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OPVANG VAN VLUCHTELINGEN:
Wat weten we nu echt?

TSUNAMI ’S,  AARDBEVINGEN, BURGEROORLOGEN.. . 
Hoe werkt  noodhulp?

MONGOLIË,  MAURITANIË,  KIRGIZ IË 
Onze vr i jw i l l igers in  act ie ! 
Interv iews & getu igen issen 
 

MAURITANIË:
Woningen gemaakt van p last ic 
f lessen voor lepra l i jders 

MAAR OOK: 
-  Resu ltaten 2018 
-  Act ies 2019 
-  Samenwerk ingen,  enz. 
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Beste vrienden van ADRA-BE,

Jullie hebben momenteel de tweede editie van 
het jaarlijkse magazine van ADRA Belgium in 
jullie handen. Zoals in de vorige editie heeft dit 
magazine meerdere doelen:

Eerst en vooral willen we jullie bedanken voor 
jullie gulle schenkingen. In 2018 heeft het ADRA-
netwerk via noodhulp en ontwikkelingsprojecten 
opnieuw belangrijke veranderingen kunnen 

teweegbrengen in het leven van meer dan 11 miljoen mensen in de 
wereld. Dankzij jullie kon ADRA Belgium hiertoe bijdragen. We zijn blij met 
de steun van talrijke periodieke schenkers.
 

Bedankt!

Daarnaast willen we jullie via dit magazine op de hoogte brengen van 
wat we gerealiseerd hebben in het jaar 2018. Ons team heeft vorig jaar 
niet stilgezeten. Op de volgende bladzijden komen jullie meer te weten over 
de verschillende ontwikkelingsprojecten die we gesteund hebben, maar 
ook over de hulp die we boden in verschillende noodsituaties. Jullie kunnen 
hier ook onze humanitaire missies ontdekken waarbij Belgische vrijwilligers 
ter plaatse de handen uit de mouwen staken voor de minstbedeelden!

Tenslotte willen we jullie belangstelling wekken voor ons actieplan 
van 2019. Uiteraard blijven we zowel de lopende als nieuwe 
ontwikkelingsprojecten steunen en blijven we tussenkomen in noodsituaties. 
We zouden in de toekomst ook graag willen optreden in het binnenland, 
wat op dit moment om fiscale redenen niet mogelijk is. Daarom hebben 
we beslist om een tweede ADRA-vereniging op te richten, die gericht zal 
zijn op acties in België. Het is bovendien de bedoeling om ons team uit te 
breiden. Daarom hebben we iemand aangesteld die zich vanaf september 
2019 voltijds zal bezighouden met het zoeken naar fondsen.

Steeds meer mensen hebben hulp nodig en er lopen heel wat projecten. 
ADRA wil een beetje hoop brengen in deze wereld waar nog veel te vaak 
vijandigheid heerst. Help ons om het leven van talrijke kansarme tijdgenoten 
te verbeteren. We dromen allemaal wel van een meer rechtvaardige en 
meer menselijke. Wij kunnen hiertoe bijdragen. Zoals Gandhi zei:

”Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.”

- Jacques Rase
Voorzitter van ADRA Belgium 

Hoofdartikel
Jacques Rase
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Overzicht van de 
Projecten
2018/2019

BELGIË: “Safe Place for Refugees”
Vluchtelingen uit het Maximiliaanpark worden naar 
gastgezinnen gebracht. Financiering uitsluitend door de 
zevendedagsadventisten - p.25-26

DUUR: 6 MAANDEN
BEGUNSTIGDEN: 995 VLUCHTELINGEN
BUDGET: 14 300€  

Bouw van 40 degelijke woningen voor gezinnen die getroffen 
zijn door lepra. Innovaties in 2019, zie p.14-17

MAURITANIË: “El Emel”

DUUR: 2018 - 2020
BEGUNSTIGDEN: 360 MENSEN 
BIJDRAGE: 15 000€ (PER JAAR)

Herstel van 6 waterbronnen in de gemeente Tibati, 
departement Djérem. Dit project heeft als doel het aantal 
sterftegevallen door water gerelateerde ziekten bij de 
plaatselijke bevolking te doen dalen, en dan vooral bij kinderen.

KAMEROEN: “Safe water” 

DUUR: 2018
BEGUNSTIGDEN: 5 000 PERSONEN
BIJDRAGE: 5 000€

Ondersteuning van het herontwerp- en recyclagecentrum door de verkoop van hun 
prducten. Dit centrum draagt bij tot de verbetering van de economische situatie 
van vrouwen in zeer precaire situaties (opleiding, coöperaties, enz.).

BOSNIE - HERZEGOVINA: Recycling en ontwerpcentrum

DUUR: ONBEPERKT
BEGUNSTIGDEN: HONDERDEN VROUWEN DIE EEN OPLEIDING KREGEN
BUDGET: 500€ (AANKOOP VAN DE ITEMS)

In België worden kerstdozen ingezameld voor kansarme 
kinderen in Servië. De pakjes worden samengesteld 
door de deelnemers en gevuld met verrassingen 
(speelgoed, snoep, kledij) - p.18

SERVIË: Kerstdozen

DUUR: 2015 - 2020
BEGUNSTIGDEN: 994 KINDEREN 
BUDGET: 4 970€ / 994 DOZEN  (2018)

*BUDGET = TOTALE FINANCIERING VAN ADRA BELGIUM
**BIJDRAGE = GEDEELTELIJKE FINANCIERING DOOR ADRA BELGIUM VAN EEN PROJECT VAN HET NETWERK
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BOSNIE - HERZEGOVINA: Recycling en ontwerpcentrum

Noodhulp: Opbouw en verbetering van de 
kampen (scholen, zorgcentra, sanitaire 
voorzieningen...) - details p.12-13

DUUR: 12 MAANDEN
BEGUNSTIGDEN: 114 695 MENSEN
BIJDRAGE: 5 000€

BANGLADESH: Rohingya

Noodhulp: Hulp bij de eerste 
levensbehoeften: voeding, drinkbaar 
water, onderdak, enz. - details p.6-9

INDONESIË: Tsunami

DUUR: 2 MAANDEN
BEGUNSTIGDEN : 1 800 MENSEN
BIJDRAGE : 7 000€

Noodhulp: Opbouw en verbetering van de 
bestaande kampen (scholen, zorgcentra, 
sanitaire omstandigheden...) - details p.11

JEMEN: Hongersnood

DUUR: 2 MAANDEN
BEGUNSTIGDEN: 11 549 MENSEN
BIJDRAGE: 15 000€

Opstart van 20 kwekerijcoöperaties in de 
sloppenwijken van Ulaanbaatar.

MONGOLIË: “MEAL” Project

DUUR: 12 MAANDEN
BEGUNSTIGDEN: 852 VOORMALIGE NOMADEN 
BIJDRAGE: 15 000€

Een nieuwe goed functionerende keuken 
(betere verwarmingssystemen, briketten en 
biogas) plaatsen om de hygiëne te verbeteren 
en het houtverbruik te verminderen - 
laatste stap.

BURUNDI: School Delhove

DUUR: 2015 - 2019
BEGUNSTIGDEN: 635 STUDENTEN 
BIJDRAGE: 10 422€

Humanitaire reis: heropbouw van 4 huizen van 
kansarme gezinnen in de provincie Tsjoej. 
- details p.30-33

KIRGIZIË: “Build the Hope”

DUUR : 3 WEKEN
BEGUNSTIGDEN : 21 PERSONEN
BIJDRAGE : 10 000€
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Het jaar 2018 
in cijfers 

4

GULLE
SCHENKERS 

PARTICULIERE GIFTEN

BEGUNSTIGDEN

OVERHEIDSFINANCIERING 

STEUN VAN DE 
ZEVENDEDAGSADVENTISTEN

204

53 615€
125 352 

5 480€
7 336€

Wilt u hier meer over weten?
Wij werken in alle transparantie. 

De jaarrekeningen van ADRA België zijn beschikbaar op www.ADRA.be

*C i j f e rs  van  he t  ADRA Be lg i um -bureau



5

131 

LANDEN 104
NOODSITUATIES 

EEN
NETWERK  

11 000 000
BEGUNSTIGDEN 

* C i j f e r s  v a n  A D R A  I n t e r n a t i o n a l 



Dossier: Noodhulp 

Ik heet Ralfie Maringka en ben al meer 
dan 12 jaar lid van het Emergency 
Response Team (ERT - noodteam) in 
Indonesië.

Hier in Indonesië hebben we een 
uitstekend noodhulpteam. De meesten 
onder ons kregen een opleiding op het 
gebied van rampenbeheer en hebben 
jarenlange ervaring. Dankzij onze 21 
bureaus verspreid over heel Indonesië, 
zijn we klaar om op elk moment in te 
grijpen.

Twee jaar geleden versterkten we de 
samenwerking met de protestantse 
adventistenbeweging door verschillende 

predikanten, kerkverantwoordelijken, 
artsen en verplegers van de 
gemeenschap op te leiden rond het 
beheer van noodsituaties bij rampen. 
Bovendien staan heel wat vrijwilligers 
van ADRA klaar om ons team te komen 
versterken in noodgevallen.

Ons team is al enkele uren druk in de 
weer. Een aardbeving, gevolgd door 
een tsunami, verwoestte zopas het 
dorp Palu op het eiland Sulawesi. De 
bevolking werd er heel zwaar getroffen, 
dus we moeten snel handelen om hen 
te helpen...
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Vrijdag 28/09/18 - 19.02 u.
eiland Sulawesi
Aardbeving: 7,5”
1 234 doden / 600 000 slachtoffers

Vrijdag 21:00 u.

Indonesië, 
Wat er zich afsp eelt bij
 een crisissituatie



Sinds gisterenavond is het eiland 
afgesloten van de rest van de wereld. We 
zoeken tevergeefs een manier om een 
vlucht te nemen en zo snel mogelijk ter 
plaatse te komen. De enige luchthaven 
die nog open is, is die van Mamuju, 
op 374 km van Palu (hoofdstad van de 
provincie Sulawesi). Uiteindelijk krijgen 
we te horen dat er vóór morgen geen 
vlucht mogelijk is.

De eerste informatie die we ontvangen 
over de lokale bevolking belooft weinig 
goeds. De hulpdiensten komen niet en 
de hardst getroffen gebieden zijn ook 
het moeilijkst te bereiken.

We contacteren onmiddellijk het interna-
tionale bureau voor de eerste financiële 
hulp en logistieke ondersteuning. Ze zijn 
al op de hoogte van de ramp en zetten 
ook hun hulpmiddelen en noodteams in.

Vóór morgen zal er geen vlucht zijn. Wij 
zitten dus vast, ver van het epicentrum 
van de aardbeving en gebruiken 
die dag om het werk ter plaatse zo 
goed mogelijk voor te bereiden: zo 
veel mogelijk informatie verzamelen, 
contact opnemen met verschillende 
commandocentra van de overheid en 
andere ngo’s om ons werk op elkaar af 
te stemmen. 

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat 
het aantal slachtoffers toeneemt, dat de 
mensen niets hebben en er honderden 
gewonden zijn. Velen hebben alles ver-
loren...

Gelukkig heb ik de eerste reacties 
van het ADRA-netwerk ontvangen. De 
noodteams worden opgeroepen, er 
werd een persbericht uitgegeven, dat 
zelfs werd doorgestuurd naar de Los 
Angeles Time en de Washington Post. 
De nood is hoog, volgens de eerste 
schatting zou er 216 000 dollar nodig 
zijn om noodhulp voor meer dan 10.000 
mensen te bieden.

Ik hoor ook dat het platform Pray 4 Hope 
(ngo gespecialiseerd in logistiek) goed 
doorgewerkt heeft: ze konden vluchten 
boeken zodat andere noodteams ons zo 
snel mogelijk te hulp konden schieten. 
Ze zullen ons ook helpen met het over-
brengen van de materialen en de giften 
die wereldwijd ingezameld werden.

We krijgen bevestiging dat er andere 
teams onderweg zijn. Sharon, Joseph 
en Evelyn, allemaal leden van het 
Emergency Response Team (ERT) van 
ADRA International, die een opleiding 
kregen omtrent het beheer van extreme 
situaties, zullen ons binnenkort komen 
helpen. Ik wacht met veel ongeduld op 
hen...
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Zondag 05:30 u.Zaterdag 07:00 u.

Zaterdag 19:45 u.

INDONÉSIE, île de Sulawesi
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Het vliegtuig is zonet geland in Mamu-
ju. We hopen de 374 km naar Palu zo 
snel mogelijk te kunnen afleggen.

Ik ben nog steeds niet in Palu... Alles 
rond mij is verwoest, overal zie ik schade 
van de aardbevingen en de tsunami. 
De wegen liggen er chaotisch bij. De 
grond zit vol met barsten en is bezaaid 
met boomstronken. Ik ga traag vooruit 
en kan enkel zien door het licht van de 
koplampen: de elektriciteitscentrales 
werken niet en dompelen de steden 
volledig in de duisternis. Ik hoop Palu zo 
snel mogelijk te kunnen bereiken.

We komen eindelijk aan in Palu. We 
hebben 374 km afgelegd in maar liefst 
15 uur. Het is nog steeds donker, maar 
ik zie meteen de omvang van de schade: 
de verwoeste huizen, de auto’s op hun 
dak, de grond die overal bezaaid is met 
stenen en zand... Dit toont aan hoe hard 
de tsunami het gebied getroffen heeft. 
De overlevenden die langs de weg liggen 
in provisorische tentenkampen zien er 
radeloos uit…

We steken de handen uit de mouwen. 
De bevolking heeft vooral nood aan 
drinken, eten en onderdak. Mensen sta-
an uren in de rij om een beetje stookolie 
te vinden.

We richten onmiddellijk een ADRA-
coördinatiecentrum op en overlopen 
de noden en de hulp waarover we 
al beschikken. Het tweede team van 
Sharon, Joseph en Evelyne zou ons 
enkele dagen later komen vervoegen met 
nog meer materiaal. De twee volgende 
maanden zullen we water en voedsel 
uitdelen, de gewonden verzorgen, 
schuilplaatsen bieden en bijdragen tot 
de coördinatie van de diensten van de 
verschillende ngo’s ter plaatse.

Het is slechts het begin van een lange 
strijd. Na het allernoodzakelijkste 
gedaan te hebben, moet alles nog 
heropgebouwd worden... Ondanks 
de enorme golf van solidariteit uit 
alle uithoeken van de wereld en 
de indrukwekkende internationale 
mobilisatie zal de bevolking van Palu nog 
jaren moeten wachten totdat de sporen 
van die vreselijke dagen uitgewist zullen 
zijn.

Zondag 14:00 u.

Maandag 05:00 u.

Maandag 07:00 u.

Maandag  03:30 u.
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De regering van Indonesië kondigde het 
“nationale rampenplan” pas maandag af, 
dus drie dagen na de ramp. Daarom kon 
er voor die datum geen enkele oproep 
tot internationale hulp gedaan worden, 
wat ervoor zorgde dat de noodhulp pas 
veel later kon komen. De meeste hulp 
kwam dus pas dinsdag ter plaatse.

Desondanks kon ADRA dankzij de lokale 
vestiging ADRA Indonesië al ingrijpen 
vóór het officiële bericht van de regering, 
en was op die manier een van de eerste 
ngo’s ter plaatse.

Op 8 oktober, dus bijna een week na 
de ramp, verbood de regering van 
Indonesië de buitenlandse ngo’s om 
ter plaatse te komen. De hoofdzakelijke 
reden van dat verbod was dat 
verschillende internationale structuren 
de officiële procedures niet naleefden. 
Het Indonesische agentschap voor 

rampenbeheer verduidelijkte in een 
bericht dat “de buitenlandse ngo’s 
geen toestemming hebben om 
onmiddellijk ter plaatse te komen. 
Alle acties moeten samen met lokale 
partners ondernomen worden [...] De 
buitenlands ngo’s die hun buitenlandse 
personeel ingezet hebben, worden 
verzocht het onmiddellijk terug te 
halen.”

Dankzij de bijzondere werking van 
het ADRA-netwerk konden we, in 
tegenstelling tot anderen, onze 
activiteiten zonder problemen 
verderzetten, want van bij het begin 
konden we op de steun van onze lokale 
vestiging rekenen, dat erkend wordt 
door de regering van Indonesië.

Wist u dat...
ADRA  een van de eerste ngo’s ter p laatse was?

INDONÉSIE, île de Sulawesi



Als er in Jemen 10 mensen zouden wonen, dan

JEMEN

10

zouden er 8 hulp nodig hebben

zouden er 6 bijna niets te eten hebben
zouden er 5 geen toegang

 tot gezondheidszorg hebben

zouden er 6 geen toegang 
tot drinkbaar water hebben zou er 1 ernstig ondervoed zijn



Jemen, een stille humanitaire crisis

Sinds september 2014 woedt er in Je-
men een burgeroorlog, die het leven 
van de plaatselijke bevolking ernstig 
in gevaar brengt. Volgens de huidige 
schattingen zouden ongeveer 22,3 
miljoen Jemenieten dringende humani-
taire hulp nodig hebben.

De kinderen zijn de eerste slachtoffers 
van dit verwoestende conflict. Omdat 
de aanwezige milities en troepen de hu-
manitaire hulp blokkeren, wordt geschat 
dat ongeveer 8 miljoen Jemenieten, 
waaronder 5 miljoen kinderen, te kam-
pen hebben met ondervoeding.

250 000 kinderen van minder dan vijf 
jaar zijn zwaar ondervoed, wat hun leven 
ernstig in gevaar brengt.

Door de erbarmelijke sanitaire 
omstandigheden worden die kinderen 
ook vaak getroffen door ernstige 
complicaties zoals acute diarree, 
cholera en luchtweginfecties. Daardoor 
lopen ze 12 keer meer risico om te 
sterven dan gezonde kinderen.

Sinds 2017 wordt het land geteisterd 
door cholera en naar schatting worden 
er elke week 10 000 mensen besmet. 
Door ondervoeding en onbehandelde 
ziekten neemt niet alleen het sterftecijfer 
toe, maar is er ook meer kans op een 
vertraagde groei en op cognitieve 
onderontwikkeling.

Dat betekent dat Jemen niet alleen een 
burgeroorlog met een verschrikkelijke 
hongersnood moet doorstaan, maar 
ook het gevaar loopt om een volledige 
generatie met ernstige aandoeningen te 
krijgen, die het land in een vicieuze cirkel 
van armoede en onderontwikkeling zou 
kunnen brengen.

Dankzij het programma “ADRA’s Yemen 
Emergency Support” (YES) biedt ADRA 
die kinderen hulp door naast levens-
middelen ook drinkbaar water, kledij, 
gezondheidszorg en muskietennetten te 
voorzien...

In 2019 zal er nog meer gedaan 
worden dankzij een samenwerking tus-
sen ADRA Jemen, het ADRA-netwerk 
en het Wereldvoedselprogramma om 
te strijden tegen die ongeziene golf van 
hongersnood.

Hoewel er in de media relatief weinig 
over wordt gezegd, blijft de situatie in 
Jemen zeer ernstig. De humanitaire cri-
sis in Jemen werd al aangekondigd als 
de ergste ter wereld... Daarom hebben 
we uw hulp meer dan ooit nodig!

In Jemen heerst de ergste humanitaire crisis ter wereld. Het conflict 
begint nu aan zijn vierde jaar en meer dan 22 miljoen mensen - 75% 
van de bevolking -  hebben hulp en humanitaire bescherming nodig.

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, 3 april 2018

Rudi Vranckx (oorlogsreporter bij de VRT) en zijn team konden een blik werpen 
op het werk dat ter plaatse wordt verricht en de moeilijkheden waarmee de 
bevolking kampt. In het kader van zijn reportage in het duidingsprogramma 
‘Terzake’ (22 januari 2019 op de VRT) bezocht hij onder andere de ADRA-in-
richtingen in Jemen (4’30).

Om de video te zien, ga naar Youtube.com:
“Hongersnood als oorlogswapen in Jemen | Terzake”
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Nog niet zo lang geleden kwamen Yeasin 
en haar man Ehsan met enkel hun kleren 
op hun rug aan in het kamp Kutupalong, 
nadat ze gevlucht waren uit Myanmar.
 
Voordat alles er werd platgebrand, was 
Ehsan de eigenaar van een bloeiende zaak 
in Myanmar. Met de inkomsten van zijn 
kledingwinkel en zijn houten huis met twee 
verdiepingen kon Ehsan voorzien in de 
behoeften van zijn vrouw en hun vier kinderen.

Nu heeft het gezin geen andere keuze dan 
hulp te aanvaarden en te wachten. «Er was 
een tijd dat we vrij waren”, herinnert Yea-
sin zich. ‘‘Mijn man bracht ons alles wat we 
nodig hadden.’’

Nu leggen ze om de twee weken volgens een 
beurtrol een verre afstand af naar het voed-
seldistributiecentrum. De levensmiddelen die 
ze daar krijgen, zijn namelijk de enige voed-
selbron van het gezin.- zonder die levensmid-
delen zou het gezin omkomen van de honger.

Yeasin is op de terugweg. Ze begint aan een 
lange tocht naar haar onderkomen aan de 
rand van het kamp. Na urenlang wachten 
in de rij voor de voedseldistributie is Yeasin 
tevreden dat ze kan terugkeren naar haar 
huis en is ze dankbaar voor de hulp van een 
vrijwilliger van ADRA die de zak met eten 
voor haar draagt.

Deze plattegrond toont 
slechts een klein deel van het 
kamp van Leda.

We zien er de lange weg 
die Yeasin vanuit het 
voedseldistributiecentrum 
heeft afgelegd naar haar 
onderkomen.

HET ONDERKOMEN 
VAN YEASIN 

VOEDSELDISTRIBUTIECENTRUM

Bangladesh,
de weg van 

Y easin 
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Sinds hun aankomst in het kamp 
verblijven Yeasin en haar gezin op 
een plaats die heel ver van het 
distributiecentrum, helemaal aan de 
andere kant van het kamp, ligt. Op 
de terugweg moet Yeasin de beek 
oversteken met vuil water, waarin zij 
en de andere moeders hun was doen.

Yeasin draagt haar baby Hasina op haar 
ene arm, terwijl ze met haar andere 
arm de reling van een smalle brug 
vasthoudt. Die wankele brug verbindt 
haar met de rest van het kamp en 
ze moet die meerdere keren per dag 
oversteken, meestal met haar handen 
vol, wat het nog moeilijker maakt.

Aan de rand van het kamp is er 
iets meer plaats dan in het drukke 
centrum. Langs de woonplaatsen 
kronkelen slordige onverharde wegen 
tussen het hoge gras.

Yeasin is nu al 20 minuten aan het 
wandelen en haar huis is nog steeds 
niet in zicht. Het kamp is enorm groot 
en is ingericht zoals een stadje. Helaas 
wonen de inwoners van deze ‘‘stad’’ 
echter niet in stenen of lemen huizen, 
maar in hutjes bedekt met zeilen.

Yeasin komt eindelijk thuis, waar 
haar kinderen en enkele vrienden 
haar opwachten. De dochter van een 
buurman neemt de baby even van haar 
over. De terugweg heeft 35 minuten 
geduurd, en na urenlang in de rij te 
hebben gestaan, is Yeasin doodmoe.

Ondanks de vermoeidheid begint 
Yeasin onmiddellijk het avondmaal voor 
het gezin te bereiden met de nieuwe 
rantsoenen.

Ook al heeft Yeasin net nieuwe 
voedingsmiddelen ontvangen, de 
maaltijden moeten nog steeds 
gerantsoeneerd worden. Yeasin voedt 
haar kinderen met de hand, uit één bord. 
De jongens zitten gehurkt voor haar en 
wachten geduldig hun beurt af.

Yeasin moet opnieuw een vuile 
waterplaats oversteken om bij haar 
huis te geraken. Alleen had ze nooit zo 
ver kunnen lopen met haar baby en haar 
voedselrantsoen. Dankzij de toegewijde 
vrijwilligers kan Yeasin eten meenemen 
naar huis.
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Mauritanië,huiz en uit p lastic flessen 
Voor diegenen die niet goed 
opgelet hebben of voor de 
nieuwkomers: sinds 2018 steunt 
ADRA Belgium dit project, met als 
doel degelijke woningen te bouwen 
voor slachtoffers van lepra of andere 
ziekten.

In Mauritanië, een land met een 
van de hoogste armoedecijfers 
ter wereld, zijn namelijk heel wat 
mensen getroffen door lepra. Zelfs 
de mensen die genezen zijn, worden 
er uitgesloten uit angst voor de 
ziekte en voor hun verminkingen, die 
vaak een zware handicap vormen.

Vorig jaar hadden we een duidelijk 
doel voor ogen: ervoor zorgen 
dat zoveel mogelijk gezinnen die 
getroffen zijn door lepra, in waardige 
omstandigheden kunnen leven. 
Dat doel wilden we bereiken door 
hun woningen herop te bouwen en 
hen toegang te geven tot degelijke 
sanitaire voorzieningen.  Dit project 
wordt uitgevoerd in samenwerking 
met ADRA Mauritanië en de lokale 

vereniging ‘‘AMSPHL’’ die focust op 
40 gezinnen in moeilijkheden.

Het resultaat? Dankzij jullie 
schenkingen konden we in 2018 
de levensomstandigheden van 
drie gezinnen volledig veranderen. 
In totaal leven dankzij jullie 6 
volwassenen en 9 kinderen in 
degelijke woningen en kunnen ze 
met een geruster hart naar de 
toekomst kijken.

En nu? We gaan hiermee verder 
natuurlijk! Nog heel wat gezinnen 
hebben hulp nodig om hun huizen 
herop te bouwen. En als er genoeg 
fondsen zijn, beginnen we aan 
de tweede fase van het project: 
opbrengstgenererende activiteiten 
(groenteteelt, nijverheid...) steunen 
door een gemeenschapswinkel 
op te richten om de producten te 
verkopen en door het onderwijs 
voor kinderen van die gemeenschap 
te ondersteunen.
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Onze projecten:
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Mamina : (grootmoeder die in een groep van 4 vrouwen en kinderen woont)
Vroeger leefde ik onder de zon en in de wind... Maar nu heb ik een kamer en meer 
dan dat: een groot gebouw, een groot huis!!

Mohammed : (vader van een gezin van 5 kinderen)
Ik vind het huis geweldig, ik ben echt tevreden en wil jullie bedanken. Bedankt aan de 
vereniging, de voorzitter en de andere leden. Ik wil iedereen, alle mensen die hebben 
deelgenomen aan dit project, hartelijk bedanken, echt! Niemand heeft me ooit zo’n 
cadeau geschonken. Dat is pas menselijkheid!

Bah : (vader van een gezin van 5 kinderen)
Heel erg bedankt, het is heel mooi en ik houd van alles wat ik heb!

De b egunstigden getuigen :

En als we in 2019 nog verder zouden gaan? ADRA Mauritanië 
heeft ons voorgesteld om een nog meer innovatieve uitdaging 

aan te gaan voor de melaatsengemeenschap:

“Woningen bouwen met gerecycleerde plastic flessen.”



Meer bepaald: met behulp van een 
beproefde techniek zullen we de 
grondstoffen gebruiken die we het 
vaakst terugvinden in Mauritanië: zand 
& gebruikte plastic flessen om de 
structuur van de woningen te bouwen. 
Elk huis zal ook over ramen, deuren 
en sanitaire voorzieningen buiten 
beschikken.

Naast de technische voordelen kunnen 
we dankzij dit project ook 12 zieke 
of verminkte gezinnen een degelijk 
onderdak bieden, 10 metselaars 
binnen de gemeenschap opleiden, 
8 000 plastic flessen per huis 
recycleren, 600 mensen in de lokale 
gemeenschap bewustmaken om plastic 

afval te recycleren. De inzamelingen en 
bewustmakingsacties zullen bovendien 
in meerdere scholen, ambassades 
en diensten van de hoofdstad van 
Mauritanië tegelijk gebeuren.

Eenmaal de metselaars de techniek 
onder de knie hebben, kunnen ze helpen 
en de leden van de gemeenschap 
opleiden om hun eigen huis te bouwen.

Wilt u ook deelnemen aan dit innovatieve 
project? We wilden iets concreets 
voorstellen: kijk op de volgende bladzijde 
en kies welk deel u wenst te schenken 
(zie hiernaast).

‘‘Tijdens mijn verblijf kreeg ik de kans om 3 huizen te bezoeken die gebouwd 
werden met de financiële hulp van ADRA België. Ik heb de gezinnen ontmoet die 
er leven en het was geweldig om hen te zien lachen en om te zien dat ze zo ge-
lukkig en enthousiast waren!          
    Ik heb ook kunnen zien waarin ze vroeger woon-

den en dat kun je zelfs niet vergelijken... 
In één van de huizen leefden ze zelfs met 
15 op 4m2!  Het was fantastisch om 
de vooruitgang te zien!  De huizen zelf 
zijn eenvoudig: 1 ruimte met 1 of 2 ra-
men en niets anders, maar daar is het 
een ongelofelijke luxe om een bakstenen 
huis te hebben.

Ik heb geleerd dat je weinig nodig hebt 
om gelukkig te zijn... Ze hebben niet veel, 
maar ze geven je ALLES. Ze hebben niet 
dezelfde medische hulpmiddelen die we 
in Europa hebben, maar ze kunnen hun 
patiënten verzorgen en genezen. Het is 
ongelofelijk als je je bedenkt dat je kunt 
leven met slechts een heel klein deel 
van wat we hier hebben…”

 - Noémie

Onze vrijwilligster Noémie was deze zomer ter plaatse en getuigt:
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In deze tijden van ecologische uitdagingen 
heeft die nieuwe techniek verschillende voordelen:

GOED VOOR HET MILIEU

LOKAAL MATERIAAL MET LAGE KOSTEN 

GOEDE VERLUCHTING BIJ HITTEGOLVEN

DOELTREFFENDE THERMISCHE ISOLATIE
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VERFBORSTELS
(VOOR HET 
HELE HUIS)

45
BAKSTENEN  

(5 LOTEN 
PER HUIS)

8 000  
FLESSEN

(1 LOT 
PER HUIS)

1 RAAM 
(3 PER HUIS)

1 TON 
CEMENT 

(5 TON PER 
HUIS)

Wilt u een vernieuwend project steunen?
Weet u hoe belangrijk het is om een dak boven het hoofd te hebben?

Denkt u dat het hergebruiken van afvalstoffen de toekomst van onze planeet is?

Koop dan een van de bovenstaande artikelen
en help het leven van tientallen gezinnen te veranderen. 

Kies een artikel naar wens en stort een bedrag op de rekening van 
ADRA Belgium : BE43 3101 0480 0001

Met als mededeling Mauritanië + het materiaal dat u wenst te schenken.

ALVAST BEDANKT 
VOOR UW STEUN!

97€

14€7€

121€

44€



Operatie
kerstdozen 2018
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Operatie “kerstdozen 2018” was een ongelofelijk succes dankzij jullie!

In 2017 werden er niet minder dan 950 pakjes ingezameld... En in 2018? Een 
nieuw record! Er werden 994 pakjes ingediend bij ADRA! Dankzij jullie konden 
994 kinderen in Servië en België, die wonen in weeshuizen en opvangcentra of in 
een moeilijke gezinssituatie leven, eventjes hun zorgen aan de kant schuiven. Ze 
mochten namelijk een pakje vol verrassingen openen... BEDANKT in hun naam.

In België hebben we samengewerkt met het hulpverleningscentrum van het 
Rode Kruis in Lanaken (Limburg) en het opvangcentrum ‘Espoir’ in Cuesmes 
(Henegouwen). We willen jullie in naam van het volledige vrijwilligersteam van 
ADRA België van harte bedanken voor jullie enorme inzet. Vanaf september 2019 
spreken we opnieuw af voor een nieuwe editie met maar één doel: meer dan 
1200 pakjes inzamelen!
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Steun ons voor 
een rechtvaardigere wereld
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Dit is in dit magazine wel al lang duidelijk geworden: JULLIE zijn ADRA!

Ook de geslaagde projecten, de noodhulp, de nieuwe ideeën... zijn volledig aan JULLIE 
te danken! Niets van wat we in dit magazine schrijven, was mogelijk geweest zonder 
jullie steun. Dat is de basis van wat wij doen!

Wilt u een positieve, concrete en blijvende impact hebben op het leven van de min-
stbedeelden?

ADRA Belgium

Ernest Allardstraat 11, 1000 Brussel 

ING-rekening:  BE 43 3101 0480 0001

BIC: BBRUBEBB

Sluit u zich dan bij ons aan!

Dat kan direct of via een ‘duo-legaat’, zodat uw verre erfgenamen
geen successierechten hoeven te betalen.

Meer informatie op:
https://www.notaris.be/erven-schenken/actueel/het-duo-legaat-minder-suc-

cessierechten-via-een-goed-doel

• Door ons te volgen op sociale netwerken
•  Door dit magazine uit te delen in uw omgeving
  (exemplaren beschikbaar op aanvraag)
• Door u op aanwezig te zetten op onze acties en evenementen

• Binnen onze acties (kerstpakjes, vluchtelingenhulp...)
• Voor ons bureau (logistieke hulp, oproepcentrale, secretariaat...)
• Binnen onze humanitaire projecten (Kirgizië 2018, Cambodja 2019...)

Meer informatie op:
https://www.ADRA.be/

1. Doe een directe schenking of geef een permanente opdracht voor

2. Neem ADRA Belgium op in uw testament 

3. Vertel anderen wat we doen  

4. Word vrijwilliger! 

Laten we de wereld samen veranderen, 
stap voor stap, mens na mens !

*”overeenkomstig artikel 107 van de belastingwet geeft ADRA Belgium een fiscaal attest af bij 
elke jaarlijkse storting van 40 euro of meer”
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Opvang van vluchtelingen
wat weten we hier nu echt over?
2015, 2016, 2017, 2018…we noemen hen vluchtelingen, ontheemden of mi-
granten. Ze komen massaal naar onze landen en geven vaak aanleiding tot 
angst, onbegrip, en zelfs tot haat. Binnen verschillende politieke kwesties roept 
hun plaats in onze samenleving vragen op. Wat ze gemeen hebben?

Ze zijn allemaal op zoek naar een beter leven...

22

Iedereen heeft zijn eigen mening over 
de migratiekwestie. Maar wat weten we 
nu eigenlijk echt over die crisis? Kennen 
we de echte cijfers? Hebben we er een 
idee van, waar de vluchtelingen vandaan 
komen? Kennen we de reden waarom 
ze gevlucht zijn? Of de impact die ze 
echt op onze economie hebben?

Toen wij met migranten begonnen te 
werken, beseften we dat onze kennis 
over migratie eerder beperkt of zelfs on-

juist was. En jullie zullen het er wel mee 
eens zijn dat dit een beetje gênant is als 
u zich een oordeel moet vormen.

Daarom hebben we besloten om hier 
een speciaal dossier aan te wijden en 
jullie uit te dagen om te testen wat jul-
lie weten over deze belangrijke kwestie 
die voor verdeeldheid zorgt binnen onze 
samenleving

Migratiedossier
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Bent u klaar om uw kennis overmigratie te testen?

1)

2)

3)

4)

5)

a) Juist b) Onjuist

a) Migranten kunnen zo een 
beroep doen op gezinshereniging

b) De toekenning van een 
verblijfsvergunning kan om 
gezondheidsredenen sneller 
aangevraagd worden

c) Asielzoekers kunnen 
teruggestuurd worden naar 
het land van binnenkomst in de 
Europese Unie 

a) Een migrant van wie de 
asielaanvraag geweigerd werd en 
die verplicht is om het grondgebied 
te verlaten

b) Een migrant die onderweg is en 
geen asielaanvraag wenst te doen, 
maar een andere bestemming wil 
bereiken

c) Een migrant die wacht op een 
humanitair visum

a) 1 asielzoeker per 1 000 
inwoners

b) 4,5 asielzoekers per 1 000 
inwoners

c) Meer dan 10 per 1 000 
inwoners

a) 186 768 mensen

b) 378 894 mensen

c) 678 876 mensen

Een migrant, een asielzoeker en een vluchteling 
zijn synoniemen voor een “illegaal”:

Wat houdt de “Dublin”-procedure in, een van de 
fundamenten van het migratiesysteem in Europa?

Wat is een “transmigrant”?

Wat is de verhouding van het aantal vluchtelingen dat in 2018 
naar België kwam?

Hoeveel mensen kwamen in 2018 illegaal naar Europa?
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6)

a) 2 262 mensen

b) 3 116 mensen

c) 4 819 mensen

Hoeveel mensen zijn er in 2018 omgekomen of verdwenen 
in de Middellandse Zee?

7)
a) Syrië

b) Zuid-Soedan en Eritrea

c) Turkije

Waar komen de meeste migranten in Europa vandaan?

8)
a) Ze vluchten voor een 
gevaarlijke of moeilijke situatie in 
hun land van herkomst

b) Voor onze frieten en chocolade 
natuurlijk!

c) Ze komen naar hier omdat ze 
denken dat ze gemakkelijker werk 
zullen vinden

Om welke reden komen ze hoofdzakelijk naar Europa? 

9)
a) Ja, een hele zware last

b) Enkel op korte termijn

c) Neen, ze kosten ons niet meer 
dan onze daklozen

Vluchtelingen zijn een economische last:

10)
a) Het OCMW zoals alle 
hulpbehoevende Belgen

b) Materiële steun van de staat

c) Niets, ze overleven dankzij 
de solidariteit van de burgers 
(gastgezinnen, bestuurders, open 
koelkasten...)

Op welke bijstand heeft een asielzoeker recht? 

11)

a) Dankzij burgers die Franse en 
Nederlandse lessen organiseren 
en hen helpen bij bepaalde stappen

b) Via een integratieparcours 

c) Waarschijnlijk slecht, ze 
spreken de taal niet, hebben geen 
diploma en komen profiteren van 
ons systeem 

Hoe kunnen die mensen geïntegreerd worden in onze 
maatschappij?

12)

a) Positief, de migranten zullen de 
minder dankbare jobs op zich nemen 
die de Belgen niet (meer) willen doen

b) Negatief en het 
werkloosheidscijfer zal nog 
toenemen

c) Niets, ze zullen niet ingeschreven 
worden in de statistieken, dus we 
zullen de impact nooit kunnen meten

Wat zal op lange termijn de impact van migratie op de 
arbeidsmarkt zijn?



Antwoorden van de quizz :
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1) Onjuist:

EEN MIGRANT is iemand die zijn land verlaat om in een ander gebied te leven om verschillende 
redenen...
EEN ASIELZOEKER  is iemand die zijn land verlaten heeft, op zoek naar internationale 
bescherming en een asielaanvraag heeft ingediend. 
EEN VLUCHTELING is iemand die aan de criteria van de Conventie van Genève voldoet, met 
andere woorden «iemand die uit zijn land is gevlucht en die de bescherming van dat land 
niet kan of wil inroepen omdat hij terecht vreest voor vervolging  omwille van zijn ras, zijn 
religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of zijn politieke over-
tuiging».
EEN ILLEGAAL is iemand die illegaal in een land verblijft en niet (meer) in het bezit is van de 
vereiste documenten om in dat land te verblijven.

2) c) Asielzoekers kunnen teruggestuurd worden naar het land van bin-
nenkomst in de Europese Unie.

Sinds 2013, wordt in de Dublinverordening III bepaald dat elke migrant asiel moet aanvragen 
in het eerste land van de Europese Unie waarin hij aankomt. Indien een vluchteling bijvoorbeeld 
via Italië naar Europa is gekomen, en op die manier zijn weg heeft verdergezet naar België, 
kan hij geen asiel aanvragen in België. Indien hij zijn aanvraag in België registreert, zal hij 
automatisch naar Italië (land van binnenkomst) gestuurd worden voor de afhandeling van zijn 
asielaanvraag. Zo iemand noemen we een “gedublineerde”.

3) b) Een migrant die onderweg is en geen asielaanvraag wenst te doen, 
maar een andere bestemming wil bereiken.

In België vragen de migranten geen (of niet vaak) asiel aan om twee hoofdredenen:
1) eerst en vooral door het risico om “gedublineerd” te worden (zie vorige vraag)
2) veel migranten willen naar Engeland. In Engeland is het werkloosheidspercentage namelijk 
slechts 5% en Engels is een taal die de migranten een beetje beheersen, maar ze willen ook 
en vooral naar Engeland omdat er geen identiteitskaart in het Verenigd Koninkrijk bestaat, wat 
de controles een stuk moeilijker maakt. Op die manier willen heel wat migranten naar Engeland 
komen in de hoop er in het zwart te kunnen werken.

4) a) 1 asielzoeker per 1000 inwoners.

5) b) 186 768 mensen kwamen in 2018 illegaal naar Europa.

Het gaat hier om nieuwkomers. In 2018 werden er in totaal 650 000 asielaanvragen in 
Europa geregistreerd en 538 000 asielzoekers hebben bescherming gekregen (vluchtelin-
genstatuut of voorlopige beslissing). Europa telt in totaal 512 600 000 inwoners. Per 1000 
inwoners zijn er dus 1,05 asielzoekers in Europa.

6) a) In 2018 zouden er volgens de tellingen 2 262 mensen omgekomen 
of verdwenen zijn in de Middellandse Zee. Dat komt neer op 6 mensen 
per dag.

In de werkelijkheid ligt dat cijfer waarschijnlijk een pak hoger, omdat het hier enkel gaat 
om mensen die opgevist werden uit de zee of die bij de IOM (Internationale Organisatie voor 
Migratie) als vermist werden opgegeven. Sinds de crisis van 2015 zouden er naar schatting 
13 864 migranten verdronken zijn in de Middellandse Zee.

23.443 asielaanvragen in België: 11.562 toegekend
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7 & 8) a) De meeste migranten die naar Europa komen, komen uit Syrië, 
gevolgd door Afghanistan en daarna Zuid-Soedan.
Onze frieten en chocolade zijn zeker en vast geweldig, maar jammer genoeg 
heeft de reden van hun ballingschap te maken met de verschrikkelijke 
levensomstandigheden in hun land van herkomst.

9) b) Op korte termijn misschien wel, maar op middellange termijn zullen 
ze zelfs bijdragen tot de economie.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) schatte recent 
nog dat de impact van immigratie op de financiën van de Belgische staat positief was: 
0,5% van het bbp. De Belgische Nationale Bank schatte bij de vluchtelingenstroom in 2015 
dat ze tegen 2020 evenveel inkomsten zou moeten genereren als er uitgaven geweest waren.
Bovendien draagt immigratie door de demografische ontwikkeling en de vergrijzing van de 
Europese bevolking bij tot het behoud van de socialezekerheidsstelsels, en dan vooral van de 
pensioenstelsels.

10) c)Materiële steun: huisvesting, voedsel, begeleiding en €7,40/week.

Na een asielaanvraag hebben die mensen recht op materiële steun, namelijk huisvesting, 
voedsel en begeleiding bij bepaalde stappen. Ze ontvangen ook €7,40/week voor andere 
noden. Mensen die illegaal in een land verblijven (zoals transmigranten) hebben geen enkel 
recht, enkel op dringende medische hulp. Zij zijn volledig afhankelijk van verenigingen en 
solidaire burgers.

11) c) Via een integratieparcours.

Sinds 2018, zijn mensen die zich in een regularisatieprocedure bevinden, verplicht om het 
integratieparcours te volgen, waarin lessen Frans of Nederlands en lessen omtrent burger-
schap aangeboden worden, en waarbij hun sociaal-economisch integratie bevorderd wordt.

12) a) Positief, de migranten zullen de minder dankbare jobs op zich ne-
men die de Belgen niet willen doen.

Men zou kunnen denken dat, als het werkaanbod gelijk blijft, de komst van migranten een 
lagere tewerkstelling van de lokale bevolking zou betekenen, zeker omdat migranten goed-
kopere arbeidskrachten zijn dan autochtonen. 
Die redenering is echter om twee redenen verkeerd:
1) immigratie doet het algemene verbruik stijgen, waardoor er dus meer werk gecreëerd 
wordt.
2) migranten hebben niet dezelfde kenmerken als Belgen qua educatie, leeftijd/ervaring, 
beroepsmatige specialisaties; autochtonen en migranten zijn dus niet onderling verwisselbaar 
in de ogen van werkgevers. 

Zuid-SoedanAfghanistan
Syrië

Balans van 2013 tot 2018:
• 383 000 doden
• 12 miljoen verdrevenen
• 110 humanitaire hulpver-
leners omgebracht

Balans in 2018: 
• 38 044 burgers omge-
komen in de gevechten
• Waarvan 927 kinderen
• 65 zelfmoordaanslagen
• 7 362 bombardementen

Balans van 2011 tot 2018:
• 500 000 doden
• 75 000 mensen verdwenen 
in de gevangenis
• 17 000 mensen gemarteld 
tot de dood
• 25% van de bevolking is het 
land ontvlucht



“Safe Place for 
Refugees

Het project “Safe Place for Refugees”
noodsituatie voor transmigranten in 
België.

Terwijl we dit magazine aan het schrijven 
zijn, is er voor de zoveelste keer een 
politieke discussie aan de gang in ons 
land. Met de verkiezingen in aantocht 
laait de discussie over de toekomst 
van vluchtelingen weer hoog op. In de 
hoofdstad van Europa moeten mannen, 
vrouwen en soms zelfs kinderen de 
winter buiten doorbrengen, in een 
park in het hartje van Brussel: het 
Maximiliaanpark...

Naast alle politieke, religieuze en 
economische overwegingen kozen vele 
burgers de kant van menselijkheid, 
solidariteit en mededogen. Al meer dan 
twee jaar zetten duizenden burgers zich 
in om transmigranten een onderdak 
te bieden, eten te geven en een hart 
onder de riem te steken... Binnen het 
Burgerplatform, ter ondersteuning 
van vluchtelingen, helpen ze de 
“transmigranten”, die geen toegang 

hebben tot enige officiële structuur, op 
een waardige manier te (over)leven.

Natuurlijk konden we niet gevoelloos 
toekijken op deze crisis. Daarom 
hebben we sinds oktober 2017 de hulp 
ingeroepen van de Adventbeweging, 
zowel op Belgisch niveau (Belgisch-
Luxemburgse Federatie) als op Europees 
niveau (Inter-European Division) om aan 
hun dringende behoeften te kunnen 
beantwoorden. Zo kwam het project 
“Safe Place For Refugees” tot stand.

Het project werd mede mogelijk gemaakt 
door een uitstekende samenwerking 
met de vereniging ‘L’Arche de Bierges’ 
(tehuizen waarin volwassenen met een 
lichte tot matige mentale beperking 
opgevangen worden). Dankzij hun 
minibusjes, onze fondsen en een klein 
leger vrijwilligers begonnen we aan het 
einde van het najaar van 2017 aan onze 
actie, die tot het einde van het voorjaar 
van 2018 gevoerd werd.
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De operatie “Safe Place for Refugees” in cijfers:

3 minibusjes
4 sympathieke coördinatrices 

88 vrijwillige chauffeurs 
137 trajecten afgelegd 

185 gezinnen ontmoet
995 vluchtelingen ondergebracht

± 16.000 km afgelegd
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Het idee? “Transmigranten” van het 
Maximiliaanpark naar mensen brengen 
die onderdak willen bieden, maar 
afgelegen wonen of geen middelen 
hebben om zich te verplaatsen.

Hoe? Via sociale netwerken: elke 
vrijdag, zaterdag en zondag (op die 
dagen is er het meeste volk in het park) 
contacteerden onze 4 coördinatrices 
de mensen die onderdak wilden bieden 
en op zoek waren naar chauffeurs. 
Ze verzamelden de vluchtelingen voor 
de ritten van de 2 of 3 minibussen 
en stuurden routekaarten naar de 
chauffeurs.

Wanneer? 3x per week, wanneer 
er het meeste volk in het park was: 
20.00 uur, IN DE AUTO! Richting het 
Maximiliaanpark om de coördinatoren 
van het Burgerplatform voor 
Overnachtingen te ontmoeten. Tijd om de 
minibusjes te vullen. En onze chauffeurs 
vertrekken naar de onderdakverleners.

Kilometers worden afgelegd met een 
glimlach, een fles water, de chauffage 
vaak volle bak, soms muziek en gelach. 

De onderdakverleners ontvangen ons 
met open armen en zijn tevreden dat 
hun ‘migranten’ veilig zijn aangekomen. 

Na elke avond dat er rondgereden werd, 
kregen onze minibusjes er 250 km bij 
op te teller. Na de lange rit keerden 
onze chauffeurs moe naar huis, maar 
ook voldaan, want dankzij hen zouden 
enkele jongens en meisjes die nacht een 
dak boven hun hoofd hebben.

Deze actie werd gevoerd in een 
noodsituatie en we zijn ons er zeker 
van bewust dat we hiermee geen 
blijvende oplossing hebben geboden 
voor de toestand van die vrouwen en 
mannen. En toch, dankzij tientallen 
vrijwilligers, honderden opvanggezinnen 
en duizenden afgelegde kilometers, is 
dit vooral een mooie getuigenis, een 
menselijk en zorgzaam gebaar ten 
opzichte van verlaten mensen.

Het is een manier om hen te zeggen dat 
ze niet alleen zijn op hun weg...

Claire : Vandaag gebeurde er een 
mirakel bij ons! “Ik rijd af en toe met 
de minibusjes, maar ik kan niemand 
onderbrengen (mijn vriend gaat 
niet echt akkoord). Gisterenavond 
mocht ik vier gasten naar twee hui-
zen in mijn buurt brengen. Een van 
de onderdakverleners had net voor 
mijn afspraak met de minibus van 
Magali haar voet verstuikt, dus ik 
moest wel improviseren! Na een 
kleine discussie met mijn vriend: 
“Oké, breng ze maar mee naar huis, 
maar jij houdt je met hen bezig”. 
Tegen de middag staan we op, we 
brunchen lekker, en hup, onze twee 
kerels willen een luchtje gaan schep-
pen in de tuin. Ze gaan naar mijn vriend, die de beschutting van onze ezels aan 
het vergroten is en... ze komen niet terug! Mijn zoon komt toe om met mij te 
gaan wandelen met de ezels. Onze twee gasten werken liever verder in de weide 
(met de kettingzaag, de hamer...) Een goeie twee uur later komen we terug en 
zien we de drie kameraden zitten, alsof ze elkaar al hun hele leven kennen! En... 
de beschutting in de tuin is af! Normaal gezien zouden M en S de zondag naar 
een andere plaats gaan, maar geen sprake van...  Mijn vriend wil dat ze blijven!”

Dolores : Heel erg bedankt, het is 
schitterend hoeveel energie jullie hierin 
steken.

Jean-Yves : Enorm, wat jullie doen, is 
echt geweldig!

Z e getuigen :
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Waarom heb je ervoor gekozen om je in te zetten bij ADRA?

Vorig jaar heb ik deelgenomen aan de Ration Meal Challenge, ik vond dat een 
originele actie. En dit jaar stelden ze me voor om tweede bestuurder bij Safe Place 
te worden. Safe Place for Refugees is een actie voor een heel specifieke situatie 
in België, die iedereen ongetwijfeld raakt. Ik wilde dus ter plaatse gaan om de 
situatie beter te begrijpen, en niet onder de categorie mensen te vallen die een 
uitgesproken mening hebben, maar er eigenlijk niet veel over weten.

Hoe voelde je je de eerste keer toen je in het Maximiliaanpark kwam?

Niet op mijn gemak.

Je krijgt een soort gevoel van kwaadheid op jezelf omdat je denkt „Oh, ik voel 
me niet op mijn gemak”, en daarna denk je, maar “zwijg toch, zorg dat je ten 
minste een beetje menselijk fatsoen hebt! Het kan niemand wat schelen dat je 
je niet op je gemak voelt, je ongemak betekent niets tegenover wat er aan het 
gebeuren is”. Je moet vooral proberen jezelf te vergeten en zoveel mogelijk de 
realiteit onder ogen durven te zien.

Je hebt vluchtelingen naar gastgezinnen gebracht, zijn bepaalde dingen je 
bijgebleven?

Ja, het was normaal! 

Ze kenden elkaar een beetje, ze spraken normaal tegen elkaar. De mensen bij wie 
we aan de deur klopten, zeiden “ah, dag Jonathan, alles goed?”, daarna begroetten 
ze de vluchtelingen op een normale manier. Alsof er, na een nacht onder hetzelfde 
dak te hebben doorgebracht en samen ontbeten te hebben, niets vreemds meer 
was aan die situatie.

Wat onthoud je van deze ervaring?

Heel veel mensen hebben hulp nodig en heel veel mensen willen helpen. Dus de 
actie in het Maximiliaanpark was echt een burgerinitiatief. Ik zou zeggen, als je wil 
helpen, help dan diegenen die bruggen bouwen, dat is volgens mij de efficiëntste 
manier. En ik vind dat een organisatie als ADRA echt iets positiefs heeft. Ze geven 
net dat extra duwtje om mensen bij elkaar te brengen met een groot hart, maar 
die niet weten wat te doen of bepaalde angsten hebben, en mensen die echt hulp 
nodig hebben, want zij zijn ergens ook wel bang. Dat is misschien wat me het 
meeste bijblijft: hoe belangrijk die verbinding is, hoe belangrijk de brug is die ADRA 
wilt bouwen.

Interview
Dan Gagnon



KIRGIZIË
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Herinnert u het zich nog? In juli vlogen 
15 jongeren naar Kirgizië in Centraal-
Azië... Hun doel?

Het leven van vier gezinnen die in extreme 
armoede leven, blijvend veranderen door 
hun huizen herop te bouwen! Ze kregen 
de kans om een menselijk avontuur te 
beleven dat lang in hun geheugens 
gegrift zal blijven.

Temperaturen van bijna 40°, zeer 
fysieke bouwwerken, vermoeidheid 
en soms zelfs ziekte... Het waren 
moeilijke omstandigheden voor het 
team, en toch hebben ze buitengewoon 
werk verricht. Dankzij hen hebben de 
gezinnen nu een nieuw dak, sanitaire 
voorzieningen, kippenhokken, nieuwe 
ramen, een degelijke keuken en nog veel 
andere dingen. Sommige huizen werden 
zelfs geïsoleerd tegen de extreme 
wintertemperaturen (tot -30°).

Maar naast die “fysieke” verbeteringen 
van de huizen begonnen de geholpen 
mensen, die door de gemeenschap 
beschouwd werden als waardeloos (ziek, 
arm, invalide...) zich open te stellen voor 
contact met onze vrijwilligers, ze kregen 
opnieuw zelfvertrouwen en voor de 
eerste keer in hun leven voelden ze zich 
gesteund, betrokken en geliefd.

“BUILD THE HOPE”
T erug naar de ervaring van de vrijwilligers
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Het menselijke avontuur “Build the Hope” in een notendop:

van veeleisend werk in een intense hitte,
van spierpijn, buikpijn, tegenslagen,

van verdriet, gehuil door wanhopige situaties, cultuurshocks...

Maar vooral...

van blijdschap, verrassingen (zelfs een huwelijksaanzoek!),
avonturen, ontdekkingen,

van delen, solidariteit,
van medeleven en liefde voor elkaar...

«Ik herinner me nog het eerste 
gezin, dat van Mihail. De eerste 
dag durfden ze ons amper aan te 
kijken. Ze vroegen zich af waarom 
we hen kwamen helpen, terwijl 
er nooit iemand naar hen had 
omgekeken.

Al snel zagen we dat niemand in de 
wijk met hen praatte. Erger nog, 
hun kinderen speelden alleen, ze 
werden uitgesloten door de andere 
kinderen.

Maar na enkele dagen gewerkt 
te hebben met zijn gezin, zagen 
we Mihail zich meer en meer 
openstellen. Hij overwon zijn 
handicap om ons te komen helpen 
en zijn kinderen aan te moedigen 
om naar de anderen te gaan. De 
houding van de buren veranderde 
ook. Hun onverschilligheid ging 
over in nieuwsgierigheid, en zo 
kwamen ze uiteindelijk een praatje 
slaan aan de deur van het huis van 
het gezin.

Na ons werk konden we een 
gelukkig gezin, in meer dan één 
opzicht, achter ons laten.» 

- Jonathan Lo Buglio 
(directeur van’ADRA Belgium)

3  WEKEN 

3  WEKEN 
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En nog veel meer...

voor na
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06.00 u. wekker
Verplichte douche met de warmte en een uitgebreid ontbijt...

08:00 u. vertrek naar het terrein
Opeengestapeld als sardienen in een blik in de koffers van de auto’s
(record van 12 personen in de pick-up...!)

12.00 u. lunchpauze
Terugkeer naar het centrum voor de maaltijd en een goede siësta...

15:00 u. back2work
Terug naar het terrein...

19:00 u. einde van de dag
Terugkeer naar het centrum en file... door de koeien!

20:30 u. welverdiende rust
Daarna, eten... douchen... en naar dromenland.

« We werden goed begeleid door 
het lokale team en dankzij hen heb-
ben we het ‘echte’ Kirgizië ontdekt.
Op een bepaald moment stelde 
mijn vriend Matthieu me voor 
om een wandeling te maken in 
de bergen. We liepen er door 
een onvergetelijk landschap. En 
helemaal in het midden van onze 
bergtocht haalde hij een doosje 
boven met een verlovingsring! Een 
verrassend en adembenemend 
huwelijksaanzoek!

Tijdens de voorbereidende bijeen-
komsten leer je het team al ken-
nen, maar de ervaring ter plaatse 
is echt onvergetelijk.

Gewoon doen! Het is een onver-
getelijke ervaring met veel mooie 
ontmoetingen. » 

- Hannah

« Ik voelde me heel nuttig, zeker 
als ik naar de foto’s van voor en 
na kijk.

Het is me echt bijgebleven hoe 
vriendelijk die mensen waren. Het 
is een ervaring die iedereen ten 
minste een keer in zijn leven mee-
gemaakt moet hebben. Je krijgt 
de kans om bepaalde dingen op 
een andere manier te bekijken, 
een andere cultuur te ontdekken. 
Dat doet je ogen openen! Maar de 
medicatie voor de darmen moet je 
erbij nemen...»  
     - Debora

« Tijdens de terugreis besefte ik 
dat we veel luxe hebben, maar kla-
gen over onbenulligheden.

Sindsdien denk ik 2 keer na, voor-
dat ik begin te zeuren.» 

- Angie

Getuigenissen
van de deelnemers 

Zo verliep de werkdag:

(Op de plaats van de puntjes komt er veel gelach)



Gemeenten 
solidaire
De gemeenten vormen het institutionele 
niveau dat het dichtst bij de burgers 
staat en spelen een belangrijke rol voor 
de solidariteit binnen en buiten onze 
grenzen.

In dit tijdperk waarin jongeren de straat 
opgaan voor de klimaatverandering, 
waarin burgers zich inzetten om 
migranten op te vangen, waarin anderen 
protesteren tegen de verminderde 
levensstandaard, is het misschien tijd 
voor de gemeenten om zich ook in te 
zetten voor een meer rechtvaardige, 
meer eerlijke, meer leefbare wereld?

Natuurlijk zetten de meeste gemeenten 
zich concreet en blijvend in om het leven 
van hun eigen burgers te verbeteren, 
maar wat gebeurt er buiten hun 
grenzen? Spelen zij hierbij ook geen 
rol? Kunnen zij niet ook het verschil 
maken door humanitaire acties in het 
buitenland te steunen?

Natuurlijk wel!
En aan een dergelijk engagement zijn er ook veel voordelen verbonden:

• Beantwoorden aan de vraag van de burgers: zoals hierboven beschreven, zijn de 
kiezers zich steeds meer bewust van de rol die ze spelen binnen de wereldeconomie, 
steun hen actief in hun vraag naar verandering.

• De bevolking bewustmaken: de burgers bewustmaken van andere werkelijkheden 
en concrete acties voorstellen, opent vaak deuren en stimuleert solidariteit, soms 
zelfs binnen de gemeente.

• Initiatieven stimuleren: een noord-/zuidcoöperatie biedt altijd veel ervaringen en 
mogelijkheden. Of het nu in scholen, binnen administratieve diensten of culturele 
centra is, veel initiatieven kunnen ontstaan enkel en alleen onder impuls van 
gemeentelijk engagement.

• Het verenigingsleven stimuleren: door burgers en verenigingen te laten 
samenkomen rond een solidariteitsproject.

• De gemeente steunen en kracht geven: door zich in te zetten voor humanitaire 
projecten kan een gemeente ook meer zichtbaarheid krijgen door een aspect te 
tonen dat voor de gemeente echt een troef kan zijn om uit te spelen.

De gemeenten Brussel, Herselt & 
Perwijs hebben vertrouwen in ons...

En u? 
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ADRA Belgium is een dynamische, efficiënte en transparante vereniging.
Elke samenwerking wordt op een persoonlijke manier benaderd en kan gericht 

zijn op verschillende aspecten.

Wenst U aan ons programma “gemeenschappelijke solidariteit” deel te nemen? 
Neem contact met ons op of bezoek onze website voor meer info!



Focus op 
de b edrijven

«Win-win, want het gaat om een samenwerking tussen een liefdadigheidsinstelling 
zoals ADRA en een bedrijf. Het is geen bijkomende kost voor de ene ten voordele 
van de andere. Integendeel, het is net een kans om samen te groeien dankzij 
solidariteit.»

Wij kunnen voor een echte meerwaarde zorgen binnen uw bedrijf:

• Positieve reclame voor uw merk;
• Positionering als solidair en verantwoordelijk bedrijf;
•  Promotie van uw producten tijdens onze evenementen, onze humanitaire 

reizen of direct op onze projecten, afhankelijk van de noden;
•  Naambekendheid bij een nieuw publiek dankzij onze netwerken in België en 

in het buitenland;
• Stimuleren en motiveren van uw werknemers voor een goed doel;

De pluspunten van onze samenwerking?

• Mogelijkheid tot belastingaftrek van giften;
• Een gepersonaliseerd aanbod in lijn met onze ethische code;
• Keuze aan concrete projecten om te steunen op basis van voorstellen;
• Onmiddellijk en werkelijk rendement, resultaten, vooruitgang;
• Beelden voor uw werknemers, die direct worden getoond in uw bedrijf;
• En nog veel andere dingen...
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In 2018, konden we op jullie steun 
rekenen en we willen jullie daarvoor 
bedanken.

Dankzij jullie directe schenkingen, 
faciliteiten en materiaal konden we meer 
werk verrichten ter plaatse en op die 
manier de levensomstandigheden van 
de minstbedeelden aanzienlijk en blijvend 
veranderen.

In 2019, willen we die bijzondere 
samenwerking met de economische 
sector nog versterken in een win-
winsituatie, want wij zijn ervan overtuigd 
dat we samen sterk kunnen bijdragen tot 
meer gelijkheid.

Interesse?
Aarzel dan niet om ons te contacteren via 

directeur@adra.be

Win-winrelatie !



Projectenagenda
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En voor 2019? In 2019 zal ADRA 
Belgium drie projecten steunen:

- Mauritanië: een innovatief en ecologisch 
project, waarbij huizen uit gerecycleerde 
plastic flessen gebouwd worden (zie 
uitgebreid artikel op pagina 14-16). 
Grijp de kans om gezinnen die getroffen 
zijn door lepra en extreme armoede een 
onderdak te bieden (pagina 17)

- Jemen: We waren daar in 2018 om 
noodhulp te bieden, maar we wilden 
nog een stap verder gaan en het 
land helpen om uit die humanitaire 
crisis te geraken. Dankzij onze nauwe 
samenwerking met ADRA Jemen, 
het Wereldvoedselprogramma en 
andere spelers zullen we investeren 
in voedselhulp, de uitbreiding van het 
drinkwaternet, gezondheidszorg en 
basisinfrastructuur om het verwoeste 
land herop te bouwen.

Als u ook denkt dat bouwen even 
belangrijk is als hulp verlenen, steun 
dan dit project door een schenking te 
doen.

- Bosnië: herinnert u het zich nog? In 
het ADRA MAG 2018 stelden we het 
project van de Bosnische naaisters voor, 
die hun oude kleren wilden recycleren, 
vrouwen wilden opleiden om te naaien, 
een centrum wilden oprichten om werk 
te creëren voor vrouwen van de regio 
Doboj om ze een extreem onzekere 
situatie te helpen overwinnen.

Deze uitdaging, die misschien wat gek 
leek, is op de goede weg: heel wat 
zakken, kleren en portefeuilles worden 
verkocht in heel Bosnië, wat zorgt voor 
inkomsten voor de gezinnen.

We hebben dus besloten om hun 
stukken ook hier in België te verkopen. 
Heel binnenkort zullen de artikelen 
beschikbaar zijn op de website, houd 
dus uw ogen open!

Maar ook in België zullen er acties en 
bewustmakingscampagnes gevoerd 
worden. Deze twee acties zijn 
bijvoorbeeld al een traditie geworden:

• Operatie “kerstpakjes”, waarbij u 
kinderen kunt verwennen door ze 
gepersonaliseerde pakjes te schenken. 
In 2018 hebben we 994 pakjes 
ingezameld. We rekenen natuurlijk op 
uw vrijgevigheid om dit jaar de grens van 
1200 te overschrijden! (laten we eens 
gek doen!). Afspraak vanaf september.

• En voor de lekkerbekken zullen 
we ook opnieuw heerlijke artisanale 
speculooskoekjes verkopen om de 
slachtoffers van lepra te steunen.

Maar jammer genoeg is dat niet alles. 
We weten nu al dat er nog andere 
humanitaire rampen zitten aan te 
komen en dankzij jullie zijn we klaar om 
op elk moment in te grijpen. De cycloon 
Idai bijvoorbeeld trof Mozambique, 
Malawi en Zimbabwe op het moment 
dat we dit magazine aan het schrijven 
waren. Idai was een uitzonderlijke 
klimaatgebeurtenis, die omschreven 
werd als de ergste tropische cycloon 
die ooit werd geregistreerd in Afrika en 
het zuidelijk halfrond. Alle drie de landen 
werden volledig verwoest...

In 2019 zal ADRA ook een nieuwe vzw 
in België oprichten om acties ter plaatse 
officieel te kunnen steunen. Meer info 
volgt binnenkort op onze website of in 
uw brievenbus.

Al onze acties en projecten waren niet 
mogelijk geweest zonder jullie hulp. 
Jullie staan aan de basis van wat we 
doen en dankzij jullie kunnen we ieder 
jaar het leven van honderden kansarme 
kinderen, vrouwen en mannen blijvend 
verbeteren...
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APRIL:

FEBRUARI:

JUNI:

MEI: 

MAART:

SEPTEMBER:

JULI:

JUNI-JULI-AUGUSTUS:

MEI:

OKTOBER: DECEMBER:

SEPTEMBER:

Deze lijst is niet volledig. Andere evenementen en acties zullen plaatsvinden. Aarzel dus niet 
om regelmatig onze website te raadplegen. En, als u een evenement wilt organiseren ten 

voordele van ADRA, neem dan contact op met ons: info@adra.be

Aankomende 
evenementen !

Speciale 
“vluchtelingendag”

Zaterdag 11: Speciale 
“Noodhulpdag”

Start van de campagne 
“every child, everywhere, 

in school”

Zaterdag 21: 
Global Youth Day

Liefdadigheidsconcert 
met leerlingen 

van het Koninklijk 
Conservatorium van 

Brussel

Operatie kerstdozen
(tot november)

Sponsorloop in 
Antwerpen

Werelddorp
in Charleroi 

Humanitair kamp
(bestemming volgt 

binnenkort)

Zaterdag 15: speciale 
“vluchtelingendag”

Van 21 juli
tot 11 augustus: 
humanitair kamp in 

Cambodja

Speciale
“Noodhulpdag”

Speculoosverkoop ADRA 
(tot januari)

Theaterdocumentaire 
“Combat de pauvres” 

(strijd van de armen) in 
samenwerking met “la 

Marnière asbl”

Groot avondfeest 
van het “vrijwilligerswerk”

Operatie kerstdozen
(tot november)

Sponsorloop
in Antwerpen

Werelddorp
in Charleroi

2019

2020

Zaterdag 20: Impact 
Dijon, workshops over 

“humanitaire inspanningen”



ADRA, lid van
de VEF
Sinds 2018 kreeg ADRA Belgium het 
label van de Vereniging voor Ethiek 
in de Fondsenverwerving (VEF). Een 
kleine verandering voor jullie, een 
mooie belofte voor ons.

De VEF is een onafhankelijke nationale 
organisatie. Het doel van de organisatie 
is om de Belgische bevolking waarborgen 
te bieden van morele kwaliteit van de 
fondsenwerving en van doorzichtigheid 
van de rekeningen voor alle verenigingen 
die er lid van zijn. Als lid van de VEF 
voldoet ADRA Belgium aan het label, wat 
betekent dat de vereniging de ethische 
code naleeft, financieel transparant is en 
de schenkers recht geeft op informatie.

Dit label betekent met andere woorden 
dat een onafhankelijk organisme 
van mening is dat ADRA Belgium 
volgens een reeks meetbare criteria 
transparant handelt en respect heeft 
voor zijn schenkers, zowel op het gebied 
van communicatie als bij het beheer van 
de rekeningen.

Dankzij die erkenning worden de 
controlemiddelen die er al waren 
binnen de vzw nog versterkt, zoals 
het onderzoeken van de rekeningen 
door een onafhankelijke revisor of 
bijvoorbeeld de controle van de Federale 
Overheidsdienst Financiën waarvan 
we sinds 1994 een fiscale erkenning 
krijgen.

Dit label is ook een bewijs van kwaliteit 
en steun van onze activiteiten, omdat 
het erkent dat onze werkmethoden met 
de fundamentele waarden van ADRA 
overeenstemmen.

Wilt u meer te weten komen over onze 
transparantie, de ethische code van de 
VEF of over uw recht op informatie?
Neem dan een kijkje op onze website...

Scan deze
QR-code met uw 
smartphone om 

toegang te
krijgen tot de 

internetpagina.  
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