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“Een Jihad van liefde”
    

Dat was de oproep van Mohamed El Bachiri, die tijdens de aanslagen van 22 maart op de luchthaven 
van Zaventem zijn vrouw verloor. 2016 kende alweer een aantal zwarte bladzijden vol geweld, ter-
reur en onverdraagzaamheid. Maar ook veel hoopgevende signalen van solidariteit en vertrouwen, 
van liefde voor de medemens.

Ook Fracarita Belgium mocht dit in 2016 des te meer ervaren. Het is fijn vast te stellen dat zovele 
donoren, vrijwilligers, medewerkers en andere sympathisanten mee die ‘strijd van liefde’ vorm wil-
len geven in onze inspanningen voor kwetsbare mensen wereldwijd. Dat zovele mensen samen met 
ons blijven geloven in onze inspanningen voor een betere wereld, voor solidariteit en menselijkheid.
In dit jaarverslag laten we u kennismaken met deze inspanningen die in 2016 tot veel mooie realisa-
ties hebben geleid. We geven inzicht in de projecten die we steunden ten voordele van mensen met 
een beperking, in de geestelijke gezondheidszorg en in het onderwijs. We tonen ook hoe inspan-
ningen in België leidden tot concrete acties van internationale solidariteit bij mensen hier. Opnieuw 
hebben we voor veel jongeren, patiënten, gezinnen en medewerkers van de partnerorganisaties  
een verschil gemaakt!

In 2017 is het exact 50 jaar geleden dat de Broeders van Liefde hun NGO voor ontwikkelingssamen-
werking oprichtten, toen onder de naam Caraes. Dat was het begin van het zoeken naar financiële, 
materiële en personele steun voor de uitbouw van de apostolische werken van de Congregatie we-
reldwijd.  Er is veel veranderd in 50 jaar tijd. Maar de rode draad doorheen onze geschiedenis sluit 
nauw aan bij de oproep van Mohamed El Bachiri: liefdevol de hand uitsteken naar alle mensen, 
vooral zij die worden uitgesloten of gestigmatiseerd.  

We kijken fier terug op de hoopgevende resultaten die we door de jaren heen hebben bereikt en 
kijken hoopvol naar de toekomst die de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Bepaalde wijzigin-
gen in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking hebben Fracarita Belgium buitenspel gezet voor 
rechtstreekse toegang tot federale middelen voor onze projecten. Het alsnog verkrijgen van federale 
subsidies voor onze programma’s in de Grote Meren voor de periode 2017-2021 – in samenwerking 
met Handicap International, Licht voor de Wereld en Artsen Zonder Vakantie -  toont echter aan dat 
we voor zowel de overheid als andere actoren een betrouwbare partner blijven! We zijn in elk geval 
gemotiveerd om ook de komende jaren blijvend een rol te spelen en de ziekenhuizen, scholen en 
instellingen in het Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse netwerk van de Broeders van Liefde 
vanuit Fracarita Belgium te blijven ondersteunen.

Met uw steun kunnen we daar samen werk van maken!

      

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

Coverfoto: patiënten van de vrouwenafdeling in het Neuropsychiatrisch Centrum Kamenge (CNPK) in Bujumbura, Burundi

Br. dr. René Stockman
Voorzitter

Katrijn De Clercq  
Coördinator
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15 
landen kregen in 2016 
rechtstreekse ondersteuning

19
landen werden de voorbije jaren 
ondersteund 

50
voorzieningen en scholen kregen 
ondersteuning

Aantal ondersteunde voorzieningen per sector: 

3 
medewerkers in het Zuiden

3
studenten kregen de 
mogelijkheid tot stage in 
Rwanda en Tanzania (zie p.13)

10
vrijwilligers reisden belangeloos 
naar de projecten om de lokale 
medewerkers te ondersteunen 
met knowhow (zie p.18)

102.989
patiënten en personen met een 
beperking geholpen binnen de 
partnervoorzieningen in het 
Afrikaanse Grotemerengebied

2016 
in een notendop...

11
medewerkers in België

10
personeelsleden uit de 
instellingen van de Broeders 
van Liefde in Vlaanderen 
maakten tijdens de Zuidreis 
kennis met hun Afrikaanse 
collega’s in Rwanda en DR 
Congo

5Zonsondergang Aqua Lodge, Kigoma, Tanzania
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10

10
leerlingen uit de scholen 
van de Broeders van Liefde 
in Vlaanderen leefden twee 
weken samen met hun Afri-
kaanse leeftijdsgenoten in het 
jeugdcentrum voor straatkin-
deren ‘Maendeleo’ in Kigoma, 
Tanzania

15
psychiatrische instellingen 
in België versterkten hun 
partnerschap met een psychi-
atrisch centrum in Afrika of 
Azië

205
lokale promotoren vertegen-
woordigden Fracarita Belgium 
binnen hun eigen instelling 
in België en lanceerden er de 
Zuidactie ‘Respect, Chotti!’ 
van onze NGO
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geestelijke gezondheidszorg

Drie sectoren

Fracarita Belgium wil, als Belgische NGO voor ont-
wikkelingssamenwerking van de Broeders van Lief-
de, 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. 

Zuiden
We mobiliseren mensen en middelen om met bekwa-
me 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

Noorden
Naast deze initiatieven in het Zuiden willen we in Bel-
gië mee bijdragen aan het uitbouwen van wereldwijde 
verbondenheid en concrete solidariteit stimuleren. 
We zetten daarbij in op een actieve educatie- en sen-
sibilisatiewerking met vrijwilligers, en creëren ruimte 
voor concrete kennismaking en ontmoeting met het 
Zuiden (zie p. 21) . 23 centra voor 

geestelijke 
gezondheidszorg*

Doelgroep: Kwetsbare 
mensen met psychisch 
lijden of stoornis

Ondersteunde partners 
in 2016: zie p. 8

Onze visie en missie

Onze strategie:
Capaciteitsopbouw en -versterking 

van de lokale partners, zodat zij kwa-

liteitsvolle dienstverlening kunnen 

verzekeren en duurzame veranderin-

gen kunnen bewerkstellingen in het 

leven van de finale doelgroepen.

orthopedagogische zorg

17
zorgprojecten en voorzieningen 
voor buitenge-
woon onderwijs* 

Doelgroep: Mensen met 
een beperking, fysiek, 
sensorieel of mentaal.

Ondersteunde partners 
in 2016: zie p. 12

onderwijs & opleiding

10 scholen en 
onderwijs-
projecten*

Doelgroep: Kinderen en 
jongeren zonder onder-
wijskansen

Ondersteunde partners 
in 2016: zie p. 16

Kaart: landen waar partners in 2016 ondersteuning ontvingen van Fracarita Belgium

* = aantal projecten dat in 2016 ondersteund werd door Fracarita Belgium. Het totaal aantal scholen en voorzieningen van de Broeders van 
Liefde in het Zuiden ligt hoger: 32 in de geestelijke gezondheidszorg, 53 in het onderwijs en 20 in de orthopedagogische zorg. 

5Een jongen die  in de garage-afdeling werkt van de technische school 
‘Institut Technique Fundi Maendeleo’ (I.T.F.M.) in Bukavu, DR Congo. 
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Geestelijke gezondheidszorg
Ziek zijn in je hoofd is geen pretje. Stemmen horen die er niet zijn, plotse woe-
deaanvallen krijgen of een diepe ellendige depressie doormaken: leven met een 
geestelijke aandoening is niet eenvoudig. In ontwikkelingslanden worden gees-
teszieken vaak door hun familie verstoten en belanden ze op straat. Omdat ze 
geen professionele zorg krijgen, worden ze meestal nog zieker. Fracarita Belgium 
vindt dat ook deze mensen een beter leven verdienen. Daarom ondersteunden 
we in 2016 23 centra en ziekenhuizen voor geestelijke gezondheidszorg. Dankzij 
een aangepaste behandeling geven we de geesteszieken hun menswaardigheid 
terug én een plaats in de samenleving. 

78%
van de wereld-

wijde zelfmoorden 
gebeurt in lage- en 
middeninkomens-

landen. (WHO)

Hernieuwbare energie 

In het Saint-Dymphna Psychiatric Center te Marumba (Tanzania) werd ge-
investeerd in hernieuwbare energie. Er waren al enkele zonnepanelen in 
gebruik voor het administratief en consultatiegedeelte van de voorziening 
maar nu zijn er ook 6 panelen geplaatst op het dak van het hospitalisatiege-
deelte. Op die manier kunnen meer activiteiten aangeboden worden in de 
ergotherapie waarvoor elektriciteit nodig is en via opslag van de energie in 
batterijen is er nu ook ‘s avonds licht op de afdelingen, wat een hele verbe-
tering is voor de patiënten en de verpleegkundigen. Marumba is een mooi 
voorbeeld van hoe hernieuwbare energie kan ingezet worden: de water-
bevoorrading van het psychiatrisch centrum en de omwonenden gebeurt 
via een windmolen die het water vanuit de bron in de vallei oppompt naar 
een watertoren in de nabijheid van het centrum. Dit project werd gesteund 
door de gemeente Evergem op voordracht van enkele Warafiki-inleefreizi-
gers die uit deze gemeente afkomstig zijn.

TANZANIA 

Land Voorziening, plaats Bijkomende steun naast werkingskosten:

AFRIKA
Burundi Centre Neuropsychiatrique, Ngozi Aankoop terrein

Burundi Centre Neuropsychiatrique Kamenge, Bujumbura Aankoop geneesmiddelen 

Burundi Centre des Soins Mentaux Sainte Camille, Gitega Uitrusting keuken en sanitair + labomateriaal

C.A.R. Centre Psychiatrique, Bangui Aankoop medisch materiaal voor ambulante zorg

DR Congo Centre Psychiatrique Sosame, Bukavu (+ antennes Shabunda, Uvira)
Aankoop materiaal ergotherapie, aankoop motor 
voor sociale dienst, aankoop terrein + ommuring 
Uvira + labomateriaal

DR Congo Centre Psychiatrique Pierre Joseph Triest, Lusanga Vorming

DR Congo Service Santé Mentale de Nioki Aankoop geneesmiddelen

DR Congo Centre Neuropsychiatrique Dr. Joseph Guislain, Lubumbashi
Aankoop EEG-toestel en toebehoren, omheining, 
aankoop transport mobiele teams, aankoop genees-
middelen

DR Congo Centre Psychiatrique Tulizo Letu, Goma Aankoop geneesmiddelen, labo-uitrusting + was-
plaats en industriële wasmachines

DR Congo Centre Simama, Kisangani Aankoop RX-toestel en toebehoren, klein medisch 
materiaal

Ivoorkust Maison des soins psychiatriques Saint Vincent de Paul, Yamous-
soukrou Aankoop geneesmiddelen

Kenia Buyangu Health Center, Kakamega Renovatiewerken, aankoop klein medisch materiaal

Rwanda Hôpital Neuropsychiatrique Caraes Ndera Aankoop geneesmiddelen en klein medisch materi-
aal, uitrusting keuken + labomateriaal

Rwanda Centre Psychiatrique Caraes, Butare Vorming, muskietenramen, mobiel EEG-toestel

Tanzania Mental Health Center, Kasaka (+ Saint Dymphna Psychiatric Center, 
Marumba)

Vorming, installatie zonnepanelen en ommuring 
Marumba

Land Voorziening Bijkomende steun naast werkingskosten:

AZIË
Filippijnen Psychiatric Centre, Gingoog

Filippijnen Holy Face Rehabilitation Center for Mental health, Tabaco

India Param Mitra Sadan, Ranchi Klein materiaal

India Jeeva Vihar Psychosocial Rehabilitation Center, Kozhikode Klein materiaal

India Centre for Psychiatric Rehabilitation Saint Giuseppe Moscati, Sivagangai Klein materiaal

Indonesië Sahabat Kita, Purworejo Vorming, aankoop tablet

Pakistan Pak Dil Center, Lahore 

Sri Lanka Saint Benedict Menni Mental health rehabilitation Centre, Kalmunai

In 2016 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners in hun werkingskosten. Sommige partners ontvin-
gen ook steun voor infrastructuur of aankoop materiaal. 
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EEG-apparaten voor Lubumbashi

Sinds enkele jaren werken we in Lubumbashi samen met UCB op het vlak van sensibilisatie rond en behandeling van epilepsie. 
Voor een goede diagnose en het bepalen van de juiste dosis geneesmiddelen is het noodzakelijk een elektro-encefalogram af 
te nemen. Er werd een vast toestel aangekocht voor het psychiatrisch centrum van Lubumbashi zelf en ook een mobiel toestel 
dat meegenomen wordt door de mobiele teams die op verschillende plaatsen in een straal van 120 km buiten Lubumbashi 
consultaties houden. In 2016 werden 676 EEG’s afgenomen met de nieuwe apparatuur.

DR CONGO 

“Hoe kan ik beschrijven 
wat het voor mij betekende 
getuige te zijn van ons part-
nerschap met de Broeders 
van Liefde in Lubumbashi, 
en dat in moeilijke omstan-
digheden? We leveren daar 
in ieder geval een wezenlijke 
bijdrage tot het verbeteren 
van de menselijke waar-
digheid en het bieden van 
hoopvolle perspectieven voor 
personen met epilepsie.”

Jean-Christophe Tellier,  
UCB

Motorfietsen om leefgemeenschap patiënten op te sporen 

In de Afrikaanse cultuur is zoiets natuurlijk niet te regelen via brieven, folders of dergelijke. Dit moet gebeuren door bezoeken 
ter plekke en heel veel gepalaver (wat in deze context geen negatief woord is). De zoektocht naar familie en gemeenschap 
van patiënten waarvan geen achtergrond gekend is, gebeurt soms door contacten met politieagenten die patiënten van straat 
geplukt hebben en dus de woonomgeving kunnen doorgeven. Maar meestal gebeurt dit via de lokale (druk beluisterde) radio. 
Het ziekenhuis heeft een eigen programma waarin zowel plaats is voor sensibilisatie als educatie, maar ook voor een soort 
“opsporingsprogramma”. Met de resultaten die daaruit komen, gaat de sociale dienst van het ziekenhuis vervolgens in welbe-
paalde wijken van de stad of omliggende dorpen hun echte zoektocht uitvoeren.

Het uitvoeren van die zoektochten en de aan-huis-bezoeken is voor de sociale dienst een hele calvarie. Dit gezien de toestand 
in Bukavu op het vlak van wegeninfrastructuur (zowat onbestaande buiten de hoofdstraten) en openbaar vervoer (geheel 
onbestaande). De sociale dienst verliest dus heel veel tijd met verplaatsingen. Te voet geraak je overal, maar te voet naar een 
dorp op een 10-tal kilometer van het ziekenhuis is geen pretje. Het ziekenhuis beschikte wel over een terreinwagen, maar ook 
die is buiten de stad op de paden grotendeels onbruikbaar en kan ook in de sloppenwijken van de stad niet diep doordringen. 
Bovendien is de inzet van de terreinwagen voor deze missies een dure zaak wegens het veel hogere verbruik van de (dure) 
brandstof.

Daarom wou de sociale dienst twee motorfietsen aanschaffen waarmee ze zich zou kunnen verplaatsen. Met steun van de ge-
meente Stabroek-Hoevenen en de gemeente Ravels, samen met acties van een oud-Zuidreiziger en de Koninklijke Oud-leerlin-
genbond Sint-Victor, werden de nodige middelen ingezameld en konden de noodzakelijke motorfietsen worden aangekocht.

DR CONGO

Veel patiënten in Bukavu worden door politie “gedropt” in het ziekenhuis of in 
de onmiddellijke omgeving achtergelaten door familie. Het is dan de taak van 
de sociale dienst om de familie en de gemeenschap van die patiënten terug te 
vinden. Want patiënten moeten uiteraard na hun stabilisering en (gedeeltelijke) 
genezing terug in hun familie en gemeenschap worden opgenomen (het zieken-
huis is immers géén eindstation). Bovendien moet die familie en gemeenschap 
gesensibiliseerd worden over de problematiek van de geesteszieke. Taboes en 
vooroordelen moeten daarbij aangepakt worden (het zijn “mensen bezeten 
door boze geesten”, “heksenkinderen”, “waardeloze mensen die niets opbren-
gen”,…). En dit gebeurt door intense gesprekken en voorlichting. Op die manier 
krijgt de familie en gemeenschap inzicht. Bovendien gebeurt er ook educatie 
over hoe de familie precies moet omgaan met hun zieke familielid. Welke ge-
dragingen zijn te verwachten en hoe daarop in te spelen, het grote belang van 
patiëntgetrouwheid voor de opvolgingsconsultaties in het ziekenhuis, het even 
grote belang van trouwe inname van de voorgeschreven geneesmiddelen,…
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Orthopedagogische Zorg
Leven met een beperking in het Zuiden is niet eenvoudig. Blind zijn of 
doof, een arm of een been missen, leven met een mentale beperking of 
misvormd door ziekten, het is al een hele opgave in het Noorden, het is 
nog moeilijker in het Zuiden. Naar schatting 500 miljoen mensen leven 
wereldwijd met een beperking. UNICEF schat daarvan het aantal kinde-
ren op 120 miljoen. In 2016 ondersteunde Fracarita Belgium 17 zorg- en 
onderwijsprojecten voor buitengewoon onderwijs in het Zuiden. Deze 
voorzieningen bieden kinderen en jongeren met verschillende types 
van beperking een goede verzorging, begeleiding en opleiding aan. 

Mobiliteit en integratie van personen met een fysieke beperking in Goma

In samenwerking met de v.z.w. Umoja werd een budget ter beschikking gesteld voor het vervaardigen van tricycles (grote 
driewielers) in het technisch atelier van het Centre pour Handicapés Physiques te Goma (DR Congo). De tricycles worden door 
personen met een beperking zelf vervaardigd en dankzij deze driewielers zijn volwassenen met een beperking aan de onderste 
ledematen in staat zich toch zelfstandig te verplaatsen. De tricycle biedt hen de mogelijkheid om een klein handeltje te starten 
en hun verkoopwaar mee te nemen of om hun boodschappen te doen. Ook het vervoeren van goederen voor derden is een 
mogelijke bron van inkomsten. In ieder geval dragen deze driewielers bij tot de integratie en mobiliteit van personen met een 
zware fysieke beperking.

DR CONGO 

12%
landen die een 
systeem van  
aangepast  
onderwijs voor 
kinderen met  
een beperking 
hebben.

Land Voorziening, plaats Bijkomende steun naast werkingskosten:

AFRIKA 

DR Congo Centre pour handicapés Shirika la Umoja, Goma
Aankoop tricycles, materiaal bezigheidstherapie,  
RX-toestel, labomateriaal, industriële wasmachines, 
uitrusting afdeling paraplegie

DR Congo Centre de Rééducation des Handicapés Physiques (CRHP), Kin-
shasa Aankoop materiaal, aankoop generator

DR Congo Centre de Rééducation des Handicapés Physiques Jukayi (CRHP), 
Kananga

DR Congo Centre pour Handicapés Physiques Elikya, Nioki Schilderwerken

Rwanda Home de la Vierge des Pauvres (HVP) Gatagara

Watertoren, aankoop orthopedisch materiaal, aan-
koop uitrusting operatiekwartier, opleiding, aankoop 
minibus, afwerking slaapzalen en aankoop matrassen 
/ bedden

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

Rwanda HVP Humura Ecole de Vie, Kigali Didactisch materiaal

Rwanda HVP Gikondo Ecole de Vie, Kigali Didactisch materiaal

Rwanda Groupe scolaire HVP, Rwamagana

Tanzania Deaf Cooperative Rumonge, Kigoma Aankoop materiaal houtbewerking, renovatie exposi-
tieruimte

Tanzania Bangwe Sheltered Home, Kigoma

Tanzania Day Care Center Mount Tabor, Tabora Nieuwbouw + uitrusting/didactisch materiaal

Zuid-Afrika Triest Training Center

AZIË
Filipijnen Orthopedagogical Institute, Manila

LATIJNS-AMERIKA
Brazilië Estrela da Manhã, São Sebastião da Amoreira

Nicaragua Centro Jesus Amigo + Hogar de Ninos, Granada Herstellingen gebouw

“Onze stage in Bangwe Sheltered Home was een 
uitdagende maar prachtige levenservaring! Hoe 
mooi om vast te stellen hoe warm de Broeders en 
personeel met de kinderen omgaan. We kregen 
daarenboven de kans en het vertrouwen onze 
eigen kennis en vaardigheden toe te voegen, en 
konden op die manier bijvoorbeeld de betrok-
kenheid van ouders stimuleren. Verrijking langs 
beide kanten!”
 
Lien Dhaenens en Stephanie Boddin
Studenten Orhtopedagogie – Hogeschool Gent

In 2016 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners in hun werkingskosten. Sommige partners ontvin-
gen ook steun voor infrastructuur en aankoop materiaal.
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De dovengemeenschap van Kigoma (Tanzania) zit niet stil. De hele site van Rumonge onderging de laatste jaren een ware 
metamorfose. Na het bouwen van een naaiatelier met annex winkeltje en een aantal lokalen waarin workshops georganiseerd 
worden om beroepsvaardigheden aan te leren, werd in 2016 werk gemaakt van de rehabilitatie van het hoofdgebouw (een 
oude hangar). Naast een klaslokaal om gebarentaal aan te leren is er ook een houtatelier ondergebracht, het bureau van de 
verantwoordelijke en een heuse “showroom” waar de afgewerkte producten van het houtatelier kunnen tentoon gesteld wor-
den aan potentiële klanten.

Rumonge is opgevat als een coöperatieve. De opdrachten worden collectief afgehandeld. Een percentage van de winst gaat 
naar de coöperanten, die op deze manier een inkomen verwerven. Het andere deel wordt opnieuw geïnvesteerd in de coöpe-
ratie (materiaal, opleiding, gezamenlijk ontbijt). Zo evolueren de doven van afhankelijkheid naar zelfredzaamheid. Naast het 
economische voordeel dat de doven halen uit de coöperatie, zijn er ook verschillende sociaal-emotionele aspecten mee ver-
bonden. Het is zwaar om dagelijks in een andere taal en (niet-doven) cultuur te leven. Dit geldt ook voor de dovengemeenschap 
in Kigoma. Zij kunnen ‘thuis’ komen in Rumonge. Rumonge biedt een omgeving waarin iedereen elkaar begrijpt. Elke zaterdag 
krijgen ze ook gebarentaal aangeleerd en kunnen ze bij elkaar terecht met hun zorgen en vragen. Met de steun van de stad 
Gent werd overigens in 2016 ook een gebarentaalwoordenboek ontwikkeld voor de Kigoma-regio. Zo bouwen ze samen aan 
een eigen identiteit om als sterke individuen zich een weg te banen in een horende wereld, die niet altijd voor hen open staat. 
Dit project wordt gesteund vanuit de Compagnie Emmaüs (dovencentrum Gentbrugge).

TANZANIA

Kinderen met een beperking beschikken permanent over stromend water

Kinderen en jongeren met een fysieke beperking in het Home de la Vièrge des Pauvres in Gatagara (Rwanda) hebben nu perma-
nent toegang tot drinkwater. Hiervoor werden waterbronnen aangeboord en nieuwe leidingen gelegd. Ook de oude watertoren 
werd gerenoveerd. Het resultaat mag er zijn: het grote HVP beschikt nu continu over stromend water! Op elk moment, ook in 
het droge seizoen wanneer de regenwaterbassins droog staan, is er water aanwezig. Het regenwater rantsoeneren is niet meer 
nodig. Toiletten kunnen altijd worden doorgespoeld. De dagelijkse hygiëne van de kinderen met een beperking is verzekerd. 
Slaapzalen, refter, klaslokalen kunnen proper worden gehouden. De operatiezalen, de gebouwen voor pré- en postoperatieve 
zorgen zijn proper. Bovendien is er nu genoeg water om ook moestuinen te irrigeren. Daardoor kunnen verse groenten worden 
gekweekt voor de leerlingen. Verse groenten waren tot nu toe geen evidentie op het menu van de leerlingen. Zij kregen vooral 
een eentonig menu van bruine bonen met maispap en -pasta. Dit alles kon worden gerealiseerd dankzij de ‘Assante’ inzame-
lingsactie van de Zuidreizigers en subsidies van de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zwevegem.

RWANDA

Nieuw dagcentrum voor kinderen met een mentale beperking

In Tabora (Tanzania) werd een nieuw dagcentrum voor kinderen met een mentale beperking officieel geopend. Vele kinderen 
met een mentale beperking worden verborgen gehouden voor hun omgeving. Het dagcentrum hoopt deze kinderen een ge-
paste opleiding en opvoeding te geven en hen zo te integreren in de maatschappij. Het centrum wil bijdragen aan een menta-
liteitsverandering, waarbij deze kinderen ook als volwaardige medemensen kunnen worden beschouwd. Het nieuwe centrum 
kwam tot stand met de steun van de Broeders van Liefde en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 
Hulp (DGD).

TANZANIA











Dovengemeenschap in Rumonge onderging metamorfose
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Lokaal ondernemerschap groeit in Kigoma 

80% van de jongeren die in 2015 een technische beroepsopleiding kregen binnen het synergieproject gefinancierd door de 
Belgische Overheid, volgden in 2016 vrijwillig een bijkomende opleiding rond ondernemerschap. Onder meer boekhouding 
en marketing kwamen aan bod. Bovendien konden de leerlingen ook een praktijkervaring genieten bij de renovatie van het 
nabijgelegen hotel “Aqua Lodge”. Dat deze opleiding en ervaring de jongeren warm kon maken voor het opstarten van een 
eigen zaakje, blijkt uit het feit dat kort na het afronden van de opleiding reeds 15 kleine ondernemingen waren opgestart door 
individuele jongeren of een paar van de opgeleide jongeren samen. We zijn ervan overtuigd dat in de loop van 2017 nog meer 
nieuwe lassers-, elektriciteits- of bouwbedrijfjes het daglicht zien in de ruime omgeving van Kigoma!

TANZANIAOnderwijs en opleiding
Onderwijs is een mensenrecht. Alhoewel het één van de duur-
zame ontwikkelingsdoelen is, heeft minder dan de helft van de 
kinderen in ontwikkelingslanden toegang tot degelijk onderwijs. 
Onderwijs is nochtans van wezenlijk belang. Kinderen die een 
goede opleiding volgen, maken meer kans op de arbeidsmarkt. 
Ze kunnen ook daadwerkelijk helpen de uitzichtloze situatie van 
hun land en hun eigen individuele armoede ten goede te keren. 
Een goede opleiding in het Zuiden garanderen, is een investering 
in de toekomst. 

“Nu ben ik aan de slag als zelfstandig 
lasser en monteur. Ik ben een 
product van de competenties die 
ik kon ontwikkelen dankzij het 
synergieproject.”
 
Oud-stagiair van het synergieproject in Kigoma 
(Tanzania), geïnterviewd door externe evaluator

89  
miljoen

Jongeren tussen 
de 12 en 24 jaar 
in Sub-Sahara 
Afrika gaan niet 
naar school. 
(Wereldbank)

Land Voorziening, plaats Bijkomende steun naast werkingskosten:

AFRIKA 

DR Congo Kintu Kimune, Kabinda Afwerking bouw nieuwe klaslokalen en sanitair, school-
materiaal, opleiding

DR Congo Institut Technique Fundi Maendeleo, Bukavu
Verzending contaner met materiaal voor technische 
opleidingen, renovatie sanitair, aankoop generatoren 
en bureaumateriaal, herstellingen stormschade

Rwanda Ecole secondaire HVP, Butare Afwerking polyvalente zaal

Tanzania Aqua Lodge, Kigoma Programma promotie lokaal economische ontwikke-
ling: renovatie, winkelruimte voor ondernemers

Tanzania Coöperaties, Kasaka & Kigoma Beroepsopleiding gericht op lokaal economische 
ontwikkeling

Tanzania Maendeleo Youth Center, Kigoma

AZIË

India Saint Peter's School, Simalia
Bouw bijkomende verdieping voor opstart secundair 
onderwijs, aankoop schoolmateriaal, opleiding leer-
krachten

Pakistan Holy Rosary Hostel, Gujrat

Pakistan Canon Triest Middle School, Lahore

Pakistan Umed-e-No Primary School, Lahore

In 2016 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners in hun werkingskosten. Sommige partners ontvin-
gen ook steun voor infrastructuur en aankoop materiaal. 

Diploma basisonderwijs niet langer het eindstation in Simalia

Dankzij de opbrengst van de Zuidactie 2009 kon in het Indische dorpje Simalia een basisschool worden gebouwd. De komst van 
de lagere school bracht een einde aan de kinderarbeid in de nabij gelegen steengroeves. Maar om de jongeren in het dorp, 
die tot een etnische minderheid in India behoren, echt uit de vicieuze armoedecirkel te halen, hebben ze eerlijk betaald werk 
nodig. En dit soort werk vind je maar moeilijk zonder een diploma secundair onderwijs, zeker als je tot de “tribals” behoort. 

Daarom werd in 2016, dankzij de opbrengst van de Zuidactie 2016 (zie p. 22-23), gestart met de bouw van een tweede verdie-
ping op de bestaande school. Daar werden dan de klaslokalen voor het secundair onderwijs in ondergebracht. Eind december 
2016 werden de eerste klaslokalen ingehuldigd. De verdieping zal volledig klaar zijn in 2017. 

Jongeren zoals Chotti (zie foto) kunnen nu als eersten ooit in hun familie een diploma secundair onderwijs behalen. 
Een gigantische stap vooruit…

INDIA
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Scholen in Kabinda gerenoveerd en heropend

De nieuwbouwprojecten en de renovatiewerken in de scholen “Kintu Kimune” (lagere school) en “IPRO Kifulo” (beroepsschool) 
werden in 2016 afgerond. Met de nieuwe klassen en de renovatie van de bestaande gebouwen willen we een kwaliteitsvol-
lere opleiding en vorming geven in het scholencomplex “Saint-Ambroise” in Kabinda (DR Congo). Dit kon worden verwezenlijkt 
dankzij de steun van de Zuidactie 2015, de tussenkomst van de Italiaanse bisschoppenconferentie, de financiële steun van de 
Nationale Loterij en de Provincie West-Vlaanderen, en de medewerking van een aantal vrijwilligers uit België die via Fracarita 
Belgium verschillende malen naar Kabinda kwamen om de werken te begeleiden, machines te installeren en bijscholing te 
geven aan de leerkrachten. De werkzaamheden werden voor een groot deel door de leerlingen van de beroepsschool zelf 
uitgevoerd. Een redelijk uniek project!

DR CONGO 

Afwerking polyvalente zaal secondaire school Huye

Het HVP Gatagara / Huye is een middelbare school voor inclusief onderwijs. Ongeveer 40% van de kinderen heeft er een fy-
sieke beperking, de meerderheid van de leerlingen verblijft er op internaat. Met de steun van het Rwandese Ministerie voor 
Onderwijs en Fracarita Belgium, werd in 2016 een nieuwe polyvalente zaal in gebruik genomen. Deze kwaliteitsvolle infrastruc-
tuur biedt extra ruimte aan de groeiende school en meer mogelijkheden tot educatieve en recreatieve activiteiten voor de 
leerlingen, ouders en leerkrachten.  Dankzij de centrale ligging van de school kan de zaal ook verhuurd worden aan derden, 
wat inkomsten voor de school genereert die op hun beurt opnieuw in kwaliteitsvol onderwijs kunnen geïnvesteerd worden. 
De bijdrage van Fracarita Belgium heeft op die manier duurzaam effect op verschillende vlakken: opwaardering van de school-
infrastructuur, diversificatie in het aanbod van educatieve en ontspanningsactiviteiten èn de mogelijkheid extra inkomsten te 
genereren voor de school.

RWANDA

5Meisje in de buurt van Rumonge (Tanzania)
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Grafiek: Evolutie verzendingen

Logistiek
Verscheping materiaal naar het Zuiden in 2016:

25 ton
=

€ 614.395

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, ortho-
pedisch materiaal, didactisch 

materiaal, gereedschap,...

Rwanda

DR Congo

Bu
ru

nd
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Materiaal voor
school in Rwanda
Eind 2015 vertrok een container 
richting DR Congo. In 2016 zijn 
we begonnen met het vullen 
van een nieuwe container, dit-
maal bestemd voor het Home 
de la Vierge des Pauvres (HVP) 
in Gatagara (Rwanda), een or-
thopedisch centrum en school 
voor kinderen met een fysieke 
en/of motorische beperking. 
De container werd aangevuld 
met bruikbaar medisch materi-
aal, didactisch materiaal, stoe-
len en tafels die aan de fysieke 
noden van elke leerling afzon-
derlijk kunnen aangepast wor-
den, etc. In juni 2017 vertrok de 
container vanuit Gent voor een 
verre reis naar Rwanda. 

Container wordt bij 
Fracarita Belgium in 
Gent op een vracht-
wagen geladen.

Eind augustus 
2017 komt de 
container aan in 
Gatagara, Rwanda

Sensibilisatie
 
De NGO wil mensen in het Noorden sensibilise-
ren rond de thema’s waarvoor we ons in het Zui-
den inzetten. Wat betekent het om te leven met 
een beperking in het Zuiden? Welk leven leidt 
een geesteszieke en zijn familie zonder een goe-
de behandeling? Welke perspectieven hebben 
kinderen en jongeren zonder degelijke opleiding?

Educatie 
Tegelijk zet Fracarita Belgium gerichte activiteiten 
op voor educatie die aantonen welke antwoor-
den de NGO met haar partners in het Zuiden op 
deze problematiek probeert te geven.

Solidariteit 
Fracarita Belgium wil ook aanzetten tot daadwer-
kelijke solidariteit met projecten voor onze ge-
lijkaardige doelgroepen in ontwikkelingslanden. 
Jaarlijks worden door vrijwilligers verschillende 
acties op touw gezet ten voordele van deze pro-
jecten.

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. 

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

3Leerlingen van de Sint-Paulusschool in Drongen lopen tijdens een 
sponsortocht ten voordele van de Zuidactie 2016.

Acties in België

C.A.R. + 
Ivoorkust
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Zuidactie 2016

Respect, Chotti! 
In deze campagne stond het tienermeisje Chotti 
centraal. Ze woont in het kleine dorpje Simalia 
in India. Ze zit al in het laatste jaar van de lagere 
school van de Broeders van Liefde. Binnenkort 
behaalt ze als eerste van haar gezin een diploma 
lager onderwijs. Niet slecht, voor een meisje in In-
dia…

Chotti is heel ambitieus. Later wil ze graag politie-
agente worden, maar daarvoor heeft ze een diplo-
ma secundair onderwijs nodig. Helaas, een betaal-
bare secundaire school is er niet in de buurt. Dus 
einde verhaal? Gelukkig hebben de Broeders van 
Liefde plannen om secundair onderwijs op te star-
ten in Simalia. Met de hulp van de Zuidactie 2016 
moet dit lukken. Jongeren als Chotti die vroeger 
veroordeeld waren tot onmenselijk zwaar werk in 
de steengroeve, kunnen nu beginnen dromen van 
een echte job met een eerlijk loon!

 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 ondersteund 
project in het Zuiden.

Opbrengst ? 2016: € 188.391

ZUIDACTIE

Chhoti wil geschiedenis schrijven.
Schrijf je mee?

Steun de Zuidactie van de Broeders van Liefde en geef 
tieners in Simalia (India) de kans om dankzij secundair 
onderwijs een einde te maken aan de generatielange,  
extreme armoede.

BELGIUM

www.fracarita-belgium.org

*Zorg jij er mee voor dat deze krantenkop werkelijkheid wordt in 2018?

Verder bouwen
De Zuidactie 2016 bouwde verder op de realisa-
ties van de Zuidactie 2009. Toen kon een basis-
school worden gebouwd met de opbrengst van de 
campagne. In 2016 ging de opbrengst naar bijko-
mende klaslokalen voor het secundair onderwijs, 
bovenop de bestaande basisschool. Tijdens de 
startdag in Zwijnaarde bleek dat er bijzonder veel 
enthousiasme was om samen verder geschiede-
nis te schrijven in Simalia. De verbondenheid met 
het project en de campagnepersonages was reeds 
groot in 2009, en kon met de nieuwe campagne 
nog verder worden versterkt. Een100-tal scholen 
en instellingen namen opnieuw deel aan de cam-
pagne en organiseerden talloze sensibiliserende, 
educatieve en fondsenwervende activiteiten rond 
de Zuidactie.

Mooi resultaat
De campagne 2016 tikte af op een recordbedrag 
van € 188.391. De bouwwerken werden meteen 
opgestart zodat de eerste klaslokalen hetzelfde jaar 
nog in gebruik konden worden genomen. De laatste 
afwerkingen zijn voorzien in 2017. Samen schreven 
we dus opnieuw geschiedenis in Simalia!
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 De Zuidreizigers 2016 op huisbezoek bij een blinde dame in de heuvels van Rwanda

Themareis
De lokale promotoren van Fracarita Belgium zijn de 
drijvende kracht voor onze activiteiten rond sensibi-
lisatie, 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 te-
gen kostprijs een begeleide rondreis te maken langs 
enkele projecten. De Zuidreis is niet opgevat als een 
inleefreis, maar als een themareis. 

Ontmoet je Afrikaanse collega
Tijdens de reis kunnen de deelnemers hun lokale col-
lega’s ontmoeten. Welke zijn de werkomstandigheden 
van psychiatrische verpleegkundigen? In welke klas-
sen en in welke omstandigheden moeten leerkrach-
ten les geven? Wat betekent een huisbezoek aan een 
kind met een beperking daar in het Zuiden?… Om dit 
te doorgronden worden ter plaatse verschillende in-
stellingen en scholen bezocht en gaan de Zuidreizigers 
aan huis bij personeelsleden, patiënten, cliënten en 
leerlingen.

Wat? 10-daagse themareis

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

Doelgroep? Personeelsleden van de Broeders van Liefde 
in Vlaanderen

Deelnemers? 10

Bestemming? Rwanda + Oost Congo

Acties in 2016? € 41.987,20

ZUIDREIS

Zuidactie 2016 in beeld:

 www.zuidreis.be
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“Het is een voorrecht om  
onderwijs te krijgen”

Wat? 14-daagse inleefreis voor jongeren

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

Doelgroep? Leerlingen uit het 5de jaar secundair onderwijs

Deelnemers? 10 + 2 begeleiders

Bestemming? Kigoma (Tanzania)

Acties € 27.626,24

INLEEFREIS

De editie 2015 kon omwille van de onstabiele poli-
tieke situatie in Burundi niet doorgaan. Maar in 2016 
was er een succesvolle Inleefreis naar Maendeleo, 
het jeugdcentrum voor straatkinderen in Kigoma te 
Tanzania, die via Dar Es Salaam reisde. 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 jeugdcen-
trum en de andere projecten van de Broeders van 
Liefde in de regio. Kigoma laat de jongeren immers 
niet los, ook niet na de reis!

Er werden getuigenisavonden opgezet, er waren vele 
acties op scholen, er was het heel succesvolle Bands 
for Life waarop 300 concerthangers aanwezig waren. 
Ook tijdens de Warmste Week van Studio Brussel 
waren er evenementen. Afrika laat de deelnemende 
jongeren nooit meer los. Daarom organiseerden we 
in februari ook een terugkomdag voor alle Warafiki 
(= vrienden) van Maendeleo waarop de oud-inleef-
reizigers van de voorbije 8 edities hun ervaringen en 
acties konden uitwisselen. 
In de zomer van 2017 zal de Inleefreis opnieuw door-
gaan.

Groepsfoto van de Warafiki (= vrienden) van Maendeleo tijdens de terugkomdag in februari 2016 “De jongens droegen versleten kleren en één van hen had geen schoenen. Ze spraken 
geen Engels dus Sam moest vertalen voor ons. Hij vertelde ons dat deze jongens niet 
naar school kunnen gaan omdat ze de boeken en hun uniform niet kunnen betalen. 
Toen ik dat hoorde, werd het me even te veel. Te zien dat die drie jongens geen kansen 
hadden en geen onderwijs kregen, enkel omdat ze hun boeken en uniform niet kunnen 
betalen. De tranen waren er voordat ik ze kon tegenhouden. Ik weet nu dat naar school 
gaan geen plicht is, niet iets waarover we moeten of kunnen klagen. Het is een voor-
recht om onderwijs te krijgen.”

Iene Demeyer (Aalter, Emmaüsinstituut) kijkt nu anders naar het leven sinds haar Inleefreis.
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15 partnerschappen
In 2016 werkten de 15 instellingen voor geestelijke ge-
zondheidszorg die in België verbonden zijn met de Broe-
ders 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 effec-
tieve 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 2016 € 19.281,09 (waarvan € 7.500 via Zorgnet-Icuro)
PARTNERSCHAPPEN

Delegatie uit Rwanda te 
gast in Gent en Beernem

In oktober was een zevenkoppige 
delegatie uit Ndera (Rwanda) te 
gast in Gent en Beernem, verge-
zeld door een delegatie van vijf 
personen uit het Pfalzklinikum uit 
Landau (streek van Kaiserlautern - 
Klingenmünster). Ze deden dit in 
het kader van een uitwisselings-
programma. 

Tijdens de twee dagen dat ze in 
België waren, werd gekeken in 
welke mate dit partnerschap ook 
vruchtbaar en inspirerend kan zijn 
voor de reeds bestaande partner-
schappen met onze voorzieningen 
in Beernem en Lede. Ook mensen 
van Artsen zonder Vakantie en 
Fracarita Belgium namen aan het 
overleg en netwerkingsmoment 
deel. Op deze manier willen we 
trachten de krachten te bundelen 
en elkaar te versterken in ons ge-
meenschappelijke opzet  -namelijk 
een betere geestelijke gezond-
heidszorg - en hiervoor elkaar over 
de grenzen heen inspireren. Want 
uiteindelijk werken we met dezelf-
de doelgroepen, hebben we ver-
gelijkbare problemen en uitdagin-
gen en zoeken we hiervoor naar 
haalbare oplossingen. We hopen 
te leren uit elkaars aanpak, die 
door de context waarin gewerkt 
wordt soms helemaal anders is, 
om goede en duurzame oplossin-
gen te vinden.

Organigram

Commissaris-revisor: Joris Mertens

Foto: Gerbrand Van Uytvanck ©
Leerlingen in het Home de la Vierge des Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda),  
een centrum voor kinderen met een fysieke beperking.

Deel van een groter geheel.

Fracarita Belgium maakt deel 
uit van een grotere internati-
onale structuur die de voor-
zieningen van de Broeders 
van Liefde in het Zuiden on-
dersteunt in hun capaciteits-
versterking. In Noord en Zuid 
zijn er meer dan 20 landenkan-
toren en fundraising offices, 
waaronder Fracarita Belgium. 
De internationale vzw Fraca-
rita International staat in voor 
de coördinatie tussen deze 
kantoren en vertegenwoordigt 
de organisatie op internatio-
nale fora. 

Meer info: 
www.fracarita-international.org
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Partners in het Noorden
Fracarita Belgium wenst al zijn partners te bedanken. Dit zijn onder ondermeer:

Provincialaat Broeders van Liefde
Een bevoorrechte partner van Fracarita Belgium 
in de vzw Provincialaat Broeders van Liefde. Zij 
beheert een honderdtal scholen, instellingen, cen-
tra, ziekenhuizen en rusthuizen van de Broeders 
van Liefde in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Er 
wordt samengewerkt rond sensibilisatie en educa-
tie (vnl. Zuidactie, zie p. 22), maar ook rond capaci-
teitsversterking via de partnerschappen (zie p. 29).

Directie-Generaal Ontwikkelings-
samenwerking  (DGD)
De Belgische overheid is een partner van Fracarita 
Belgium in de capaciteitsversterking van een groot 
aantal partners in de geestelijke gezondheidszorg 
en orthopedagogische zorg in het Afrikaanse 
Grotemerengebied. 

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 regiobe-
leid dat ze voeren in Rwanda, maar ook rond pro-
jecten met een draagvlak in de eigen provincie.

Vierde Pijler
Fracarita Belgium vormt samen met 3 Belgische 
vierdepijlerorganisaties het samenwerkingsver-
band “Kitumo”. De vier partners werken samen 
op het vlak van psychiatrie en orthopedagogi-
sche zorg in het Afrikaanse Grotemerengebied.

• 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) on-
dersteunt.

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

NGO’s
Artsen Zonder Vakantie
Hun zendingen combineren daadwerkelijke hulp 
(consultaties, operaties) met vorming van het 
lokaal personeel. In 2016 werden  samen met 
AZV voorstellen uitgewerkt voor samenwerking 
ter ondersteuning van mentale gezondheids-
zorg in Bukavu (DR Congo) en Burundi, voor fi-
nanciering door de Belgische Overheid (DGD).

Licht voor de Wereld
In 2016 werd een samenwerking opgestart voor 
een gezamenlijk programma ter ondersteuning 
van de blindenschool in Rwamagana (Rwanda), 
voor financiering door de Belgische Overheid 
(DGD)

Handicap International
Fracarita Belgium is strategische partner in het 
door de Belgische Overheid te financieren pro-
gramma van Handicap International voor ont-
wikkeling van functionele rehabilitatie van per-
sonen met een beperking in Rwanda.

Onderwijs
In beperkte mate bieden we studenten de ge-
legenheid om in het kader van hun studies of 
eindwerk stage te lopen bij één van onze lokale 
partners.

• UC Leuven-Limburg
• Howest
• Arteveldehogeschool
• Karel de Grote Hogeschool
• UGent

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

Janssen Pharmaceutica NV
Sinds geruime tijd is er een samenwerkings-
overeenkomst voor een jaarlijkse donatie van 
psychotrope geneesmiddelen. In oktober 2015 
werd de samenwerking verlengd voor 5 jaar 
(2016-2020) en werd ook overeengekomen dat 
men ook steun zal verlenen op het vlak destig-
matisering van geestesziekte via bewustmaking 
van de bevolking en de overheden rond GGZ.

NGO federatie
Dit is de Vlaamse federatie van NGO’s voor ont-
wikkelingssamenwerking. Fracarita Belgium is lid 
van deze organisatie. De federatie behartigt onze 
belangen bij verschillende overheden en onder-
steunt ons  in de organisatorische uitdagingen en 
in ons streven naar kwaliteit.

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

Adviesraad Provincie Oost-Vlaan-
deren
De Provinciale Adviesraad voor ontwikkelingssa-
menwerking evalueert en geeft advies over het 
provinciale beleid inzake Noord-Zuidsamenwer-
king. Fracarita Belgium, met zetel in Gent, is lid 
van deze raad.

Memisa
Fracarita Belgium is vertegenwoordigd in de Al-
gemene Vergadering van Memisa, de Belgische 
NGO voor ontwikkelingssamenwerking die ijvert 
voor kwalitatieve basisgezondheidszorg in het 
Zuiden.

Gemeentelijke Raden voor Ont-
wikkelingssamenwerking
Heel wat Vlaamse gemeenten hebben een eigen 
raad voor ontwikkelingssamenwerking. In enkele 
van deze raden zetelen ook vertegenwoordigers 
(medewerkers of vrijwilligers) van Fracarita Bel-
gium. Dit is onder andere het geval in Evergem, 
Geel, Kortenberg, Lummen, Oudenaarde en Sta-
broek.

Foto: Br. Jean-Baptiste, directeur psychiatrisch centrum ‘Saint Dymphna’,  
Marumba, Tanzania 

Samenwerking 
& netwerking
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Financieel verslag

Evolutie giften met attest (€ x 100.000) Omzet en opbrengsten 2010-2016 (€ x 1.000.000) 
  Omzet   Opbrengsten

In 2016 boekte Fracarita Belgium een 
totaal aan kosten van € 3.823.073,94. 
De totale inkomsten bedroegen  
€ 3.507.172,42. Beide totaalbedragen 
kennen een daling ten opzichte van 
het vorige boekjaar, wat grotendeels 
te verklaren valt door een daling van 
de beschikbare middelen die we via de 
Congregatie Broeders van Liefde kun-
nen inzetten. Het boekjaar werd afge-
sloten met een negatief resultaat van  
€ -315.901,52, maar dit resultaat 
dient wel in perspectief te worden  

geplaatst: projecten waarvoor in voor-
gaande boekjaren bestemde fondsen 
werden aangelegd ten bedrage van  
€ 265.405,81 werden in 2016 uitge-
voerd. Het over te dragen resultaat 
naar 2017 bedraagt €  -50.495,71.

Een overzicht en opdeling van de op-
brengsten en uitgaven, alsook het ver-
slag van de revisor, vindt u op de vol-
gende pagina’s. 

Uitgaven: 

€ 3.823.073,94

Opbrengsten: 

€ 3.507.172,42

Resultaat: 

- 315.901,52

Foto: kleutertjes van de Vrije Kleuterschool Valkenberg (Brakel) zamelen geld in voor de Zuidactiecampagne. 

Meisje in Ecole de Vie in Goma (DR Congo)
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Opbrengsten

 Bijdrage congregatie
 Subsidies

    Giften
 Diversen

 Bijdrage Congregatie Broeders 
van Liefde
In 2016 bedraagt de bijdrage van 
de Congregatie 14% in het totaal 
van de inkomsten – dat is een 
verdere daling ten opzichte van 
voorbije jaren. Diversificatie van 

de inkomstenbronnen blijft be-
langrijk omwille van deze tendens.  
Extra inspanningen worden vanaf 
2017 geleverd om deze mindere 
inkomsten vanuit de Congregatie 
naar de toekomst toe op te van-
gen door nieuwe initiatieven van 
private fondsenwerving.  

 Subsidies
Fracarita Belgium ontving in 2016 
bijna even veel subsidies als het 
voorbije jaar. Het grootste aan-
deel hierin komt nog steeds van 
de programmafinanciering van de 
federale overheid via de Directie-
Generaal Ontwikkelingssamen-
werking en Humanitaire Hulp 
(DGD). Daarnaast werd in 2016 
ook een synergieproject in Tan-
zania afgerond. De subsidies van 
lokale overheden (provincies, ge-
meentes) namen in 2016 toe. Ten 
opzichte van het totaal aan inkom-
sten is het aandeel van subsidies 
groter dan voorbije jaren. 

    Giften
De private giften met en zonder 
attest kenden in 2016 eveneens 
een lichte daling, maar de diverse 
inkomsten kenden wel een stij-
ging.  Dit valt deels te verklaren 
door een nieuwe boekingswijze 
van een aantal geldbewegingen, 
naast stijgende inkomsten van le-
gaten ten opzichte van voorbije 
jaren en het overdragen van de 
saldi voor eigen bijdrage binnen 
de door DGD gefinancierde pro-
gramma’s. We reikten 1.222  fis-
cale attesten uit. 

Uitgaven

  DGD-programma + DGD synergie 
project

 Eigen projectondersteuning
 Eigen werkingskosten

 +   Zuidwerking: 82%
In 2016 kwam 82% van de mid-
delen rechtstreeks ten goede aan 
de partners in het Zuiden. Dit be-

treft voornamelijk medefinancie-
ring door DGD, maar ook steun 
uit eigen middelen van Fracarita 
Belgium.

 DGD-programma en DGD sy-
nergie project: 43%
2016 was het laatste jaar van 
het DGD-programma 2014-
2016, en ook het Syn4Led sy-
nergieproject in Tanzania werd 
in 2016 afgerond. De stijging 
in aandeel van deze mede-
financiering heeft te maken 
met een trage opstart van het 
synergieproject in 2015, waar-
door de meeste uitgaven in 
2016 gebeurden. 

  Projectondersteuning: 39%
Naast de door DGD meege-
financierde acties kregen de 
partners ook rechtstreekse 
steun van Fracarita Belgium, 
hetzij via overschrijving van 

middelen (voor bv. opleidin-
gen, werkingskosten, enz.), 
hetzij via de aankoop en ver-
zending van goederen. Nog 
steeds gaat het grootste aan-
deel van de steun van Fraca-
rita Belgium naar de Grote 
Meren regio.  

  Werkingskosten: 18%
De kosten voor de algemene wer-
king van Fracarita Belgium zijn 
licht gestegen. Hoewel we er nog 
steeds naar streven een zo groot 
mogelijk deel van de inkomsten 
rechtstreeks ter beschikking te 
stellen van de projecten in het Zui-
den, stellen we vast dat de nood 
aan kwaliteitsvolle dienstverle-
ning en professionele werking van 
de organisatie ook een stijgende 
kost met zich meebrengt op het 
vlak van personeel en ondersteu-
nende beheersprocessen.

Balans en resultatenrekening

  

Actief Passief
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

  
 Immateriële vaste activa                                    870,29                             502.208,21 
 Materiële vaste activa                               10.135,74                               35.845,70 

                              11.006,03                              -50.495,71 
                            487.558,20 

 Vorderingen op meer dan één jaar                             104.351,55 Schulden op ten hoogste één jaar
 Vorderingen op ten hoogste één jaar                               27.343,28                                             -   
 Geldbeleggingen                             371.840,29                               27.038,09 

 Liquide middelen                             473.272,03                             122.231,65 

 Overlopende rekeningen                               21.776,96                               98.752,06 
                            998.584,11 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar                             248.021,80 

 Overlopende rekeningen                             274.010,14 
Totaal schulden                             522.031,94 

 T O T A A L   DER   A C T I V A                         1.009.590,14  T O T A A L  DER  P A S S I V A                         1.009.590,14 

Kosten Baten
Bedrijfskosten Bedrijfsopbrengsten

Diensten en diverse goederen 63.232,45                              Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 3.495.867,54                         
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 736.990,00                            Andere bedrijfsopbrengsten 603,40                                   
Afschrijvingen 5.538,86                                Totaal Bedrijfsopbrengsten 3.496.470,94                         

Andere bedrijfskosten 3.017.245,49                         Financiële opbrengsten 10.701,48                              
Totaal Bedrijfskosten 3.823.006,80                         Uitzonderlijke opbrengsten -                                         

Financiële kosten 67,14                                     
Uitzonderlijke kosten -                                         

 T  O  T  A  A   L          3.823.073,94                         T  O  T  A  A   L          3.507.172,42                        

A. Te bestemmen resultaat:
totaal exploitatieresultaat 2016 (*) -315.901,52
overgedragen resultaat per 31/12/2015 0,00

Te bestemmen resultaat: -315.901,52

B. resultaatverwerking:
onttrekking aan de bestemde fondsen voor projectwerking 265.405,81
overdracht naar volgend boekjaar 50.495,71
resultaatverwerking: 315.901,52

C. nog te bestemmen resultaat: 0,00

 

Totaal vlottende activa

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten

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

Financiële schulden
Leveranciers

VLOTTENDE ACTIVA

Totaal eigen vermogen

SCHULDEN

Totaal vaste activa

Diverse schulden

Fracarita Belgium vzw  

Geconsolideerde balans op 31/12/2016 

Geconsolideerde resultatenrekening boekjaar 2016 

Resultaatverwerking 

(*) Uit de resultatenrekening blijkt een negatief resultaat van 315.901,52 euro. Dit resultaat dient in perspectief te worden geplaatst gezien de in voorgaande boekjaren aangelegde 
bestemde fondsen ten bedrage van 265.405,81 euro en deze projecten in het afgelopen boekjaar effectief in de kosten werden opgenomen waardoor deze het resultaat van het 
boekjaar negatief hebben beïnvloed. 
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Verslag revisor:
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Ergotherapie in het psychiatrisch centrum Caraes Butare (Rwanda): 
man vlecht een bal met bananenbladeren



40









  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)9 216 35 05
	+32 (0)9 216 35 03

Maatschappelijke zetel:
Stropstraat 119
9000 Gent

Jongen in de kleuterschool te Ndera (Rwanda)




