregen we 
voor het eerst ook steun vanuit de provincies Limburg 
en Vlaamse-Brabant.

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.

• Rainbow4Kids
Fracarita Belgium werkt samen met  
Rainbow4Kids voor de ondersteuning van de 
Ukunda scholen in Kenia. 

Ngo’s
Artsen Zonder Vakantie - Op Gelijke Voet
Hun zendingen combineren daadwerkelijke 
hulp (consultaties, operaties) met vorming 
van het lokaal personeel (via een traject van 
capaciteitsversterking). Er wordt met financiering 
door de Belgische overheid samengewerkt ter 
ondersteuning van geestelijke gezondheidszorg in 
Bukavu (DR Congo) en Burundi. Hun zendingen naar 
het HVP Gatagara in Rwanda werden overgedragen 
naar de Nederlandse organisatie Op Gelijke Voet, 
die een soortgelijke doelstelling en manier van 
werken heeft als AzV.

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 via het HVP Gatagara een 
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 de ingezamelde kledij wordt 
onze Zuidactie gesteund.

Stichtingen
Fondation d'Harcourt
Met deze Zwitserse organisatie werken we sinds 
begin 2018 samen binnen een meerjarenprogramma 
in het Grote Merengebied ter verbetering van de 
kwaliteit van zorg. Er wordt vooral gefocust op het 
coachen van de psychiatrisch verpleegkundigen.

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. In 2020 
konden de geplande stages, omwille van de Covid-19 
pandemie, helaas niet doorgaan.

Bedrijven
UCB Biopharma
Met deze onderneming werken we samen op 
het vlak van epilepsie: sensibilisatie, opleiding 
van artsen en gezondheidswerkers (neurologie) 
en natuurlijk ook de behandeling van personen 
die leven met epilepsie via onze centra in Ndera 
(Rwanda) en Lubumbashi (DR Congo) en via mobiele 
teams (Lubumbashi). Er is ook een donatie van het 
anti-epilepticum Keppra. Dit project verloopt via de 
Koning Boudewijnstichting.

Janssen Pharmaceutica
Sinds vele jaren is er een belangrijke samenwerking 
met deze farmaceutische firma. Naast een jaarlijkse 
donatie van psychotrope geneesmiddelen stelt 
men een budget ter beschikking ter ondersteuning 
van de opleiding en vorming van lokaal personeel 
en voor initiatieven die de de-stigmatisering van 
geestesziekte beogen (bewustmaking van de 
bevolking en overheden).

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 natuurlijk 
zeer erkentelijk voor hun inzet.

Fracarita International
Fracarita Belgium maakt deel uit van een grotere 
internationale structuur die de scholen en 
voorzieningen van de Broeders van Liefde in het 
Zuiden ondersteunt in hun capaciteitsversterking. 
De internationale vzw Fracarita International 
vertegenwoordigt die internationale samenwerking 
binnen de Broeders van Liefde op internationale fora.

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-Olmen, 
Brecht, Bierbeek, Brugge, Dilbeek, Evergem, Geel, 
Gent, Ham, Hoogstraten, Lede, Lommel, Lummen, 
Maldegem, Mol, Leopoldsburg, Oudenaarde, Ravels, 
Sint-Martens-Latem, Stabroek, Staden, Tienen, 
Wichelen, Zoersel 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 en een 
zo maximaal aandeel van de ingezamelde giften naar 
het Zuiden gaat.

vzw Organisatie Broeders van Liefde
Een bevoorrechte partner van Fracarita Belgium is 
de vzw Organisatie 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. 26), maar ook rond 
capaciteitsversterking via de partnerschappen (zie p. 
30).  

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 wordt samengewerkt 
met programma’s van Artsen zonder Vakantie, Licht 
voor de Wereld en Handicap International.

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 2014 - 2020 (€ x 1.000.000) 

In 2020 bedroegen de totale uitgaven van Fracarita Belgium € 2.328.285,82. Een 
totaal van € 2.376.678,14 aan opbrengsten werd geboekt. Het boekjaar wordt 
daardoor afgesloten met een positief resultaat van € 48.392,32. Samen met het 
negatief overgedragen resultaat van boekjaar 2019 ten bedrage van € -95.536,36 
geeft dit een negatief over te dragen resultaat van € 47.144,04.

Uitgaven: 
€ 2.328.285,82
Opbrengsten: 
€ 2.376.678,14
Resultaat: 
€ 48.392,32

5Moeder met kind op de arm, HVP Gatagara, Rwanda   Omzet   Opbrengsten

5 Rekensommen maken tijdens de huiswerkbegeleiding in Casa Amanecer, Nicaragua
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Opbrengsten

 Bijdrage Belgische Regio BvL (26%) 
 Subsidies (18%)

    Giften (53%)
 Diversen (3%)

Uitgaven

Balans en resultatenrekening

De vzw kon in 2020 weer rekenen op heel wat giften en subsidies. Een 
grote helft van de inkomsten kwam binnen via private giften en giften 
van stichtingen, bedrijven en andere. Daarnaast was er zoals steeds een 
substantiële bijdrage van de Belgische Sint-Vincentius Regio van de Broeders 
van Liefde en werden subsidies ontvangen vanwege federale, gewestelijke, 
provinciale en gemeentelijke overheden.

Hoe hebben we de middelen in 2020 besteed? Het overgrote deel van 
onze uitgaven zijn rechtstreeks verbonden aan de doelstellingen van de 
ngo op het vlak van ondersteuning van onze Zuidpartners en op het vlak 
van sensibilisatie en educatie. Daarnaast waren er ook uitgaven voor 
fondsenwerving en de beheerskosten. Deze laatste zijn kosten voor de 
goede opvolging van de projecten, voor rapportages en evaluaties en voor 
administratie (boekhouding, controle door de bedrijfsrevisor, bankkosten, 
verwerking fiscale attesten,…). Die uitgaven garanderen een efficiënte en 
transparante besteding van alle middelen.

    Missie (83%)
    Management en fondsen-
    werving (17%)

  

Actief Passief
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

  
 Immateriële vaste activa                          1.223,31                     502.208,21 
 Materiële vaste activa                          8.805,31                      -47.144,04 

                       10.028,62                     455.064,17 

 Vorderingen op meer dan één jaar                     323.070,00 Schulden op ten hoogste één jaar
 Vorderingen op ten hoogste één jaar                     561.349,79                                       -   
 Geldbeleggingen                     692.677,03                        29.125,79 

 Liquide middelen                     109.072,41                     117.704,67 

 Overlopende rekeningen                        11.086,47                          7.544,39 
                 1.697.255,70 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar                     154.374,85 

 Overlopende rekeningen                  1.097.845,30 
Totaal schulden                  1.252.220,15 

 T O T A A L   DER   A C T I V A                  1.707.284,32  T O T A A L  DER  P A S S I V A                  1.707.284,32 

Kosten Baten
Bedrijfskosten Bedrijfsopbrengsten

Diensten en diverse goederen 57.348,92                       Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 2.358.397,08                 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 631.756,58                    Andere bedrijfsopbrengsten 4.134,67                         
Afschrijvingen 3.054,20                         Totaal Bedrijfsopbrengsten 2.362.531,75                 
Andere bedrijfskosten 1.540.653,50                 Financiële opbrengsten 14.146,40                       

Totaal Bedrijfskosten 2.232.813,20                 Uitzonderlijke opbrengsten -0,01                                
Financiële kosten 7.642,34                         
Uitzonderlijke kosten 87.830,28                       

 T  O  T  A  A   L          2.328.285,82                  T  O  T  A  A   L          2.376.678,14                 

A. Te bestemmen resultaat:
totaal exploitatieresultaat 2020 48.392,32
overgedragen resultaat per 31/12/2019 -95.536,36
Te bestemmen resultaat: -47.144,04

B. resultaatverwerking:
overdracht naar volgend boekjaar 47.144,04

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 31/12/2020

Geconsolideerde resultatenrekening boekjaar 2020

Resultaatverwerking
Uitgaven 2020

Management € 388.743,14   

Missie   € 1.936.991,34   

Fondsenwerving € 2.551,34   

Eindtotaal € 2.328.285,82   

Opbrengsten 2020

Bijdrage Belgische Regio Broeders van Liefde € 614.547,90

Diversen € 80.482,80

Giften € 1.260.128,82

Subsidies € 421.518,62

Eindtotaal € 2.376.678,14
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de 
leden van Fracarita Belgium VZW over de jaarrekening voor het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2020 

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van Fracarita Belgium 
VZW (de “Vereniging”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons 
verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, 
alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel 
en is ondeelbaar.  
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene 
vergadering van 26 juni 2018, overeenkomstig het voorstel van het 
bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene 
vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 
2020. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Fracarita 
Belgium VZW uitgevoerd gedurende 15 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de 
Vereniging over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 opgesteld in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2020, 
alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum evenals 
de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 1.707.284 en de 
resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 48.392.  
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en 
de financiële toestand van de Vereniging per 31 december 2020, alsook van 
haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in 
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel. 
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Wij hebben 
bovendien de door IAASB goedgekeurde internationale controlestandaarden 
toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet 
goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond 
van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie 
“Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die 
relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met 
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.  
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vereniging 
de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. 
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – subsidiabiliteit van de 
kosten 
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, 
vestigen wij de aandacht op de toelichting VKT-vzw 7 bij de jaarrekening, die 
melding maakt van de geboekte subsidies, berekend op basis van de 
subsidieregeling. De subsidiabiliteit van de gesubsidieerde kosten dient 
vandaag nog steeds het voorwerp uit te maken van een bevestiging op grond 
van de controle van de subsidiërende overheden. 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de 
jaarrekening 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening 
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne 
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van 
fraude of van fouten. 
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor 
het inschatten van de mogelijkheid van de Vereniging om haar continuïteit te 
handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die 
met continuïteit verband houden en het gebruiken van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om 
de Vereniging te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 
jaarrekening 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid 
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang 
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een 
commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van 
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich 
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang 
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis 
van deze jaarrekening, beïnvloeden. 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en 
normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in 
België na. Een wettelijke controle van de jaarrekening biedt evenwel geen 
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vereniging, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de Vereniging ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze 
verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven. 
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij 
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische 
instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit: 

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een 
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze 
risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van 
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude 
sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

— het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de 
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het 
geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
Vereniging; 

— het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door 
het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen; 

— het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis 
van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die 
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de 
Vereniging om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om 
de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen 
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat de Vereniging haar continuïteit niet langer 
kan handhaven; 

— het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de 
jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een 
getrouw beeld.  

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande 
reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die 
wij identificeren gedurende onze controle. 
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen en van de statuten van de Vereniging. 
Verantwoordelijkheden van de commissaris 
In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende 
norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden 
(ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, de naleving van bepaalde voorschriften uit het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen10 en van de statuten van de Vereniging te 
verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.  
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

— Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht en 
ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons mandaat onafhankelijk 
gebleven tegenover de Vereniging. 

Andere vermeldingen 

— Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de 
boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing 
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. 

— Uitgezonderd het naleven van de wettelijke en statutaire bepalingen inzake 
de termijnen voor de overhandiging van de vereiste documenten aan de 
commissaris en aan de leden van de Vereniging, dienen wij u geen 
verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan 
of genomen. 
 

Gent, 8 juni 2021 
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