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Durven we solidair te zijn in 2017 ?  

 

 

  

 



 

Beste vrienden van ADRA Belgium, 

We hebben alweer een nieuw jaar ingezet. Ik wil u een verrijkend jaar 2017 toewensen, 
vol vrede, goedheid, genegenheid, met kleine en grote momenten van gedeeld geluk. 
Een nieuwe pagina in ons leven wordt ons aangereikt, met nieuwe uitdagingen en voor 
eenieder de mogelijkheid om er een geslaagd jaar van te maken.... lees verder  

 
Jacques Rase, Voorzitter van ADRA Belgium 

  

 

 

Wat zijn onze projecten voor 2017 ? 

 

 

  

 

 

1. In het oosten van de 

Democratische Republiek 

Congo ondersteunen we 

een 30-tal vrouwen 

(weduwen, jonge moeders, 

….), slachtoffers van het 

conflict daar, om hun leven 

weer op te bouwen door 

middel van 

vaardigheidstrainingen. 

Meer weten, klik hier. 

 

  

http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=62b9973858&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=aff15ca56d&e=fa28eb8e32


 

 

2. In het zuiden van 

Kameroen, werken de 

inwoners van 2 Baka 

pygmeeën dorpen aan een 

zelfvoorzienend 

voedselproject mede 

dankzij de invoering van 

een aangepaste en 

duurzame landbouw. Meer 

weten, klik hier. 

   

 
 

  

 

3. In Burundi, het vervolg van het verbeteren van de sanitaire voorzieningen en de 

strijd tegen de ondervoeding van 399 studenten van het Delhove Lyceum. Meer 

weten, klik hier, of bekijk de video.  

 

  

http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=61cd5182d8&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=61cd5182d8&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=3ba4dc8a7b&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=3ba4dc8a7b&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=fadbc8b04c&e=fa28eb8e32


 

 

4. Kerstdozen 2017, kinderen helpen kinderen. 

 

Afspraak vanaf september 2017 voor een nieuwe editie. 

Objectief dit jaar 1.000 kerstdozen voor 

minderbedeelde kinderen.   
 

  

 

 

En nog andere projecten ….   

Actueel worden andere projecten aan ons Belgisch bureau 

voorgelegd. We zullen niet nalaten ze u de komende weken voor te 

stellen op deze site (www.adra.be) en op onze andere 

mediaplatformen. 

Verder zal ADRA Belgium, in 2017 net als de vorige jaren, de oproep 

beantwoorden van de bevolking die noodhulp ( aardbeving, tsunami, 

orkaan, conflicten, …) behoeft en dit met snelle en duurzame acties.  

 

 

  

 

  

  

 

http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=bcadf8fe02&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=4f2245dece&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=45c1a89bb3&e=fa28eb8e32


  

Doe een gift  

 

  

 

 

  

 

Projecten 2016, de resultaten !  

 

  

  

 

Dankzij uw vrijgevigheid hebben jullie ons in 2016 

meer dan 11.328 directe begunstigden helpen 

ondersteunen. 

 

Of het nu gaat over de jonge moeders in het Oosten 

van Congo, de vrouwen en kinderen in Syrië, de 

studenten in Burundi, de slachtoffers van de 

orkaan in Haïti, de wezen in Kameroen of nog vele 

andere, wij hebben samen ons doel « de wereld 

 

Waarom ADRA 

helpen in 2017 ? 10 

redenen om ons te 

steunen !  

 

  

  

 

Kerstdozen 2016 – 
Oproep om te 

getuigen ! Help ons 
het verhaal te 

ontdekken achter 
deze kerstdoos ! 

 

In april, actiedag 
voor, het 

vluchtelingenkamp 
in de buurt van 

Duinkerke. Info en 
inschrijvingen klik 

hier. 

 

http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=5f57ba629a&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=3e59fc849d&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=3e59fc849d&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=3e59fc849d&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=254d0caf04&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=fe56af5fb1&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=fe56af5fb1&e=fa28eb8e32


 

veranderen, stap voor stap, mens na mens » 

nagestreefd. 

 

Dankzij jou zijn dit de resultaten ! Om ze in detail te 

ontdekken, actie per actie, aarzel niet om hier te 

klikken. (pagina 2). En indien je verder actie wil 

nemen voor een rechtvaardigere wereld doe hier 

dan een gift !  

 

  

Volg ons op de sociale media !  

 

 

  

 

Facebook  
 

 

Twitter  
 

 

Website  
 

 

YouTube  
     

 

 

ADRA België zoekt 
ambassadeurs 

 

Een humanitaire 
kamp in Kirgizstan 

in juli 2018. 
Binnenkort 

informatie hierover 
op onze website 
(www.adra.be). 

 

  

 

Noodsituatie in 

Haïti : De 

uitdagingen zijn 

enorm ! Interview 

met Marie-Denise 

Dorvilier, een 

moeder van 53 

jaar, die de orkaan 

overleefde. Klik hier  

 

 

  

Indien u wenst in te schrijven, aarzel dan niet een mail te sturen naar het 

volgende adres : info@adra.be 

http://bob.us15.list-manage1.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=bc50b8519f&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage1.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=bc50b8519f&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage1.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=7761932d3d&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=56b4e58ef4&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage1.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=b064843af2&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=48a942adaf&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=0436316418&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=a015e4ac8e&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=4d7d05232f&e=fa28eb8e32
http://www.adra.be/
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=5922cc0625&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=5922cc0625&e=fa28eb8e32
mailto:info@adra.be
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=40971fc33f&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage1.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=1ffc7128c7&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=7b220bfaeb&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=6d1fde457a&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=0b412bfc3f&e=fa28eb8e32
http://bob.us15.list-manage2.com/track/click?u=66662bb15377eb25d15f0ba2c&id=deac7cbed5&e=fa28eb8e32
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