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Gent, 2 maart 2023 
 
Beste donoren,  
Beste partners en vrijwilligers, 
  
U heeft de afgelopen dagen wellicht via de pers het nieuws gelezen rond de beslissing van het Vaticaan 
m.b.t. het generaal bestuur van de congregatie Broeders van Liefde en de generale overste Broeder 
René Stockman in het bijzonder. We kregen vanuit onze achterban terechte vragen: gaat het geld van 
Fracarita Belgium door de handen van het generaal bestuur? Komt onze steun wel goed terecht? Zijn 
de partners in het Zuiden toekomstbestendig?  
  
Fracarita Belgium maakt deel uit van de Groep Broeders van Liefde en functioneert volledig los van 
Broeder Stockman en het generaal bestuur van de congregatie in Rome. Wij zijn een ngo voor 
internationale samenwerking die middelen inzamelt en na overleg met de partners in het Zuiden zelf 
keuzes maakt over waar we die middelen aan toewijzen. Onze eerste doelstelling is om elke gift die 
we binnenkrijgen rechtstreeks te investeren in onze partners in het Zuiden. Transparantie en 
autonomie zijn daarin onze 2 ankerpunten. Dit doen we op volgende manieren: 
 

- Voor onze programma’s en projecten lichten wij steeds de partners door en sluiten een 
contract af rechtstreeks met de lokale verantwoordelijken met wie we ook de opvolging 
nadien doen.  

- Onze boekhouding wordt elk jaar doorgelicht door auditoren en krijgt jaarlijks een oordeel 
zonder voorbehoud van de bedrijfscommissaris. 

- De concrete bestedingen van de transparante geldstromen, die steeds van een 
verantwoording zijn voorzien, publiceren we uitgebreid in onze jaarverslagen. 

- We zijn lid van de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving en verwierven het keurmerk, 
wat garandeert dat de ingezamelde middelen op een juiste en transparante manier worden 
besteed. 

- Als zelfstandige vzw hebben we het integriteitscharter voor ontwikkelingssamenwerking van 
de Belgische overheid ondertekend en geïmplementeerd in onze eigen werking. We 
rapporteren daarover elk jaar aan de Belgische overheid (zie deze link).  

  
Daarnaast is het minstens even belangrijk om aan te geven hoe onze partners in het Zuiden werken. 
We lichten elke partner eerst door voor we een contract met hen afsluiten. Bij die doorlichting kijken 
we of de partner vanuit een duurzame basis werkt. Indien niet investeren wij als ngo niet in hun 
werking. Met duurzaam bedoelen we dat programma’s en projecten vanuit een realistische 
langetermijnvisie vertrekken die zoveel mogelijk gericht is op zelfstandigheid in plaats van 
afhankelijkheid. 
 
We stellen vast en betreuren dat Broeder René Stockman in het recente verleden vanuit het generaal 
bestuur van de congregatie een aantal nieuwe initiatieven heeft opgestart in het buitenland die, naar 
onze mening, niet duurzaam zijn. Heel belangrijk om dit duidelijk te stellen: onze ngo heeft haar 
ingezamelde giften en subsidies om die reden niet voor deze nieuwe initiatieven aangewend. 
 
We hopen nu dat de beslissing van het Vaticaan de congregatie wereldwijd kansen biedt om de 
basisfinanciering van haar projecten structureel, duurzaam en transparant uit te zetten. Dat ligt geheel 
in lijn met onze visie. We streven er met Fracarita Belgium naar om als ngo voor internationale 
samenwerking van de Groep Broeders van Liefde vanuit België ons steentje aan bij te dragen. 

https://fracarita-belgium.org/over-fracarita-belgium/jaarverslagen/
https://fracarita-belgium.org/nieuws/keurmerk-ethische-fondsenwerving-behaald/
https://fracarita-belgium.org/over-fracarita-belgium/integriteit-en-professionaliteit/
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Onze eerste zorg is en zal dus altijd blijven: zorgen dat uw inzet en hulp voor de partners van Fracarita 
Belgium goed terecht komt: rechtstreeks bij onze geselecteerde partners, bestemd voor de 
kwetsbare doelgroepen die zij ter plaatse ondersteunen. We zijn u dan ook bijzonder dankbaar voor 
uw daadwerkelijke inzet om hen via uw gift of andere bijdrage te ondersteunen.  
 
Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet ons te contacteren. 
 
Van harte, 
 
 
 
 
Broeder Veron Raes    Jan Decoene 
regionale overste Broeders van Liefde  directeur vzw Fracarita Belgium 
voorzitter vzw Fracarita Belgium  Broeders van Liefde 
 


