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1. Wat informatie over Kirgistan 

Land in Centraal-Azië, in het noorden omringd 

door Kazachstan, in het westen door 

Oezbekistan, in het zuidwesten door 

Tadzjikistan en in het zuidoosten door China. 

Kirgistan maakte vroeger deel uit van de Sovjet-

Unie en heeft er talrijke verouderde 

infrastructuren van behouden.  

 

Sinds zijn onafhankelijkheid heeft het land 

talrijke economische en politieke crisissen 

moeten doorstaan. Deze hebben de opgezette ontwikkelingspogingen weggeveegd. Ondanks 

een stabiele periode sinds een tiental jaren, heeft het land veel moeite om zich te ontwikkelen 

en om zijn bronnen van inkomsten (voornamelijk op landbouwvlak) te diversifiëren. Het staat 

nog veraf om een plaats in de wereldeconomie te bemachtigen.  

 

1.1. Technische fiche van het land: 

 

 Officiële talen: 

Kirgizisch (landtaal) en Russisch  

(officiële taal) 

 Etnische samenstelling (2013):  

Kirgiezen 72,6%, Oezbeken 14,5%,  

Russen 6,4%, Doenganen, Tadzjieken,  

Oeigoeren, … 

 Munteenheid: som (1€ = 76 soms) 

 Bevolking: 5,8 miljoen (2014) 

 Temperatuur: + 30° in de zomer en -30° in de winter 

 90% bergen 

 

1.2. Levensstandaard: 

 

Wanneer we ons baseren op het BBP (bruto binnenlands product), staat Kirgistan 145ste op 

196 landen. België bijvoorbeeld staat op de 26ste plaats. Het land, het armste van  

Centraal-Azië, overleeft vooral dankzij de landbouw. Ziehier concreet een overzicht van de 

levensstandaard in Kirgistan: 

 Kirgistan 
Gemiddelde 

Azië 

Gemiddelde 

Wereld 

Maandelijks bruto 

inkomen / inwoner 
83 $ 442 $ 850 $ 

Jaarlijks bruto inkomen/ 

inwoner 
990 $ 5 299 $ 10 199 $ 
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2. Waaruit zal ons Humanitair avontuur bestaan?  

 

 

De hele reis zal 3 weken duren en zal als volgt zijn samengesteld: 

 

 

 

 

 

 

2.1. Het Humanitaire 

 

We zullen ons aansluiten bij de steunactie van ADRA Kirgistan aan de meest kwetsbaren, in 

het bijzonder aan bejaarde mensen en families in grote moeilijkheden ( zonder bron van 

inkomsten, met familieleden die aan een handicap lijden, enz.). Onze concrete hulp zal erop 

gericht zijn de levensomstandigheden van de kinderen, de vrouwen en de mannen in 

uitzichtloze situatie te verbeteren. Door onze actie in het kader van het project “ Build the 

hope” zullen we trachten hen de sleutels aan te reiken voor een betere toekomst. Om meer te 

weten te komen over onze partner ter plaatse, ADRA Kirgistan, afspraak op punt 4. 

 

2.1.1. Concreet: 

 

 Waar gaan we naartoe? Tokmok, in de provincie Chü 

 Wat gaan we doen? Herstellen, bouwen, renoveren… om concreet het leven van de 

armste inwoners van de provincie Chü te veranderen.  

 Voor wie? Voor 4 families uitgekozen door ADRA Kirgistan als de meest kwetsbare, in een 

uitzichtloze situatie.  

 Hoe? Met de hulp van ADRA Kirgistan en professionelen uit de bouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast dit manuele werk zullen we trachten (weer) hoop te geven aan deze 

families en sleutels voor een betere toekomst… 

Het humanitaire Het avontuur 

Week 1 Week 2 Week 3 
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2.1.2. Ontmoeting met de toekomstige begunstigden van het project "Build The Hope" 
 

 De familie van Ulzana: 

 

 Ulzana is een weduwe met 5 kinderen, die leeft bij 

haar blinde moeder;  

 Ze voert meerdere kleine jobs uit, die met moeite 

volstaan om haar familie te voeden; 

 Het huis is bouwvallig, er ontbreekt een 

badkamer, een toilet evenals een keuken. 

 

 De familie van Syiyn: 

 

 Syiyn is een jong meisje van 12 jaar, dat samen 

met haar broer, moeder en grootmoeder leeft;  

 Haar moeder, Anara, heeft kanker en tracht op de 

velden te werken wanneer het seizoen het toelaat. 

De familie overleeft veelal met het enige pensioen 

van de grootmoeder (27 €/maand); 

 Hun huis werd gedeeltelijk vernietigd tijdens een 

storm, zonder mogelijkheden voor hen om het te 

reconstrueren.  

 

 De familie van Mihail: 

 

 Mihail is vader van een mindervalide 

(gehandicapte) zoon en dochter. Hij en zijn vrouw 

zijn ook zwaar gehandicapt, wat de toegang tot 

een degelijke job voor hen beperkt;  

 Tijdens de winter heeft hij al zijn krachten ingezet 

om een kachel te bouwen, die met moeite de 

hoofdruimte kan verwarmen; 

 Momenteel leven ze met minder dan 5 €/dag 

dankzij een uitzonderlijke hulp van de regering, 

die op elk ogenblik kan worden stopgezet.  

 

 De familie van Jyldyz: 
 

 Jyldyz is een jonge moeder van 27 jaar die alleen 

leeft met haar 4 kinderen en haar zieke moeder;  

 Ze is met haar kinderen moeten vluchten voor 

haar gewelddadige man ( die haar had gekidnapt 

om haar met dwang te huwen) en ze heeft zich 

moeten verschuilen bij haar ouders. Sindsdien zit 

ze zonder werk; 

 Ze leven allen in een grote plaats zonder 

verwarming of douche. 
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2.2. Het avontuur 

 

Na twee weken project zullen we gedurende een week op avontuur vertrekken… op de oude 

Zijderoute…. Van Tokmok naar het Issyk Koelmeer, van de bergen van Karakol tot aan de 

Chinese grens. Met de jeep, te paard en te voet in een adembenemend landschap… We zullen 

in joerten logeren, in een oud hotel op de Zijderoute en nog veel andere dingen…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

3. De praktische informatie 

 

3.1. Data 

 

 Van 09 juli 2018 tot 30 juli 2018 

 

Opgepast, de definitieve data zullen pas eind september vastgelegd worden bij het aankopen 

van de vliegtuigtickets. Het is dus mogelijk dat deze data wat verschuiven. 

  

3.2. Kosten per persoon 

 

De kosten ten laste van iedere deelnemer en per persoon bedragen +- 850 € en zijn 

inclusief: 

 Eten (3 weken) 

 Logies (3 weken) 

 Transporten 

 Vliegtuig (H/T) 

 Verzekeringen 

Opgepast, indien u geen Belgisch staatsburger bent, zijn kosten voor een VISUM te uwen laste 

te voorzien. Gelieve inlichtingen in te winnen en eventueel de nodige stappen te ondernemen 

bij uw ambassade. Voor meer inlichtingen, raadpleeg de website van de Kirgizische 

ambassade: http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visa-

information/  

 

3.3. Kosten van het project 

 

6600 €, dit bedrag zal moeten ingezameld worden door de hele groep in fundraisingsacties. 

Concreet zal dit bedrag dienen om de levensomstandigheden van de vier families te verbeteren 

door de aankoop van materiaal voor het realiseren van de volgende werken en 

woninginrichting: 

 Familie van Ulzana: Isolatie, bouw van badkamer en toilet, verschillende 

schilderwerken, aanleg van de tuin. 

 

 Familie van Syiyn: Bouw van badkamer en toilet, een kippenhok/ren maken, 

aankoop van kippen, herstellingen binnen. 

 

 Familie van Mihail: Herstel van het dak, plaatsing van ramen, verschillende 

schilderwerken, reconstructie van de binnenmuren. 

 

 Familie van Jyldyz: Isolatie van het dak, een kippenhok/ren maken, bouw van 

badkamer en toilet, herstellen van de binnenmuren. 

 

 

 

http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visa-information/
http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visa-information/
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3.4. Inschrijvingsmodaliteiten  

 

1. Tussen 18 en 30 jaar zijn op het ogenblik van het vertrek; 

2. Overschrijving van een voorschot van 215 € - niet-terugbetaalbaar - (+- 25% van 

het totale bedrag) vóór 17 september op rekening ING van ADRA Belgium: BE43 

3101 0480 0001 met mededeling KZ 2018, uw naam en voornaam; 

3. Het contract van het moreel engagement van de vrijwilliger ondertekend 

hebben;  

4. Uw motivaties hebben uitgelegd op het aanvraagformulier (kandidatuur); 

5. Deelnemen aan de vergadering voor de lancering van het project op 17 september; 

6. Echte motivatie tonen. 

Voor de punten 3 & 4, kunt u de documenten downloaden op de website van ADRA Belgium 

(www.adra.be) rubriek deelnemen, subrubriek evenementen. 

 

Aangezien de plaatsen beperkt zijn, gelieve te noteren dat alleen het respecteren van alle 

inschrijvingsmodaliteiten u definitief engageert voor dit project. 

 

4. Onze partner ter plaatse: ADRA Kirgistan 
 

Het bureau van ADRA in Kirgistan is het belangrijkste van Centraal-Azië. Met een 

multidisciplinair team, 100 % Kirgizisch, zet het talrijke projecten op die de bescherming van 

de meest kwetsbaren beoogt, in het bijzonder van bejaarde mensen en families in grote 

moeilijkheden ( zonder bron van inkomsten, met familieleden die aan een handicap lijden, 

enz.). De prioriteit van het bureau bestaat uit het opzetten van activiteiten die het de 

begunstigde mogelijk maken autonoom te worden. Hierdoor zijn de projecten in de 

schijnwerpers van ADRA Kirgistan: 

 

 Het Centrum voor landbouwmiddelen 

Doel: strijden tegen de voedselonveiligheid door aan de meest onbemiddelden 

opleidingen aan te bieden in de nieuwe landbouwmethodes met respect voor het 

milieu. 

 Het instituut voor de 3de leeftijd 

Doel: de bejaarde mensen uit hun isolement en armoede halen door het creëren van 

groepen van solidariteit, van opleidingen tot artisanale creaties en door het opzetten 

van verkooppunten voor de vervaardigde producten. 

 De weg naar school 

Doel: De ouders en kinderen ertoe brengen het belang van de opvoeding en de 

hygiëne in te zien door opleiding, de verdeling van schoolbenodigdheden, de initiatie 

tot de informatica, enz. 
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 Een voor een 

Doel: schoenen aan de kinderen uit de plattelandszones bezorgen zodat ze 

gemakkelijker naar school kunnen gaan. Dit initiatief is opgezet in samenwerking met 

de Amerikaanse onderneming TOMS ( haar slogan luidt: “een paar gekochte schoenen 

is een paar geschonken schoenen aan de meest onbemiddelden”). 

 Noodhulp 

Doel: in extreme situaties ( aardbevingen, overstromingen, …) waaraan het land 

dikwijls het hoofd moet bieden, levering van voedsel, kledij, hygiënische kitten, enz. 

 

In het kader van het humanitair project “ Build the hope” zullen we ons aansluiten bij de 

steunactie van ADRA Kirgistan aan de meest kwetsbaren door 4 families, in een hulpeloze 

situatie ( zie punt 3.3), te helpen en door hen de sleutels aan te reiken voor een betere 

toekomst. 

 

 

5. Vragen & antwoorden  

 

Ik werk en studeer niet meer, hoe te werk gaan naar de werkgever toe? 

In België bestaan er, naast het betaald- of onbetaald verlof, twee verschillende 

mogelijkheden: loopbaanonderbreking ( openbare sector) of tijdskrediet (privésector). 

U kan meer informatie vinden, evenals de aanvraagprocedures op de site van de RVA 

(http://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-

verloven) 

 

Aarzel in ieder geval niet om aan uw werkgever uw humanitaire benadering, uw plan, 

uit te leggen. Deze zal zich zo meer begripvol kunnen tonen voor uw acties ten voordele 

van de meer kwetsbaren. We kunnen zelfs, indien u het wenst, een brief opstellen voor 

uw werkgever met de details van uw humanitair plan.  

Ik heb niet de Belgische nationaliteit, mag ik dan vertrekken?  

Ja, maar…. Inderdaad, indien u geen Belgisch staatsburger bent, zijn kosten voor een 

VISUM te uwen laste te voorzien, evenals specifieke stappen te ondernemen. Gelieve 

inlichtingen in te winnen en eventueel de nodige stappen te doen bij uw ambassade. 

Voor meer inlichtingen, raadpleeg de website van de Kirgizische ambassade: 

http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visa-

information/  

 

Aarzel ook niet naar ons toe te komen indien u een ruggensteuntje wilt bij de 

administratieve stappen, we zullen met plezier met u bekijken hoe u deze 

administratieve zaken kan regelen. 

Ik heb mijn voorschot van 215 € betaald, maar wens tenslotte niet meer te 

vertrekken. Kan ik mijn voorschot terugkrijgen? 

Spijtig genoeg niet. Bij uw inschrijving hebben wij kosten gemaakt (vliegtuigtickets, …) 

die achteraf niet kunnen worden terugbetaald. 

http://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
http://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven
http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visa-information/
http://www.kgembassy.org/en/consular-issues/applying-for-a-visa/general-visa-information/
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Wat gebeurt er wanneer we de 6600€ voor het project niet hebben kunnen 

inzamelen?  

In dit geval zullen we spijtig genoeg gedwongen zijn om de hulp geboden aan de 4 

families te verminderen.  

Ik heb geen bijzondere capaciteiten, zal ik ter plaatse nuttig zijn? 

Er zijn geen bijzondere capaciteiten nodig om deel te nemen aan dit project. Een grote 

dosis motivatie en doorzetting volstaan. Ter plaatse zullen we gecoacht worden door 

professionelen uit de bouw, die ons zullen begeleiden in de verschillende uit te voeren 

werken.  

 

 

6. Contacten  

 

U wenst meer informatie over dit humanitaire project? Aarzel niet ons te contacteren via 

onderstaande contactgegevens:  

info@adra.be 

Ernest Allardstraat 11, 1000 Brussel 

Uitvoerend directeur – Jonathan Lo Buglio – 0488 95 91 23 

Voorzitter van de bestuursraad – Jacques Rase - 0473 80 91 23 

Secretaris van de bestuursraad – Elie Melis - 0474 86 46 76 

 

 

 

mailto:info@adra.be

