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2021 was opnieuw een ongewoon jaar. Periodes van hoop dat het gewone opnieuw zou kunnen, wisselden 
af met periodes waarin we nog volop de gevolgen van de COVID-19 pandemie ervaarden. Het leek alsof we 
soms leefden met de handrem op... Ook Fracarita Belgium moest vaak de handrem aantrekken: we lastten 
noodgedwongen de zuid- en inleefreizen af, we stelden onze opvolgingsreizen uit en de Zuidactie kreeg de 
derde golf over zich heen. 

Als vrijwilliger kon ik het voorbije jaar mee binnenkijken bij Fracarita Belgium. En dan merk je dat er intern eigenlijk 
weinig sprake was van een handrem, integendeel. De steun aan de partners in Afrika liep “gewoon” verder. Tegelijk 
maakte het team van de gelegenheid gebruik om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst: op weg naar 
een Fracarita Belgium 2.0.

Drie initiatieven illustreren die dynamiek:

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) aanvaardde Fracarita Belgium als officieel lid. Voorwaarden 
daarvoor hebben te maken met het doelgericht schenkingen verzamelen, met authenticiteit, waardigheid… Onze 
schenkers krijgen zo de formele garantie dat Fracarita Belgium de ingezamelde giften op een juiste en transparante 
manier besteedt.

Een ander initiatief in dezelfde lijn: Fracarita Belgium stelde een ethische code rond integriteit op voor haar 
medewerkers en vrijwilligers. Integriteit is altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest binnen de organisatie, 
maar met deze code legde Fracarita Belgium dit nu ook formeel vast. Denk maar aan preventie van en snel optreden 
bij vermoeden van misbruik, fraude of corruptie en een meldingsmechanisme mocht er toch iets fout lopen. 

Verder schonk Fracarita Belgium ook bijzondere aandacht aan een brandend actueel thema: dekolonisering. Meer 
en meer groeit het besef dat, ook al zijn er geen kolonies meer, we nog al te vaak (onbewust) handelen vanuit 
het oude superioriteitsgevoel, vanuit een machtssituatie veroorzaakt door de nog steeds bestaande economische 
ongelijkheid. 

Daarom moeten ook wij onze huidige relaties met de partners in Afrika kritisch durven bekijken. En dan heb ik het 
niet enkel over de achterhaalde termen die we gebruiken. De vraag is vooral hoe we met onze partners in Afrika 
een relatie opbouwen, hoe we met hen omgaan, hoe we op hun vragen inspelen. Want we denken al snel dat wij 
door onze ervaring in België, het best weten hoe andere landen hun onderwijs en zorg moeten organiseren. 

Maar onze partners komen wel bij ons aankloppen met veel van hun vragen. Hen dan wegsturen met een slogan 
als “wij moeten jullie niet zeggen hoe jullie het moeten doen” is een gemakkelijkheidsoplossing. Dan miskennen 
we hun noden. Wil je dit op een waarderende, emancipatorische wijze doen, op basis van echte gelijkwaardigheid, 
dan is er helaas niet één zaligmakend recept. Je moet hier voortdurend over durven nadenken, je eigen houding in 
vraag stellen en actief bevragen hoe onze partners in Afrika dit ervaren. En soms eens struikelen, en daar dan weer 
veel uit leren. Een uitdaging die Fracarita Belgium zeker aangaat.

Dit is ook belangrijk bij capaciteitsopbouw, een thema waar Fracarita Belgium al veel denkwerk rond heeft verricht 
(en waar ik ook zelf bij betrokken ben). Onze partners willen ondersteuning om hun kennis te vergroten en hun 
vaardigheden te optimaliseren. Ze willen zo beter inspelen op de noden van hun doelgroepen. Het evenwicht 
vinden tussen ondersteunen en betuttelen is niet altijd gemakkelijk. Maar het is net de bereidheid om over die 
ethische thema’s na te denken dat maakt dat ik trots ben vrijwilliger te zijn van Fracarita Belgium. 

Deze thema’s vormen de achtergrond van veel wat je in dit jaarverslag kan lezen.
Ik wens jou veel leesplezier.

Foto links: meisje met het syndroom van Down tijdens een crea-activiteit in de Ecole Spéciale Humura, een afdeling van het HVP Gatagara in Ndera, Rwanda. 
Foto's © Joost Van Heesvelde

Coverfoto: coach Emmanuel (links op de foto) en de assistent-coaches van het 
Neuropsychiatrisch Ziekenhuis Caraes Ndera in Rwanda na een vormingssessie

Kris Demeter
Vrijwilliger bij vzw Fracarita Belgium

Voorzitter Stuwgroep Orthopedagogische Zorg van de ngo
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"De bereidheid om over 
ethische thema’s na te 
denken maakt mij een 
trotse vrijwilliger van 

Fracarita Belgium"

Voorwoord
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183.508  
het totale aantal consultaties en 
hospitalisaties in de Afrikaanse 

psychiatrische centra van de 
Broeders van Liefde in 2021 

131
mensen zijn lid van de K-Mille 

familie en hebben een speciale 
band met de partners in het Grote 

Merengebied

38
partnerziekenhuizen,  

-voorzieningen en scholen 
waarmee we samenwerkten

Achtergrondfoto: Ecole Spéciale, school voor kinderen met een verstandelijke beperking in Humura, Rwanda
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3.640
gesponsorde kilometers op de fiets. 

26 vrijwilligers fietsten 140 km 
t.v.v. Shirika la Umoja, een centrum 

voor personen met een fysieke 
beperking in Goma (DR Congo)

2021 in cijfers

15.699
kilogram gespecialiseerd materiaal 
werd op vraag van onze partners en 
met medewerking van Fracarita Bel-
gium naar Afrika verstuurd (zie p. 35)
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Fracarita Belgium wil, als Belgische ngo voor 
internationale samenwerking van de Groep 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 armoedebestrijding 
als ultiem doel. 

Werking in partnerlanden
We mobiliseren mensen en middelen in België om 
partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika 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, een neurologische aandoening of 
verslavingsproblematiek

• Kinderen en jongeren met gebrekkige toegang tot 
onderwijs

Werking in België
Naast deze initiatieven in partnerlanden 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 de 
partners ter plaatse (zie p. 28).

Wie we zijn
Landen waar partners in 2021 ondersteuning kregen van Fracarita Belgium

Onze strategie:
Capaciteitsopbouw en competentie-
versterking van de partners, zodat 
zij kwaliteitsvolle dienstverlening 
kunnen verzekeren en de 
levenskwaliteit van onze finale 
doelgroep op een duurzame wijze 
kunnen verbeteren. 

4School voor blinden en slechtzienden, Rwamagana, Rwanda

6

AFRIKA = FOCUS

DR Congo*

C.A.R.
Ivoorkust

Ethiopië

Kenia*

Tanzania*

Rwanda*

Burundi*

* = behoort tot het Grote Merengebied

Wereldwijd

AZIË

India
Filipijnen

LATIJNS-AMERIKA

BraziliëPeru

Nicaragua

73Landschap met typische terrassering in Rwanda
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geestelijke gezondheidszorg

Wat we doen

16 centra voor 
geestelijke 

gezondheidszorg*

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

Ondersteunde partners 
in 2021: 

orthopedagogische zorg

16 zorg- en welzijns-
projecten* 

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

onderwijs & opleiding

6 scholen en 
opleidings-
projecten*

Doelgroep: Kinderen en 
jongeren zonder onder-
wijskansen

* = Aantal partners dat in 2021 ondersteund werd door Fracarita Belgium. Het totaal aantal scholen en voorzieningen van de 
Broeders van Liefde in partnerlanden ligt hoger. 

Ondersteunde partners 
in 2021: 

Ondersteunde partners 
in 2021:

Zie p. 10 Zie p. 14 Zie p. 18

3Kivumeer8 9
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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 lage 
inkomenslanden, 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 meerdere capaciteitsversterkende initiatieven van 
haar partners die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg. 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 (zie p. 27) en onderzoeksapparatuur en op de uitbouw van 
de infrastructuur (zie p. 26).

1/7
Eén op de zeven 

kinderen en jongeren 
in Sub-Saharaans Afrika 
ervaart psychologische 
problemen. Bijna 10% 
komt in aanmerking 

voor een psychiatrische 
diagnose.

Bron: PLOS ONE

Mireille Mulohwe Mambuyu, klinisch psycho-
loge en kwaliteitscoördinator in Sosame:

“Familie vormt in onze cultuur het hart van de 
samenleving. Het is het sociale vangnet dat de 
overheid ons vaak niet kan bieden. Maar op familie 
kunnen we altijd terugvallen. Da’s een zekerheid."

"Familieleden spelen ook in de werking van ons 
psychiatrisch centrum een heel belangrijke rol. Wie 
opgenomen wordt bij ons wordt steeds begeleid door 
een familielid, een “garde-malade”. Die doorloopt, zij 
aan zij met de patiënt, het hele rehabilitatietraject. 
De dichte verwant slaapt bij de patiënt, neemt deel 
aan onze therapeutische activiteiten (ergotherapie, 
psycho-educatie, …), zorgt voor mentale ondersteuning 
en neemt heel wat praktische taken op zich: de 
patiënt wassen, eten voorzien, de kamer poetsen, 
kledij wassen, enz. Na de hospitalisatie begeleidt 
het familielid de patiënt bij zijn of haar terugkeer in 
de maatschappij en bij onze opvolgconsultaties. De 
garde-malade gaat dus een heel groot engagement 
aan."

"Tijdens het verblijf, wordt de garde-malade uitgebreid 
geïnformeerd over de aard van de aandoening en 
hoe de omgeving daar op een goede manier mee 
kan omgaan. Op die manier kunnen we de overgang 
naar de thuissituatie vlotter laten verlopen en 
nemen we ook maatschappelijke taboes weg die nog 
steeds bestaan over personen met een psychische 
problematiek."

"Dat een familielid de zorg voor een zieke opneemt is in 
onze cultuur een vanzelfsprekendheid. Toch is het een 
zware, niet te onderschatten last. Ook als de patiënt 
het heel moeilijk heeft, niet meer communiceert of 
agressief gedrag vertoont, moet de garde-malade er 
voor het zieke familielid zijn. Dit kan mentaal zwaar 
doorwegen. We proberen hen daarom zo goed 
mogelijk te begeleiden in Sosame. Ons respect voor 
hen is heel groot."

"Maar ook op financieel vlak is de impact niet te 
onderschatten. De garde-malade moet zijn of haar 
job voor onbepaalde tijd opgeven en heeft dus zelf 
helemaal geen inkomen meer. Bij een langdurige 
opname zijn de financiële gevolgen echt niet te 
onderschatten. De garde-malade rekent dan op de 
andere familieleden om hem of haar te ondersteunen. 
De zorg en liefde voor het zieke familielid komt dus 
met een prijs. Maar je bent en blijft familie, zowel in 
goede als in kwade dagen.”

6Dochter (met peuter) als garde-malade voor haar moeder in Psychiatrisch Centrum Sosame, Bukavu, DR Congo

DR CONGO

Garde-malade
“Familie, in goede en kwade dagen”
In Europa zijn we vertrouwd met het begrip mantelzorg: iemand neemt thuis voor 
langere tijd de zorg op voor een zorgbehoevend familielid. Maar de zorg en begeleiding 
in ziekenhuizen laten we steeds over aan professionelen. In Sub-Saharaans Afrika ligt dit 
helemaal anders. Daar staat een familielid ook in het ziekenhuis 24 uur op 24 klaar voor de 
patiënt. Zelfs in psychiatrische ziekenhuizen, zoals Sosame in Bukavu (DR Congo). 

"De garde-malade gaat een heel groot 
engagement aan"

"De garde-malade moet zijn of haar job 
voor onbepaalde tijd opgeven en heeft dus 

zelf helemaal geen inkomen meer"

10
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6Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Kasaka (Tanzania) werd in de tweede helft van 2021 uitgerust 
met een gezondheidspost voor eerstelijnszorg. De plaatselijke bevolking kan er voortaan ook terecht met hun 
lichamelijke klachten. In het landelijke Msimba-Kasaka gebied was er nog geen dergelijke gezondheidspost. 
Zieke of hulpbehoevende mensen moesten vele kilometers stappen voor medische hulp. De aanwezigheid van 
een post voor basisgezondheidszorg komt ook de psychiatrische patiënten ten goede. Lichamelijke en geestelijke 
gezondheid gaan immers hand in hand. Bovendien bevordert de gezondheidspost de integratie van geestelijke 
gezondheidszorg in de lokale gemeenschap. 

Directeur Emmanuel toont je graag de nieuwe consultatieruimte. Scan de QR-code en wees welkom op deze 
virtuele tour! 

Psychiatrisch centrum in Tanzania breidt aanbod uit: 
nu ook algemene medische zorg 

Tien oktober is de internationale dag voor bewustmaking en voorlichting over geestelijke gezondheid en voor 
de strijd tegen sociale stigmatisering. Heel wat partners van Fracarita Belgium organiseren sensibiliserende 
activiteiten in het kader van deze werelddag. Ook in 2021.

Geestelijke gezondheid bespreekbaar maken op school

3Medewerkers van het Rehabilitatie Gezondheidscentrum Marumba (Tanzania) trokken 
naar een nabijgelegen middelbare school. Ze gingen met de leerlingen in dialoog over wat 
geestelijke gezondheid voor elk van hen betekent. Daarnaast kaartte het team ook het 
belang aan van een goede zorg voor en begeleiding van psychiatrische patiënten in de lokale 
gemeenschap. Dit schoolbezoek is één van de vele sensibilisatie-activiteiten die het centrum 
in de regio organiseert met de ondersteuning van Fracarita Belgium.

Grootschalige sensibilisatie via de radio

Het Neuropsychiatrisch Centrum in Ngozi (Burundi) en een Burundese 
radiozender zonden samen een sensibiliserend programma uit over 
geestelijke gezondheidszorg. De nadruk lag op de bevordering van het 
welzijn via een multidisciplinaire aanpak om mentale aandoeningen 
te voorkomen. Ook het belang van participatie in de gemeenschap 
kwam uitgebreid aan bod.4

Verborgen bestaan voorkomen 

3Het psychiatrisch centrum Sosame in Bukavu (DR Congo) maakte 
van de internationale dag gebruik om de plaatselijke bevolking 
te informeren over mentale of neurologische aandoeningen 
en verslavingsproblematieken. De medewerkers willen zo 
voorkomen dat patiënten thuis een verborgen bestaan leiden of 
zelfs opgesloten worden door hun familie uit onwetendheid of uit 
schrik voor stigmatisering van de patiënt en zijn of haar familie. 
Dankzij sensibiliserende activiteiten zoals deze, kon het centrum 
in de voorbije jaren al heel wat mensen overtuigen om met een 
andere blik naar deze patiënten te kijken en om hen te helpen bij 
hun re-integratie.

Werelddag van de Geestelijke Gezondheid 

3Joséphine getuigt in een korte video over het 
herstel van haar dochter Chantal, die een psychische 
aandoening heeft. Ze is de zorgverleners van het 
psychiatrisch centrum van de Broeders van Liefde in 
Gitega (Burundi) erg dankbaar. Scan de QR-code om de 
getuigenis te bekijken.

“Mijn dochter is nu aan het genezen” 

13
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Orthopedagogische zorg
Leven met een beperking in lage inkomenslanden is vaak een dagelijkse strijd 
om te overleven. Tachtig procent van de mensen met een beperking leeft er in 
armoede. Onwetendheid over de aandoening, een gebrek aan gespecialiseerde 
voorzieningen en de afwezigheid van een sociaal zekerheidsstelsel, leidt in 
sommige situaties tot opsluiting, uitsluiting of verstoting van kinderen met een 
beperking.

Fracarita Belgium ondersteunt Afrikaanse partners die actief zijn in 
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.

90%
van de kinderen met 
een beperking in lage 
inkomenslanden gaan  

niet naar school.

Bron: UNESCO

4Heb je dit ook al eens ervaren? Dat gevoel van machteloosheid wanneer iemand jou niet ziet als de persoon die 
je diep van binnen echt bent? Heel frustrerend, niet?

In het Oost-Afrikaanse land Tanzania lopen de meeste doven al heel hun leven lang rond met deze frustratie. Hun 
broers en zussen gaan naar school, zij niet. Want op school kunnen ze toch niets leren, zo krijgen ze te horen. Ze zijn 
doof, en dus per definitie "dom".

Nochtans barsten heel wat dove jongeren van het talent, maar hun beperking bepaalt volledig hoe de maatschappij 
naar hen kijkt. Hun persoonlijke ambities hebben geen belang. Hun lot ligt al lang vast: kleine karweitjes doen in het 
huishouden of de straat op gaan om te bedelen. Hoe getalenteerd je ook bent, dit is je toekomst als dove. Trouwen 
en een gezin stichten is geen optie. 

Enkele jaren geleden besloten de Tanzaniaanse Broeders van Liefde actie te ondernemen om dit onrecht een halt toe 
te roepen. Samen met enkele doven startten ze een project op voor kwetsbare doven in Rumonge, een wijk in de 
Tanzaniaanse stad Kigoma. Maak kennis met dit project en bekijk het filmpje via de QR-code.

“De meeste doven in Tanzania kennen geen gebarentaal. Ze kunnen dus maar 
moeilijk communiceren, noch met de doven, noch met de horenden. Hier in 

Rumonge leer ik hen gebarentaal. Een nieuwe wereld gaat voor hen open…”
Imani

“Ik kijk telkens uit naar zaterdag, want dan komen alle doven samen hier in 
Rumonge. Die bijeenkomsten geven me iedere keer een mentale opkikker. Dit 

heb ik hard nodig, want in ons land worden we fel gediscrimineerd.”
Zuhura

In de kijker: Rumonge Deaf Cooperative 

ETHIOPIË

Vader van meisje met 
syndroom van Down:
“Het centrum heeft mij overtuigd, 
nu wil ik andere ouders overtuigen”

“Kort na Winchets geboorte, hadden we het gevoel dat 
ze anders was dan andere kinderen. We brachten haar 
daarom naar het ziekenhuis. Daar vertelde de dokter 
ons dat ze bezeten is door een geest, en medicatie niet 
zou helpen. We moesten het aanvaarden. Onze familie 
en kennissen lieten ons links liggen. Ze waren bang dat 
Winchet hen zou besmetten." 

"We hielden haar binnen in huis, probeerden 
traditionele geneeskunde, lieten een gebedsritueel 
uitvoeren, maar niets hielp. Mijn vrouw en ik verloren 
alle hoop. De omgeving meed niet alleen Winchet, 
maar ook ons gezin. Winchet bleef altijd alleen thuis." 

"Tot de dag dat de Broeders langs kwamen en Winchet 
op bezoek mocht in het dagcentrum. Daar kregen 
we te horen dat ze het syndroom van Down heeft 
en dus helemaal niet bezeten is. Winchet gaat nu 
dagelijks naar het dagcentrum en is al ontzettend veel 

veranderd. Ze leerde praten, zich wassen, koken, … 
Echt ongelooflijk, wat een verschil."

"Het centrum heeft ons doen inzien tot wat Winchet 
in staat is. Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik 
hen daarvoor ben. Ik leid nu de ouderraad van het 
centrum. Samen proberen we zo veel mogelijk ouders 
van kinderen met het downsyndroom te overtuigen 
dat hun kind niet bezeten is, maar gewoon anders dan 
andere kinderen. Daar wil ik echt voor gaan!”

5Winchet, aan de slag in de keuken

"Niet alleen Winchet, 
maar heel ons gezin werd 

gestigmatiseerd"

14
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3Het coronavirus zorgde in 2021 voor heel wat extra 
uitdagingen, ook in Rwanda. HVP Gatagara, het centrum voor 
personen met een fysieke en motorische beperking, probeerde 
het hoofd boven water te houden. Toch slaagde het centrum 
erin om hun engagementen verder uit te bouwen. 

Broeder Kizito, algemeen directeur van HVP Gatagara, getuigt:
“Ons centrum heeft nu een 500-tal extra kinderen en jongeren 
onder haar hoede. Het HVP Gatagara is een referentiecentrum 
voor orthopedische ingrepen en zorg en werd ook als dusdanig 
geaccrediteerd door de overheid. Door de accreditatie kunnen 
medische zorgen en ook sommige orthopedische materialen 
gedeeltelijk terugbetaald worden door de mutualiteit. Dit zorgt 
voor een exponentiële groei van het aantal patiënten dat zich 
aandient in Gatagara. Alle filialen van het HVP in Rwanda zien op 
jaarbasis (ambulant en residentieel) meer dan 8.000 kinderen 
en jongeren. Een goede zaak voor de zorgverlening van zoveel 
extra patiënten die nood hebben aan orthopedische zorg, maar 
ook een hele uitdaging voor het HVP en haar ondersteuning.” 

"Alle filialen van het HVP in Rwanda zien op 
jaarbasis meer dan 8.000 kinderen en jongeren"

HVP Gatagara geaccrediteerd door de overheid en mutualiteiten 

6Door de pandemie en de economische malaise in Rwanda kregen heel wat gezinnen het in 2021 extra 
moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Veel ouders konden de kleine eigen inbreng in de facturen voor de  
(post)operatieve zorgen van hun zoon of dochter niet betalen. De overbruggingskredieten van de Provincie West-
Vlaanderen gaf deze mensen opnieuw ademruimte. Zo kon de paramedische zorg van hun kinderen tijdens de 
pandemie verder worden gezet, zonder dat onze lokale partners in financiële problemen kwamen door het uitvallen 
van inkomsten. Een initiatief van Assante West-Vlaanderen en het Wereldhuis West-Vlaanderen met verstrekkende 
positieve gevolgen! 

Zorg voor kinderen met een beperking gaat verder 
dankzij COVID-19 overbruggingskrediet

Evacuatie centra in Goma na 
vulkaanuitbarsting 

Vincent, papa van flinke zoon Arcade, getuigt in een video over de 
zorgverlening in het HVP Ecole de Vie Humura in Kigali, Rwanda. 
Fracarita Belgium ondersteunt dit dagcentrum, waar kinderen met 
een beperking aangepaste zorg krijgen. 

Vincent: “Arcade kon niet stappen en kroop altijd op de grond. 
Hier kreeg hij de nodige steun en kinesitherapie. Ik ben dankbaar 
omdat hij nu kan stappen. Dit is dankzij de goede steun die hij in het 
centrum kreeg.” Scan de QR-code om de getuigenis te bekijken.4

“Mijn zoon leerde zelfstandig stappen!” 

4Eind mei 2021 barstte de Nyiragongovulkaan 
nabij Goma (DR Congo) uit. Een deel van de 
stad werd overspoeld door de lavastroom of 
getroffen door de aardschokken waarmee 
deze uitbarsting gepaard ging. Dat zorgde 
voor heel wat paniek in Goma. Bij de partners 
waarmee Fracarita Belgium samenwerkt 
werd de situatie nauwlettend opgevolgd. 
Het Centrum voor Personen met een Fysieke 
Beperking en Shirika la Umoja moesten 
uiteindelijk uit voorzorg ontruimd worden 
omdat het in de gevarenzone lag. Iedereen 
werd overgebracht naar het hoger gelegen 
Neuropsychiatrisch Centrum. 

Grote delen van de stad zaten weken lang zonder elektriciteit. Fracarita Belgium kwam tussen in de aankoop van 
brandstof voor de stroomgenerator van onze partner. Zo konden de patiënten er toch opgevangen worden in 
afwachting van hun terugkeer naar Shirika la Umoja (waar zonnepanelen instaan voor de elektriciteitsproductie). 
Gelukkig geraakte niemand gewond en geraakte geen van de voorzieningen beschadigd. 

6HVP Gatagara, Rwanda: centrum voor personen met een fysieke en motorische beperking

17
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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 voor opleiding en onderwijs 
in Afrika en Latijns-Amerika, om kinderen én volwassenen de kracht van kennis 
te geven.

1/4
Een kwart van 
de analfabete 

wereldbevolking leeft in 
Sub-Saharaans Afrika. 

(VN)

3Het Maendeleo Jeugdcentrum, één van onze partners in Tanzania, werd 
eind 2021 geselecteerd voor De Warmste Week. De solidariteitsactie van 
de VRT draaide rond het maatschappelijk thema 'Kunnen zijn wie je bent'. 
Het Wasichana vormings- en coachingsprogramma voor meisjes van het 
jeugdcentrum past volledig binnen dit thema. Meisjes die slachtoffer werden 
van een kindhuwelijk krijgen via dit programma de kans om hun droom waar 
te maken: als gedwongen schoolverlater toch een beroepsopleiding volgen 
en een eigen zaakje opstarten. Wasichana is het begin van een heel nieuw 
verhaal in hun leven. Women empowerment in Tanzania! 

Heel wat mensen kwamen in actie voor de Warmste Week. In 2021 koos 
je niet langer zelf een goed doel, maar ging het ingezamelde geld naar het 
DWW Fonds. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en 
is speciaal opgericht om projecten te steunen die passen in het jaarthema van 
De Warmste Week. Wasichana kreeg na afloop 10.000 euro steun. Daarmee 
werd een opleidings- en coachingtraject gelanceerd om deze meisjes te 
begeleiden bij de opstart van hun eigen micro-onderneming. We zijn trots dat 
dit waardevolle project de selectie haalde! Scan de QR-code hierboven voor 
alle info over dit project.

Maendeleo Jeugdcentrum geselecteerd voor 
de Warmste Week 

3Christina: één van de vele jongeren die de Warafiki (oud-inleefreizigers, 
zie p. 33) helpen studeren via het Maendeleo studiefonds. Luister naar haar 
verhaal en word instant vrolijk van wat we samen voor hen betekenen! Scan 
de QR-code hieronder.

“My dream is to become a business woman…” 

NICARAGUA

Coördinator:
“Zuidactie helpt ons om 
kwetsbare gezinnen door 
deze crisis te loodsen"

"De economische crisis in de nasleep van de COVID-19 
pandemie, heeft gezinnen die in armoede leven 
wereldwijd getroffen. In Centraal-Amerika zorgde de 
economische crisis in combinatie met natuurrampen 
gerelateerd aan de klimaatopwarming voor een 
verviervoudiging van het aantal mensen dat honger 
lijdt."

"Ook hier in Nicaragua stegen de armoedecijfers. In de 
stad Granada meldt een groeiend aantal mensen zich 
aan in ons centrum voor kwetsbare gezinnen. Onze 
medewerkers en vrijwilligers hebben hun handen 
vol om gezinnen in moeilijkheden te begeleiden en 
straatkinderen opnieuw te integreren op school. 
Onze programma’s voor schoolbegeleiding, psycho-
educatie, re-integratie en medische zorg spelen daarbij 
een cruciale rol. De steun uit de Zuidactie-campagne 
van Fracarita Belgium (zie p. 30) helpt ons om deze 
kwetsbare gezinnen door de huidige crisis te kunnen 
loodsen.”

5Bijscholingsklasje van de Broeders van Liefde in Nicaragua, 
waarbij leerlingen rekening houden met social distancing

5Coördinator Br. Jimi (rechts) tijdens één van zijn huisbezoeken

"Honger in 
Centraal-Amerika 
verviervoudigd"
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De technische school ITFM in Bukavu leidt jonge Congolezen op tot uitstekende technici. Deze jongeren zijn 
cruciaal om de economie in Zuid-Kivu te versterken en zo de armoede onder grote delen van de lokale bevolking 
terug te dringen. Voor die belangrijke opdracht heeft de school voldoende machines en gereedschap nodig om 
kwaliteitsvolle praktijklessen te kunnen organiseren. Het ITFM riep daarom de steun in van Fracarita Belgium om in 
België materiaal in te zamelen voor haar werkateliers en dit via container te verschepen naar Bukavu. De container 
kwam in mei 2021 aan in de technische school. De steun van de Provincie Oost-Vlaanderen maakte het mogelijk 
om de transportkosten te helpen dekken. Ondertussen zijn de machines al goed in gebruik in de school door de 
Congolese technici in spe.

Technisch aangelegde jongeren zijn cruciaal om de economie in Zuid-Kivu te versterken en 
zo de armoede onder grote delen van de lokale bevolking terug te dringen

Aankomst container met didactisch materiaal voor 
technische school 

4Leerling in opleiding in de technische school ITFM in Bukavu, DR Congo
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3HVP Gatagara, Rwanda: centrum voor personen  

met een fysieke en motorische beperking    

De organisatie van CAPACITEITSVERSTERKENDE VORMINGEN 
binnen het Afrikaanse netwerk (p. 24)

Het uitbouwen van duurzame INFRASTRUCTUUR & UITRUSTING (p. 26)

Het toegankelijk maken van essentiële MEDICATIE (p. 27)

Fracarita Belgium = faciliterende partner in...

Fracarita Belgium, partner in 
structurele kwaliteitsverbetering

Voor onze Afrikaanse partners is structurele kwaliteitsverbetering een continu en 
prioritair aandachtspunt. Op vraag van deze partners biedt Fracarita Belgium doelgerichte 
ondersteuning om hun ambitie te helpen waarmaken.

2322
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Sinds 2018 organiseren onze partners in het Afrikaanse Grote Merengebied een capaciteitsversterkend 
vormingsprogramma voor geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met Fondation d'Harcourt en onze eigen 
ngo. Via dit programma worden deelnemers uit Rwanda, DR Congo, Burundi en Tanzania op regionaal niveau 
opgeleid tot coach. Zij geven vervolgens in-service training aan collega-verpleegkundigen in hun eigen ziekenhuis. 
Zo bouwen we samen aan een stevig netwerk voor grensoverschrijdende kennisuitwisseling rond geestelijke 
gezondheidszorg. 

“De manier waarop ik werk is erg veranderd sinds ik coach ben. Door de 
intervisie krijg ik nu steun voor heel mijn team van verpleegkundigen in Ndera 

(Rwanda). Met mijn collega-coaches wisselen we goede ideeën uit. En we 
leren ook wat we beter niet doen. Als een idee in een ander ziekenhuis niet 

succesvol bleek, dan zoeken we samen naar andere oplossingen” 
Coach Emmanuel Ntakiyisumba – Neuropsychiatrisch ziekenhuis Ndera, Rwanda

“Dankzij de vorming ben ik een veel sterkere coach geworden voor mijn eigen 
collega’s in Goma (DR Congo). Ik heb geleerd om met moeilijke situaties om 

te gaan en ik weet dat ik niet alleen ben als ik de moed eens verlies. De mede-
coaches en lesgevers staan voor elkaar klaar.” 

Coach Jean Marie Vianney Basabose  - Centrum voor kinderen met een fysieke beperking in Goma, DR Congo

Dr. Sylvestre en Dr. Arlene van het psychiatrisch 
ziekenhuis in Ndera (Rwanda) behaalden hun diploma in 
de neurologie, de medische discipline die zich bezighoudt 
met de diagnose en behandeling van aandoeningen van 
de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de spieren. 
Door een samenwerking tussen UCB en Fracarita Belgium 
konden beiden hun specialisatie aan de universiteit 
van Dakar doen. Met succes! Hun terugkeer en inzet 
in Rwanda als neurologen zal voor de behandeling van 
patiënten met een neurologische aandoening een flinke 
boost zijn. 4

3Hoe de-escaleer je uit de hand lopende agressiviteit 
in een psychiatrisch ziekenhuis? Onder begeleiding 
van de lokale coach werd het personeel getraind in 
het aanpakken van dergelijke situaties. Dit past in het 
brede coaching-programma dat we met onze partners 
in het Grote Merengebied opzetten. Ziekenhuiscoaches 
worden overkoepelend opgeleid en begeleid. Daarna 
brengen ze kennis en inzichten in grondhoudingen over 
naar hun collega’s.

Na een vormingsprogramma van een week 
rond verschillende aspecten van geestelijke 
gezondheidszorg, reikt de hoofdgeneesheer 
van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in 
Lubumbashi (DR Congo) getuigschriften uit 
aan de cursisten. Zo’n 30 personeelsleden 
verdiepten zich in verschillende thema’s 
dankzij een tussenkomst van hun Vlaamse 
partnerschapsvoorziening Kamillus in Bier-
beek (zie partnerschappen p. 34).4

Partner in vorming

Vormingsprogramma geestelijke  
gezondheidszorg in Lubumbashi 

Samenwerking met UCB zorgt voor 
gediplomeerde neurologen 

Coaching-sessie bij onze partner 
HNPC in Rwanda

6Assistent-coach tijdens activiteiten op de kinderafdeling in Neuropsychiatrisch Ziekenhuis Ndera, Rwanda

24 25
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Hoewel de Afrikaanse medewerkers en vrijwilligers het kloppend hart vormen van onze partnerscholen en 
-voorzieningen, valt het niet te ontkennen dat ook goede en duurzame infrastructuur en uitrusting cruciaal zijn om 
te kunnen werken aan structurele kwaliteitsverbetering. Een ziekenhuis zonder drinkbaar water, een EEG-toestel 
zonder elektriciteit, een klas zonder schoolbord, … Hoe sterk de behandelende arts, verpleegkundige of leerkracht 
ook moge zijn in zijn of haar vakgebied, de impact van hun werk wordt vaak stevig ingeperkt door het gebrek aan 
een degelijke basisinfrastructuur- en uitrusting. 

Fracarita Belgium wil voor deze scholen en voorzieningen daarom een ondersteunende partner zijn in de 
uitwerking van hun verbeteringsprogramma’s op het vlak van infrastructuur en uitrusting. Waar mogelijk 
neemt Fracarita Belgium een adviserende of faciliterende rol op zich, of gaat het samen met de partner op 
zoek naar financiële middelen om hun ambities te realiseren.   

Partner in infrastructuur en uitrusting

3Het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Lubumbashi (DR 
Congo) is in volle groei. Een nieuwe geïnstalleerde pomp 
op de waterput voorziet het centrum nu van een vlotte 
watervoorziening. Voor de afdeling neurologie, waar mensen 
met hersenaandoeningen (bv. epilepsie) worden behandeld, 
waren bovendien extra bedden nodig. 

Waterputpomp en extra bedden voor 
psychiatrisch centrum in Lubumbashi 

Partner in essentiële medicatie

Dankzij de nalatenschap van een sympathisant 
van de ngo kon HVP Gatagara in Rwanda drie 
klaslokalen bouwen. De school van het HVP barst 
uit haar voegen, want steeds meer kinderen en 
jongeren met een fysieke beperking bieden zich 
aan voor zorg en onderwijs op deze campus. Ook 
als je er niet meer bent, kan je dus veel betekenen 
voor anderen.

Daarnaast werd dankzij subsidies van de Provincie 
West-Vlaanderen en acties van Fracarita Belgium 
vrijwilligers een professionele wasserij gebouwd in 
het centrum. Dit betekent een flinke vooruitgang 
voor de ziekenhuishygiëne en zal het risico op 
infecties gevoelig doen afnemen.4

Nieuwe klaslokalen en wasserij in 
HVP Gatagara 

Egide Ndayikeza, hoofdapotheker in het CNPK in Bujumbura, Burundi, getuigt: 

"Voor ons psychiatrisch centrum in Bujumbura is het momenteel nog steeds 
geen evidentie om hier geneesmiddelen aan te kopen die een doeltreffende en 
kwaliteitsvolle behandeling van psychische aandoeningen of epilepsie mogelijk 
maken. Deze gespecialiseerde medicatie is in Burundi vaak niet of heel moeilijk 
te verkrijgen. Of ze hebben een lage leveringszekerheid, voldoen niet aan de 
standaardnormen of worden enkel aan een onbetaalbaar hoge prijs verkocht."

"Als blijkt dat we bepaalde essentiële medicatie om die redenen niet bij ons in 
Burundi kunnen aankopen, dan moet ons centrum dit in Europa bestellen. Gelukkig 
kunnen we dan een beroep doen op Fracarita Belgium, dat ons begeleidt in deze 
procedure. Op basis van een vast formularium dat we samen opstelden, doet 
Fracarita Belgium dan een prijsopvraging op de Europese markt. Ze helpen ons 
bij de opvolging van onze bestelling en assisteren ons bij de organisatie van de 
verzending van de medicatie naar ons ziekenhuis hier in Burundi."

"Meer lokale productie zal leiden tot een grotere beschikbaarheid, 
een hogere leveringszekerheid en lagere prijzen voor de lokale 

bevolking"  

"De huidige afhankelijkheid van geïmporteerde producten uit Europa blijft uiteraard 
een zwakke schakel in onze medicatievoorziening. Ook al is de behandeling van 
onze patiënten niet enkel gebaseerd op medicatie, voor veel van onze patiënten 
vormt het wel een heel cruciaal onderdeel."

"Maar er is hoop op beterschap voor de gebrekkige toegang tot medicatie. Het 
schrijnend gebrek aan COVID-19 vaccins in Afrika tijdens het hoogtepunt van de 
pandemie, was wellicht een wake-up call voor overheden en bedrijven om meer 
te investeren in kwaliteitsvolle farmaceutische productiebedrijven hier in Afrika. 
Meer lokale productie zal leiden tot een grotere beschikbaarheid, een hogere 
leveringszekerheid en lagere prijzen voor de lokale bevolking. Daar hopen we alvast 
op."

Scan de QR-code voor Egide zijn videoboodschap!

Fracarita Belgium kwam in 2021 tussen in de aankoop en verzending van € 481.947,71 aan medicatie. Een groot 
deel daarvan werd via onze Afrikaanse partners betaald, voor een ander deel kwam de vzw via subsidies en 
donoren tussen. Deze administratieve en logistieke ondersteuning van de vzw aan haar partnerziekenhuizen 
garandeert hen een correcte bevoorrading van kwaliteitsvolle medicatie aan scherpe prijzen (zie getuigenis 
hieronder + zie p. 35). Het helpt hen ook om deze medicatie toegankelijker te maken voor kwetsbare patiënten 
in Afrika. Eveneens is zeker te vermelden dat Janssen Pharmaceutica en UCB Pharma in 2021 opnieuw een 
grote hoeveelheid medicatie schonken (psychotropen en anti-epileptica), die we naar onze Afrikaanse partners 
konden verzenden. Het gaat om essentiële medicatie binnen onze voorzieningen met een totale waarde van 
ruim 300.000 euro.

Het werk van Fracarita Belgium aan de dienstverlening voor deze aankopen en verzendingen ervan en ook de 
schenkingen in natura zijn amper zichtbaar in de financiële omzet van de vzw, maar behoren zeker tot de ‘vruchten’ 
van het jaar 2021.
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Sensibilisatie
 
De ngo wil mensen in België sensibiliseren rond de thema’s waarvoor we ons in de partnerlanden 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 op deze problematiek geeft.

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

3Deelnemers van een loopwedstrijd voor onze Zuidactiecampagne 
‘Fuerza, Mamá!' in middelbare school Viso Cor Mariae in Brakel

Fracarita Belgium engageert zich niet alleen in de partnerlanden, maar heeft ook een werking 
in België met drie duidelijke doelstellingen:

Acties in België

28 29

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
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COVID-19 trof onze Zuidactiecampagne “Fuerza, 
Mamá!” in 2020 midscheeps. Kort na de startdag 
werd immers de algemene lockdown afgekondigd. 
Het openbaar leven viel stil. 

Campagne voeren werd bijzonder moeilijk, of veelal 
onmogelijk. Maar het enthousiasme van de startdag 
in 2020 en de stijgende noden in Nicaragua maakten 
meteen duidelijk dat deze campagne absoluut moest 
gevoerd worden. In 2021 vlogen we er daarom 
opnieuw in voor “Fuerza, Mamá!”.

Tijdens een online herlanceringsevent namen we 
de draad weer op. De 150 deelnemers kregen live 
een stand van zaken uit het project in Nicaragua en 
tips over hoe ze coronaproof campagne konden 
voeren. En deze tips bleken erg nuttig, want tijdens 
de vastenperiode van 2021 werd ons land overspoeld 
door de ondertussen derde coronagolf.
 
Onze lokale promotoren dienden al hun flexibiliteit 
en creativiteit uit de kast te halen om in de eigen 
klas-, leefgroep-, of afdelingsbubbel sensibiliserende, 
educatieve en fondsenwervende activiteiten te 
organiseren. En dat deden ze met verve, want deze 
moeilijke en onvoorspelbare editie bracht maar liefst 
123.992,98 euro op. Het coronavirus schudde onze 
maatschappij flink door elkaar, maar kreeg onze 
internationale solidariteit met staatkinderen en 
kwetsbare gezinnen in Nicaragua duidelijk niet klein.

Het gros van de ingezamelde middelen wordt nu 
gebruikt om kwetsbare gezinnen in Nicaragua te 
begeleiden die door de economische gevolgen van 
de pandemie extra hard getroffen zijn (zie p. 18). 

Werkloze alleenstaande moeders kunnen een 
opleiding volgen die hen empowert om van thuis 
uit een beroep uit te oefenen (kapster, naaister, 
schoonheidsverzorging, enz). Zo heeft het gezin extra 
inkomsten en hoeven de kinderen hun geluk niet op 
straat te zoeken. Een nieuw project dat dankzij de 
Zuidactie kan worden gerealiseerd. 

In 2021 werd ook geïnvesteerd in een kippenproject. 
Met de steun van de Provincie Limburg en de 
Zuidactie-bijdrage van het psychiatrisch centrum 
Asster (Sint-Truiden) en andere Limburgse 
voorzieningen werd een grote kippenren gebouwd. 
Kwetsbare jongeren en straatkinderen kunnen nu 
op vrijwillige basis meedraaien in dit project en stap 
voor stap meer verantwoordelijkheden opnemen. 
De inkomsten uit de eierenverkoop worden gebruikt 
om de activiteiten in het centrum mee te financieren 
en het zo minder afhankelijk te maken van externe 
ondersteuning. Een mooie win-win!

Dankzij het enthousiasme van onze lokale 
promotoren en hun collega’s werd “Fuerza, Mamá!”, 
ondanks het hobbelige parcours, toch een heel 
sterke Zuidactie.

Wat?
Jaarlijkse campagne

Concept?
“Toon je solidair met de Zuidpartners”

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 partnerlanden

Meer info?
www.zuidactie.be en www.zuidactie2020.org

ZUIDACTIE

ZUIDACTIE 2020-2021: FUERZA, MAMÁ!

Zuidactie 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 >

Benieuwd naar de campagnefilm?  
Scan de QR-code met je smartphone!

"Onze Zuidactie werd een groot succes 
dankzij onze bewoners"

Yoni, Kyana en Marcia (foto), ergo-activiteiten-
medewerkers in Leilinde (Dendermonde), een 
psychiatrisch verzorgingstehuis voor volwassenen 
en ouderen met een ernstige en langdurige 
problematiek, getuigen: 

"Onze Zuidactie werd een groot succes dankzij 
onze bewoners. Zij zetten mee hun schouders 
onder deze actie en dit met ontzettend veel 
enthousiasme. Samen staan we sterk is het motto 
van ons en onze bewoners. Fuerza!"

   "Een zalige beleving voor iedereen"

“Ieder jaar maken we ons in dagcentrum ’t Brugske in 
Leopoldsburg op om een verre vliegtuigreis te maken. 
We leren zo veel bij over een ander land. We proberen in 
geuren en kleuren de gelijkenissen en verschillen aan te 

tonen en we stellen het thema van de Zuidactie centraal. Dit is voor ons de 
start om ook echt goed aan de slag te gaan en ons steentje bij te dragen.”

“Dit jaar haalden we door samen te breien, te werken, en te knutselen 
meer dan 400 euro op. Een topprestatie! De hele actie wordt gedragen 
door de gasten, familie en personeel van ’t Brugske. Het is een project dat 
we SAMEN doen! Een zalige beleving voor iedereen!”

Foto links bovenaan: Sara en Pamela, begeleiders in ’t Brugske, een dagcentrum voor 
volwassenen met een beperking.

ZUIDACTIE-ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
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Het tweede coronajaar 2021 was er opnieuw 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 de Afrikaanse partners.

Acties van Assante

Acties van de Warafiki

5Kalenderverkoop t.v.v. HVP Gatagara, 
Rwanda

5De Warafiki verkochten in april 2021 meer dan honderd Afrikaanse afhaal-
maaltijden t.v.v. straatkinderen in het Maendeleo Jeugdcentrum in Kigoma, Tanzania 

5Wafelenbak voor Maendeleo van Yenthé 

5Zuidreizigers van P.C. Ariadne 
controleren Covid Safe-tickets op de 
kerstmarkt van Lede t.v.v. hun partner 
CP Caraes Butare in Rwanda

ZUIDACTIEZuidreis en Inleefreis

5Assante bierverkoop

Beluister de podcastreeks "Tour du 
Rwanda" via de QR-code! 

ZUIDACTIE-ACTIVITEITEN IN ANDERE VOORZIENINGEN & SCHOLEN
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Een tiental partnerschappen
In 2021 werkten een 10-tal 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 partnerlanden in Afrika en Azië. 
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 België als door effectieve ondersteuning van de 
instellingen in partnerlanden. 

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

Wat? Uniek samenwerkingsverband tussen 
België en partnerlanden

Concept? “Wissel uit, versterk en inspireer”

Voor wie? Centra voor geestelijke gezondheidszorg

Aantal? Een 10-tal voorzieningen in België + 
evenveel in Afrika en Azië

Doel? Capaciteitsversterking in partnerlanden 
en sensibilisatie in België

Logistieke dienstverlening
Ondersteuning bij het verzenden van materiaal naar Afrika in 2021:

15,7 ton
=

€ 424.716

Hoe?
Volgens gewicht:

Per vliegtuig, containerschip of als 
bagage van vliegtuigpassagiers.

Waarheen?
Volgens waarde:

Waarom ?

Bepaalde materialen zijn niet te 
verkrijgen in de partnerlanden,  

of vele malen duurder  
dan bij ons: 

 

bv. geneesmiddelen (zie p. 27), 
orthopedisch materiaal, didactisch 

materiaal, gereedschap,...

Rwanda
€ 298.102

DR Congo
€ 69.204

Burundi
€ 54.337

vliegtuig 59,77878
container 39,77311
via bagage passagiers 0,448116
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Voor onze Afrikaanse partners is kwaliteitsverbetering een continu aandachtspunt. Ze werken met 
doelgerichte actieplannen om dit waar te maken. Een goede basisuitrusting en een betrouwbare toelevering 
van verbruiksgoederen zoals medicatie zijn essentieel om hun plannen te kunnen realiseren. Op vraag van de 
partner speelt Fracarita Belgium in specifieke situaties een faciliterende rol bij de aankoop en verzending van 
goederen.

De partner kan het gros van de goederen die het nodig heeft om kwaliteitsvol te functioneren in eigen land 
aankopen. In uitzonderlijke gevallen is dit niet aangewezen. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat het materiaal vele 
malen duurder is dan in Europa, de kwaliteit van de producten niet gegarandeerd is, of het materiaal in Afrika zelfs 
niet te verkrijgen is. Enkel in die situatie zal de partner beslissen om het materiaal in Europa aan te kopen en zal 
Fracarita Belgium ondersteuning bieden bij het aanschrijven van Europese leveranciers, het opvragen van offertes 
en de verzending naar de partner in Afrika. 

Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, werd in de afgelopen jaren steeds minder materiaal uit Europa naar onze 
Afrikaanse partners verscheept. De toenemende lokale productie (bv. gips voor gipsverbanden) en een grotere 
beschikbaarheid op de lokale markt maakte onze Afrikaanse partners minder afhankelijk van import uit Europa. 
Een evolutie die de duurzaamheid groei van onze partners alleen maar ten goede komt.

Centr. Afr. Rep.
€ 3.073

70 kg

6.244 kg
9.385 kg

ZUIDACTIEPartnerschappen

Evolutie verscheept materiaal in aantal ton 2007 - 2021

Ergotherapie in Ndera duurzaam verankerd

Anita Scheepmans (links op de foto), oud-zuidreiziger en L&O 
coördinator bij P.C. Sint-Amandus in Beernem, getuigt:

"In maart 2017, op de terugweg naar de luchthaven na een 
schitterende Zuidreis, vroeg Broeder Charles me of we hen 
konden helpen bij de uitbouw van de afdeling ergotherapie. 
Broeder Charles is directeur van het Neuropsychiatrisch 
Ziekenhuis Caraes in Ndera, Rwanda. Hij bracht in 2018 een 
bezoek aan onze dienst ergotherapie in Beernem. Het begin 
van een mooi partnerschap tussen beide centra. Een jaar 
later verwelkomden we twee studenten ergotherapie van de 
hogeschool Kigali voor een stage."

"Onze directie engageerde zich om de 
loonkosten van de ergotherapeut in Ndera 

tijdelijk voor 50% te dragen"
 

"Onze directie engageerde zich om de loonkosten van de 
ergotherapeut in Ndera tijdelijk voor 50% te dragen. Begin 2021 
kregen we fantastisch nieuws. Ergotherapie wordt duurzaam 
verankerd voor GGZ-organisaties in Ndera & Butare. Want de 
financiering door de Rwandese overheid is nu verzekerd na dit 
succesvol pilootproject!"
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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
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, Eddy De Graeve, Kris Demeter,
    Roland De Bruyne, Veronique Coppin, 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. Fracarita Belgium integreerde dit vervolgens 
geheel in haar werking en stelde een eigen integriteitsbeleid op, 
dat gevalideerd werd door het 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 2021 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

3236
3Nieuwe wasplaats in het HVP Gatagara (Rwanda) 



3938

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:

3938

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.
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Financieel verslag

Evolutie aantal fiscale attesten 2016 - 2021 Omzet en opbrengsten 2017 - 2021 (€ x 1.000.000) 

5 Moestuin- en tuinbouwactiviteiten in Humura (Rwanda), 
école spéciale voor kinderen met een mentale beperking

  Omzet   Opbrengsten

5 School voor blinden en slechtzienden, Rwamagana, Rwanda

Uitgaven: 
€ 1.889.711,65

Opbrengsten: 
€ 1.956.682,66

Resultaat: 
€ 66.971,01
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Opbrengsten

 Bijdrage Belgische Regio BvL (23%) 
 Subsidies (20%)

    Giften (52%)
 Diversen (5%)

Uitgaven

Balans en resultatenrekening

De vzw kon in 2021 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 2021 besteed? Het overgrote deel van onze 
uitgaven zijn rechtstreeks verbonden aan de doelstellingen van de ngo op 
het vlak van ondersteuning van onze partners en op het vlak van sensibilisatie 
en educatie in België. 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 ook een klein deel voor 
administratie (boekhouding, controle door de bedrijfsrevisor, bankkosten, 
verwerking fiscale attesten, …). Die uitgaven garanderen een efficiënte en 
transparante besteding van alle middelen.

Ondersteuning aan onze partners + 
sensibilisatie en educatie in België 
(83%)
Management en fondsenwerving 
(17%)

  

Actief Passief

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Immateriële vaste activa                          1.226,94                     307.916,98 
Materiële vaste activa                          8.362,21 Bestemde fondsen en andere reserves                     194.291,23 

                         9.589,15                        19.826,97 
                    522.035,18 

                         1.910,88 

Vorderingen op meer dan één jaar                                       -   Schulden op ten hoogste één jaar
Voorraden                             780,06 Financiële schulden -                                   
Vorderingen op ten hoogste één jaar                     326.579,18 Leveranciers 34.931,33                       
Geldbeleggingen                     765.814,07 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 124.231,04                    
Liquide middelen                     119.096,31 Diverse schulden 4.344,53                         
Overlopende rekeningen                        23.928,66 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar 163.506,90                    

                 1.236.198,28 Overlopende rekeningen 558.334,47                    
Totaal schulden 721.841,37                    

 T O T A A L   DER   A C T I V A                  1.245.787,43  T O T A A L  DER  P A S S I V A                  1.245.787,43 

Kosten Baten
Bedrijfskosten Bedrijfsopbrengsten

Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 59.938,40                       Omzet 7.893,57                         
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 649.839,51                    Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 1.900.522,04                 
Afschrijvingen 2.529,45                         Andere bedrijfsopbrengsten 24.463,32                       
Voorzieningen 1.910,88                         Totaal Bedrijfsopbrengsten 1.932.878,93                 
Andere bedrijfskosten 1.171.551,57                 Financiële opbrengsten 23.803,73                       

Totaal Bedrijfskosten 1.885.769,81                 Uitzonderlijke opbrengsten
Financiële kosten 2.805,06                         
Uitzonderlijke kosten 81,38                               
Belastingen 1.055,40                         

 T  O  T  A  A   L          1.889.711,65                  T  O  T  A  A   L          1.956.682,66                 

A. Te bestemmen resultaat:
totaal exploitatieresultaat 2021 66.971,01
overgedragen resultaat per 31/12/2020 -47.144,04
Te bestemmen resultaat: 19.826,97

B. resultaatverwerking:
overdracht naar volgend boekjaar -19.826,97

C. nog te bestemmen resultaat: 0,00

 

Totaal vlottende activa

Fondsen van de vereniging

overgedragen resultaat (+)(-)Totaal vaste activa
Totaal eigen vermogen

VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN

VOORZIENINGEN

Fracarita Belgium vzw 

Geconsolideerde balans op 31/12/2021

Geconsolideerde resultatenrekening boekjaar 2021

Resultaatverwerking

Uitgaven 2021

Ondersteuning aan onze partners + sensibilisatie 
en educatie in België 

  € 1.565.671,86  

Management en fondsenwerving € 324.039,79

Eindtotaal € 1.889.711,65   

Opbrengsten 2021

Giften € 1.010.865,04

Bijdrage Belgische Regio Broeders van Liefde € 459.578,91

Subsidies € 382.120,36

Diversen € 104.118,35

Eindtotaal € 1.956.682,66
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Verslag bedrijfsrevisor

Fracarita Belgium vzw | 31 december 2021 

1 

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de leden 
van Fracarita Belgium vzw over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2021 - Jaarrekening 
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 alsook de overige door wet- en regelgeving 
gestelde eisen. Dit vormt één geheel en is ondeelbaar. 

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van de leden van 
8 juni 2021, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de 
algemene vergadering van de leden die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023. Wij 
hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van Fracarita Belgium vzw voor de eerste maal uitgevoerd 
gedurende de huidige verslagperiode. 

Verslag over de jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vereniging, die de balans op 
31 december 2021 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, 
met een balanstotaal van 1 246 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar 
van 67 (000) EUR. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de 
vereniging op 31 december 2021 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 huidige afsluitdatum en nog niet goedgekeurd 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. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Paragraaf inzake een overige aangelegenheid 

De jaarrekening over het vorige boekjaar werd gecontroleerd door een andere commissaris die hierover een 
verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd. 
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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 na dat van toepassing is 
op de controle van de jaarrekening in België. De wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van de vereniging, noch van de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de vereniging ter hand heeft genomen of zal nemen. 

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 dat 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;  
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 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. 

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 ons mandaat 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, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 
van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.  

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

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

 Wij dienen u niets mede te delen over verrichtingen die zijn gedaan of beslissingen die werden genomen en die in 
overtreding zijn met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behalve voor wat betreft 
het niet respecteren van de wettelijke termijnen voorgeschreven in artikel 3:74 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen. 

Getekend te Zaventem. 

De commissaris 

  
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV 
Vertegenwoordigd door Jo Van Baelen 
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