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Provincies
Zowel de provincie Oost- als West-Vlaanderen zijn reeds 
jaren betrokken bij ons werk in de partnerlanden. 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 2021 kregen we ook steun vanuit de 
provincie Limburg voor een project voor straatkinderen in 
Nicaragua (zie p. 30).

Vierde Pijlers
Fracarita Belgium vormt met drie Belgische vierdepijler-
organisaties 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. Deze 
samenwerking werd verlengd voor de periode 2022-
2026. 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). Deze samenwerking werd verlengd voor de 
periode 2022-2026.

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. Voor de periode 2022-2026 is dat 
nog in beperkte mate het geval.

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. In het kader van de 
coronapandemie werd ook concrete steun verleend 
inzake preventie en bescherming van de medewerkers. 
Ook deze samenwerking is voor 2022 tot 2024 verlengd 
met een verderzetting van het coaching-programma, 
maar met een extra luik rond de verbetering van de 
ambulante (na)zorg om het aantal patiënten dat hervalt 
en opnieuw gehospitaliseerd moet worden, terug te 
dringen.

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 2021 konden de geplande 
stages, omwille van de coronapandemie, helaas niet 
doorgaan. De contacten werden warm gehouden om vanaf 
de tweede jaarhelft opnieuw studenten die kans te bieden.

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 programma 
verloopt via de Koning Boudewijnstichting en loopt eind 
2022 af.

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. Deze samenwerking werd met drie 
jaar verlengd (2022-2024).

BD - Becton Dickinson
BD is een wereldwijd medisch-technologisch bedrijf met 
als doelstelling “Advancing the world of health” door het 
bevorderen van medische innovatie, diagnostiek en zorg. 
In 2021 hadden we een doelgerichte samenwerking i.v.m. 
het verzenden van medisch en didactisch materiaal naar 
het orthopedagogisch centrum HVP Gatagara (Rwanda).

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 de partners zijn we natuurlijk zeer dankbaar 
voor hun inzet.

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 de partners 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. 30), maar ook rond 
capaciteitsversterking via de partnerschappen (zie p. 34).  

Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking (DGD)
De Belgische overheid is onrechtstreeks een partner 
van Fracarita Belgium in de capaciteitsversterking van 
een aantal initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg 
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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Groep Broeders van Liefde
De Groep Broeders van Liefde in België overkoepelt vzw’s 
verbonden aan de Broeders van Liefde in België. Het gaat om 
initiatieven in zorg, welzijn, onderwijs en sociale economie. 
Maar ook om de afzonderlijke juridische entiteiten die deze 
omkaderen. Daarnaast zijn er ook de aparte initiatieven 
van de congregatie Broeders van Liefde in ons land. De vzw 
Fracarita Belgium vindt haar plaats en bezieling in deze 
Groep, als specifieke vzw opgericht voor internationale 
solidariteit in en vanuit ons land.

Vereniging voor Ethiek in de Fondsen-
werving

Fracarita Belgium kreeg in 2021 na een grondige 
screening het keurmerk Ethische Fondsenwerving en 
werd als lid opgenomen in de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (www.vef-aerf.be). Dit waarborgt de morele 
kwaliteit en de transparantie van onze werking. Dit biedt de 
donateur en iedereen die zich inzet voor onze projecten 
de garantie dat de ingezamelde middelen op een juiste en 
transparante manier worden besteed.

NGO Federatie
Dit is de Vlaamse federatie van ngo’s voor  
internationale samenwerking. 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 
internationale samenwerking die ijvert voor kwalitatieve 
basisgezondheidszorg in lage inkomenslanden.

Pegasus
Pegasus is het sociaal secretariaat voor medewerkers 
overzee. 

Gemeentelijke Raden voor  
Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben een eigen 
raad voor internationale samenwerking. 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, Dilbeek, 
Evergem, Geel, Gent, Ham, Hoogstraten, Kraainem, 
Lede, Lommel, Lummen, Maldegem, Mol, Leopoldsburg, 
Oudenaarde, Ravels, Sint-Martens-Latem, Stabroek, Staden, 
Tienen, Wichelen 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 onze ngo inzake vrijwilligerswerk.


