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Welkom bij de allereerste editie van het jaarlijkse magazine uitgebracht 
door ADRA België. Ik ben persoonlijk erg fier om deze uitgave, die u 
hopelijk meer zal bijbrengen over onze organisatie en onze projecten, aan 
u voor te stellen.

Onze projecten? Ik zou eerder moeten zeggen uw projecten, want het is 
dankzij u en uw vrijgevigheid dat we die projecten tot een goed einde kunnen 
brengen en dat elk jaar duizenden kinderen, vrouwen en mannen geleidelijk 
aan armoede kunnen ontsnappen. U kan enkele van hun persoonlijke 
verhalen, die allesbehalve anoniem zijn, op de volgende pagina’s ontdekken.

Want dat is ook onze dagelijkse taak: de donateur in contact brengen 
met de begunstigde... Uw donaties worden namelijk niet verzameld in een 
reservepot van grote fondsen opgericht voor vage projecten, maar komen 
meteen ten goede aan Marie, die dakloos is sinds een orkaan haar huis in 
Haïti heeft weggeveegd, aan Fadhili, slachtoffer van milities in Oost-Congo, 
aan Noberto, die geen toegang heeft tot water in zijn Filipijns dorp en aan 
vele anderen...

Zoals u al begrepen heeft, bevat dit magazine niet enkel mooie plaatjes, 
maar ook verhalen over onze acties ter plaatse, die reeds tientallen jaren 
worden uitgevoerd. Wij zijn erg gesteld op werken in alle openheid, op een 
rationele en efficiënte manier voor iedereen, zonder enig onderscheid en 
met slechts één doel voor ogen: de wereld veranderen stap voor  stap, 
mens na mens...

HOOFD
ARTIKEL

JONATHAN LO BUGLIO 
DIRECTEUR ADRA
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ACTIES 2017

op het  terrein!
Het jaar 2018 is sinds 
enkele weken gestart, wat 
ook betekent dat talrijke 
projecten achter de rug 
zijn en tot een goed einde 
gebracht werden dankzij de 
hulp van al onze donateurs. 
Hoe verliepen de projecten 
concreet? Welke resultaten 
werden er geboekt? Worden 
de projecten verdergezet? 
Hoe werd het geld van de 
fondsen gebruikt?

22 weduwes en 8 tienermoeders, slachtoffers van het
conflict in Oost-Congo, werden persoonlijk begeleid om hen te 
helpen bij de heropbouw van hun leven, nadat ze alles verloren 
hadden. Dit re-integratieprogramma, dat begin september 
van start ging voor een periode van een jaar en gericht is op 
het verbeteren van de socio-economische omstandigheden 
van de begunstigden, stelde deze 
vrouwen in staat om hun plaats 
in de Congolese maatschappij 
terug te winnen. Dankzij uitwissel- 
en luistermomenten, knip- en 
naaiopleidingen, vormingen 
in het beheren van een klein bedrijfje, financiële steun, de 
oprichting van coöperaties, … hebben de 30 begunstigden de 
levensomstandigheden (onderwijs, voeding, gezondheid kunnen 
verbeteren van 84 kinderen (51 meisjes en 33 jongens uit hun 
eigen families door de aanzienlijke verhoging van hun lonen.

« 134 vrouwen en 
kinderen - 
1 jaar - € 12 186 »

IN CONGO BOUWEN JONGE MEISJES HUN LEVEN WEER OP 
NA HET CONFLICT IN BUKAVU.

CONCRETE 
RESULTATEN
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IN DE FILIPIJNEN HEBBEN DE DORPELINGEN 
VAN TAPOL EINDELIJK TOEGANG TOT WATER!

625 mannen, vrouwen en kinderen genieten 
voortaan van rechtstreekse toegang tot drinkwater 
in het dorp. Gedaan met de lange gevaarlijke tocht 
door de bergen meermaals per dag voor enkele 
liters water. Hoe is dit project tot stand gekomen?
Door drie maanden lang aan een degelijke 
infrastructuur (zonnepompen, aansluitingen, 
kranen, was- en drainageplaatsen) die weinig 
onderhoud nodig heeft, te bouwen, in 
nauwe samenwerking met de bewoners. Zonder 
uit het oog te verliezen dat opleidingen 
belangrijk zijn: over hygiëne, verstandig beheer 
van water in het kader van een duurzame 
ontwikkeling van de gemeenschap.

“Mijn moeilijkste taak was het dagelijks dragen van het nodige water naar 
mijn familie en naar mijn moestuin. Ik moest eerst naar de bron buiten het 
dorp wandelen, meermaals per dag, via een gevaarlijk wegje met een steile 
helling om zo water te vinden om te drinken, wassen, koken en mijn tuin 
te besproeien. Het terrein was moeilijk te bewandelen, voornamelijk in het 
regenseizoen, en voor een persoon van mijn leeftijd was het nog erger. Nu 
er toegang is tot water in het dorp is alles gemakkelijker. De kinderen zijn 
niet meer verplicht om bidons met water meerdere keren per dag te dragen 

door de bergen en ik kan meer tijd doorbrengen in mijn moestuin...”

Deel van het interview met Noberto 
Gayo (61 jaar) - eiland Leyte - dorp Tapol

Ontdek meer foto’s 
van dit project op

625 
BEGUNSTIGDEN - 3 

MAANDEN - € 21 671 

ONTDEK HET UITEINDELIJKE 
FILMPJE VAN DIT PROJECT OP 

PROJECT IN 
SAMENWERKING MET DE

Om de opvolging van het project en de continuïteit ervan te garanderen, afgezien 
van de acties georganiseerd door ADRA, werd een comité opgericht dat zich toespitst 
op het waterbeheer. Het comité bestaat uit leden van de gemeenschap en lokale 
instanties en heeft als doel de infrastructuur en opleidingen op te volgen.
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ACTIES 2017

Kerstdozen
EEN ONGELOOF-
LIJK SUCCES 
IN 2017!

Dit jaar was de actie 
‘Kerstdozen’ een enorm 
succes dankzij uw vrij-
gevigheid! 

In 2017 hebben 950 
kinderen een kerstdoos 
ontvangen tegenover 
450 kinderen in het jaar 
2016. Van harte BRAVO 
en BEDANKT!  

Of het nu in de Wit-
Russische weeshuizen 
is of in twee Belgische 
verenigingen 
in Vlaanderen 
(Protestants Sociaal 
Centrum Antwerpen) 
of in Wallonië 
(Opvangcentrum 
‘Espoir’ in Cuesmes), 
onze vrijwilligers 
zetten zich volop in 
om opnieuw een 
glimlach te toveren 
op het gezicht van 
honderden kwetsbare 
kinderen. Hierover 
kunt u meer lezen in 
onze nieuwe editie 
van september 2018!

Noodhulp
EEN ANDER FACET VAN 
HET VELDWERK

ADRA België richt zich voornamelijk op projecten 
die de levensomstandigheden van de begunstigden 
op lange termijn moeten verbeteren, maar daar 
stopt het niet! We steunen ook noodhulp bij rampen 
(tsunami’s, aardbevingen, burgeroorlogen, …) in 
nauwe samenwerking met lokale vestigingen van onze 
organisatie. 

Met meer dan 120 bureaus over de hele wereld moet de 
reactiviteit van de organisatie betreffende humanitaire 
noodsituaties niet meer aangetoond worden. Dankzij 
talrijke multidisciplinaire teams die permanent klaar 
staan en die kunnen rekenen op lokale ploegen wordt 
er meteen, of zelfs preventief, gereageerd tijdens 
een humanitaire ramp, zoals bij de laatste orkanen 
in het Caraïbische gebied. Of het nu het USAID 
(United States Agency for International Development), 
het WVP (Wereldvoedselprogramma) of de talloze 
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ADRA Libanon heeft dankzij de financiële steun van 
verschillende ADRA-afdelingen, waaronder ADRA 
België, samengewerkt met lokale partners en andere 
ngo’s om dat centrum op te richten. Zodra het 
centrum een feit was, werd de situatie van de meest 
kwetsbare vrouwen en kinderen in Syrië (vluchtelingen, 
weeskinderen, enz.) opmerkelijk verbeterd. 

Hoe? Door een globale benadering die helpt de beste 
optie voor hen en hun families te bepalen (persoonlijk 
advies, voorlichtingssessies, verbetering van de 
levensomstandigheden, ...). Naast het werk van ADRA 
in dit centrum zorgen andere organisaties nog steeds 
voor psychologische begeleiding, juridisch advies en 
gezondheidszorg en tegelijk worden de dagelijkse 
kosten gedrukt.

900 1100Sinds oktober 2016 en tot  Vrouwen Kinderen
eind september 2017,

WILT U GRAAG MEER 
WETEN OVER ONZE 

ACTIES? GELIJK 
HEEFT U!

2017 was een jaar 
vol projecten en 

sommige zijn nog 
steeds aan de gang, 

zoals de permacultuur 
in Mongolië of het 
biogassysteem in 

Burundi. Doorblader 
zeker eens dit 

magazine om meer 
te weten te komen 

hierover pagina 15 & 
16

partnerambassades zijn, de noodhulp verleend door 
ADRA op internationaal niveau is erkend en beantwoordt 
aan een toenemende behoefte van efficiëntie en 
reactiviteit. 

En in 2017 werd er niet afgeweken van deze regel bij heel 
wat rampen en, telkens weer, de teams die midden in 
de actie te werk gaan. Bij de Belgische afdeling hebben 
we ons gefocust op twee humanitaire noodsituaties: 
op de burgeroorlog in Syrië en op de nooit geziene 
honger armoede in Oost-Afrika (zie pagina 8). Twee 
voorbeelden van onze aanpak tijdens een crisissituatie in 
de spotlights:

IN SYRIË WERD ER EEN NOODOPVANGCENTRUM 
OPGERICHT IN DE WIJK DAHIYYA QUDSIYYA (DAMA) 

Ter bescherming en opvoeding van de meest 
kwetsbaren.
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HONGERSNOOD

IN OOST-
AFRIKA

Weet u nog, begin 2017.... de wereld 
was tegen alle verwachtingen in getuige 
van het aantreden van Donald Trump, 
45ste president van de Verenigde Staten. 
Iedereen was ongerust wanneer de 
Brexit-onderhandelingen aanvatten en....
Oost-Afrika werd geconfronteerd met de 
grootste hongersnood sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Maar dat laatste gebeurde 
bijna onopgemerkt. 

EEN BESCHEIDEN HONGERSNOOD? 
Niet echt, met meer dan 20 miljoen 
mannen, vrouwen en kinderen die ge-
troffen w erden, b estaat e r g een twijfel 
dat wij er maandenlang in het lang en in 
het breed hebben over horen praten en 
nochtans... kreeg hij nauwelijks aandacht 
in de media, enkele campagnes hier en 
daar en een geringe bewustmaking van 
de publieke opinie. 

Gevolg : weinig aandacht voor deze hu-
manitaire ramp die nochtans ongekend 
is. En het moet worden gezegd dat 
het aantal van 20 miljoen slachtoffers 
zo groot is dat dit in het collectieve ge-
dachtengoed niets meer voorstelt. Het 
is een anonieme massa, die 
ongetwijfeld afziet, maar het is een 
enorm aantal waardoor we niet goed 
weten hoe we dit op kleine schaal 
kunnen aanpakken. Hoe zouden wij 
voortaan geraakt kunnen worden? En 
bovendien hebben wij ook onze 
problemen en die zijn ook talrijk.

En dan ook nog eens Afrika, alweer Afrika, 
altijd Afrika zeggen sommigen... Zoveel be-
denkingen, legitiem of niet, die in de eerste 
weken van de crisis naar boven kwamen.  
Als humanitaire organisatie is de vraag in 
alle eerlijkheid gesteld geweest: moeten we 
campagne voeren? Moeten we overgaan 
naar iets anders en voortdrijven op de gol-
ven van de aandacht voor een andere geme-
diatiseerde, aantrekkelijkere ramp of moe-
ten we strijden tegen deze ongevoeligheid 
alom? Het antwoord was natuurlijk: JA! Ja, we 
moeten strijden voor die kinderen, vrouwen 
en mannen die lijden en ja, we moeten het 
publiek bewust maken van deze ramp, met 
het risico geen aandacht te krijgen of, erger 
nog, geen schenkingen te ontvangen om 
ter plaatse aan de slag te kunnen gaan. We 
hebben dus nagedacht, geprobeerd om 
iets innovatiefs te bedenken en hebben de 

Innoveren om te 
sensibiliseren
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De deelnemers aan de campagne wer-
den uitgenodigd om één dag te leven 
op noodvoedselpakketten die we gratis 
bezorgden. Deze repen (genaamd BP-5) 
waren dezelfde als degene die werden 
uitgedeeld in de rampsituaties (natuur-
rampen, oorlog, hongersnood) om de 
kwetsbare bevolking dringend te voor-
zien van voeding. De pakketten werden 
gratis geleverd door het Noorse produc-
tiebedrijf ‘GC Rieber’.

JA, MAAR HOE 
VERLIEP DIT 
CONCREET? 

Om de uitdaging ten volle aan te gaan mocht 
een deelnemer slechts één ratsoenreep eten 
per maaltijd (3 in totaal) per dag. Bovendien 
deelde hij ook zijn ervaring en gevoelens op 
sociale media die gerelateerd waren aan 
de humanitaire crisis in Oost-Afrika. 

Honger, droefenis, woede... zoveel emoties 
die teweeg werden gebracht en die gedeeld 
werden bij de getuigenissen van deelnemers 
via foto’s, video’s en berichten. In totaal heb-
ben meer dan 300 mensen in België de uit-
daging aangegaan en duizenden anderen 
werden bewustgemaakt van deze ramp. 
Resultaat : een werkelijke impact op Soedan 
en Kenia, zie hiervoor pagina 12.

Maart 2017, een Keniaanse familie getuigt over de voedselschaarste

campagne „Ration Meal Challenge” gelanceerd 
om het bewustzijn te vergroten, het publiek te 
raken en aan te spreken over deze humani-
taire ramp door te zorgen voor een sensoriële 
en meeslepende beleving. 
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INTERVIEW

HONGERSNOOD IN 
OOST-AFRIKA beroemdheden 

steunen de campagne
Humorist Dan Gagnon, radiopresentator Félicien Bogaerts, zangeres Beverly Jo 
Scott en zelfs Youtuber Valentin Verthé... Ze hebben allemaal toegezegd om hun 
imago uit te spelen in de strijd tegen de hongersnood samen met ADRA Belgium !

 VECHT TEGEN DE 
HONGERSNOOD IN 

OOST-AFRIKA DOOR U 
GEDURENDE 24U IN DE 

PLAATS TE STELLEN 
VAN DE GETROFFEN 

BEVOLKING !

Onze slogan :
Redactie: Erg enthousiast dus om de 
uitdaging te beginnen, en op het einde? 
Wat heb je beleefd tijdens de challenge? 
Op fysiek vlak? Op mentaal vlak?

Félicien Bogaerts:  [...] Op mentaal vlak deed 
het mij plezier om mee te doen aan deze 
bewustmakingscampagne voor een doel 
dat me gerechtvaardigd lijkt, wat de impact 
ook mag zijn van een druppel water op een 
gloeiende plaat, die jammer genoeg afkoelt, 
maar niet volledig koud is, geloof ik.

Redactie: Wat vond je van dit initiatief 
bedacht door ADRA België om mensen 
bewust te maken van de hongersnood die 
Oost-Afrika trof?

Félicien Bogaerts: Ik vond dit ambitieus, 
origineel en uitnodigend op een doordachte  
manier.ONTMOETING : Félicien Bogaerts

radiopresentator op Classic 21 en 
TV-presentator

Redactie:  Dag Félicien, bedankt om even 
tijd vrij te maken om je indrukken met ons 
te delen. Eerste vraag, hoe ben je meer te 
weten gekomen over deze campagne en 
waarom heb je toen aan de Ration Meal 
Challenge deelgenomen?

Félicien Bogaerts: Ik werd uitgedaagd 
door een goede vriend die erg gemotiveerd 
leek door de projecten van ADRA België. Zijn 
enthousiasme werkte aanstekelijk!

10



ONTMOETING : Dan Gagnon
 humorist en tv-presentator

Redactie: Eerst en vooral, een grote 
dankjewel voor je beschikbaarheid. Ik 
weet dat je een job uitoefent die veel tijd 
vergt. Bedankt dus om terug te komen 
op je deelname aan deze campagne ge-
richt op de hongersnood in Afrika.

Eerste vraag, waarom heb je de Ration 
Meal Challenge aanvaard?

Dan Gagnon: Elk jaar doe ik mee aan 
verschillende initiatieven voor het goede 
doel. Ik wil hiermee het effect op het goede 
doel zoveel mogelijk vergroten. Op zich zijn 
alle redenen goed, maar ook al is dat het 
geval, wil dat nog niet zeggen dat ik 
daarom een positief effect erop zal 
hebben. Massa’s mensen doen enorm 
veel moeite voor liefdadigsheidswerken 
en ik wil niet behoren tot de zwakste 
schakel van de keten. Als ik denk dat ik 
niet kan helpen, dan geef ik de opdracht 
liever door aan iemand anders. Bij deze 
campagne, met de filmpjes, wist ik dat het 
om mijn vakdomein ging en dat ik dus 
een potentiële impact zou kunnen hebben. 

Redactie: En wat heb je ervaren tijdens 
de challenge? Niet te zwaar?

Dan Gagnon: Ik heb een 
hongergevoel gekend. Werkelijk. Ik was 
voornamelijk bezorgd om onfatsoenlijk 
over te komen. Als ik begin te klagen over 
honger, terwijl ik bij mij de oplossing heb 
voor de hongersnood die sommigen 
kennen, dan is het een verontrustende 
gedachte om die ervaring zelf mee te 
maken. Ik wou dus vermijden dat ik geen 
begrip toonde voor de situatie.

Redactie: Wat dacht je uiteindelijk van 
dit initiatief? Eerder interessant of, in te-
genstelling, eerder inefficiënt?

Dan Gagnon: We kunnen dagenlang kla-
gen over de zotte dingen die we moeten 
doen om mensen vandaag de dag bewust 
te maken. Maar dat helpt ons niet vooruit. 
Dit soort initiatieven zorgt er daarentegen 
voor dat mensen bewustgemaakt worden 
die anders niet bereikt zouden worden. 

«DOOR DE POTENTIËLE HELPER 
IN DE PLAATS TE ZETTEN VAN DE 
GEHOLPENE WORDT ER BEROEP 

GEDAAN OP EMPATHIE, WAT 
IN IEDER GEVAL EEN POSITIEF 
EFFECT KAN HEBBEN OP EEN 
RAMP DIE ZO GROOT IS DAT 

NIEMAND HET ZIET. »

DAN GAGNON

Bekijk onze Facebookpagina om de video’s te ontdekken van de deelnemers van 
de Ration Meal Challenge via #RationMealChallenge of #HungerCrisisEastAfrica 11



HONGERSNOOD

IN OOST-AFRIKA
Het echte werk!
De ‘Ration Meal Challenge’ heeft niet alleen tot een eenvoudig bewustzijn geleid, 
maar bracht ook geld op voor het veldwerk. Dankzij die fondsen hebben we 
twee noodhulpprojecten kunnen steunen in Zuid-Soedan en Kenia. 

Staat Kapoeta, ZUID-SOEDAN

In Zuid-Soedan hebben we meegewerkt aan het project ‘EFAKAN’, in de staat 
(Noord-) Kapoeta. Elke dag deelden onze lokale teams voedingspakketten uit 
die bestonden uit sorghum, bonen, olie en zout. 

In totaal ontvingen 4200 personen, waaronder 1850 kinderen, deze hulp 
gedurende drie maanden. 

Wilt u nog een andere getuigenis bekijken? Ga dan naar ons Youtube-
kanaal ADRA Belgium en ontdek het filmpje van Nzaaki Kanagu, een 

huismoeder aan wie we ook noodhulp hebben verleend.
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District Centraal-Mwingi, 
Kenia
In Kenia, meer specifiek in het district 
Centraal-Mwingi, hebben 500 gezinnen 
(3323 personen waaronder 593 kinde-
ren) voedselbonnen gekregen om op 
die manier voeding te kopen voor een 
totaalbedrag van 69 $ per maand. Dit 
systeem liet de gezinnen toe om zelf 
hun voeding te kiezen in functie van 

hun behoeften en de lokale economie 
te herstellen die ernstig was getroffen 
door deze crisis.

CONCLUSIE

Vandaag de dag is de situatie ter plaatse 
al licht verbeterd met de komst van het 
regenseizoen, maar honger lijden blijft 
nog steeds aan de orde voor talloze 
personen, voornamelijk vrouwen en 
kinderen. Dat is de reden waarom ADRA 
Belgium en het volledige ADRA-netwerk 
de situatie ter plaatse nauwlettend in de 
gaten houden in 2018 en vastberaden 
blijven werken aan structurele projecten 
naast deze noodhulp (verbetering van 
de landbouwtechnieken, alternatieve 
techniek om water te winnen, etc.). Dit 
alles zodat de tragische hongersnood 
geen slachtoffers meer kan maken...

90 % van de verworven fondsen tijdens 
deze campagne werden meteen ter 
plaatse geïnvesteerd! En de andere 
10 %? De rest werd gebruikt om de 
bewustmakingscampagne over deze 
ongeziene crisis te lanceren in België. 

“Het bewerken van onze hectare grond is onze enige bron van voedsel. Normaal 
gezien kunnen we 5 zakken maïs, 5 zakken cowpea en 5 zakken bonen oogsten, 
waarmee we 7 maanden weg kunnen. Wegens de aanhoudende droogte is dat 
niet meer mogelijk sinds twee jaar... Vorig jaar (n.v.d.r.: eind 2016) hebben we 
zelfs niets kunnen oogsten. 

Sinds november 2016 zijn we afhankelijk van de vrijgevigheid van onze buren 
om te overleven. Mijn kleinzoon kan soms zelfs niet de lange afstand afleggen 
om naar school te gaan, doordat hij een lege maag heeft. Mijn jongste kleinkind 
is slechts twee jaar, het is het enige familielid dat we 3 maaltijden per dag laten 
eten. 

Ik bedank ADRA voor alles wat ze heeft gedaan, want voortaan kan mijn kleinzoon 
met een volle maag naar school gaan.

Noot van de redactie: Kacekyenzi heeft 29 kg bonen, 45 kg maïs, 1 kg zout 
en 5 l huishoudolie ontvangen in het kader van noodhulp.

Deel van het interview met Kacekyenzi Mutemi
69-jarige grootmoeder - 4 kleinkinderen ten laste
district Centraal-Mwingi
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WORDT 2018 

EEN JAAR 
VOL UITDA-
GINGEN?

CONCLUSIE: LATEN WE OPTIMISTISCH ZIJN, DE MOUWEN OPSTROPEN EN MEER 
SOLIDARITEIT TONEN! EN ALS WE NU EENS IN 2018 SAMEN MET ADRA BELGIË DE 

VOLGENDE UITDAGINGEN ZOUDEN AANGAAN?

WANT BETEKENT «SOLIDAIR ZIJN» 
UITEINDELIJK NIET INVESTEREN IN DE 
TOEKOMST?

Als we erover nadenken, volstaat het al 
om de krant open te slaan of om naar de 
radio te luisteren en zo te beseffen dat 
het merendeel van de crisissen die we 
meemaken, zowel op wereldvlak (klimaat, 
migratie, economie) als op lokaal vlak, zijn 
oorsprong heeft in een egoïstisch trekje, 
in het terugvallen op zichzelf en in into-
lerantie, zowel bij het individu als bij de 
overheden. Om de wereld rondom ons 
te verbeteren, en dus ook ons eigen be-
staan, bestaan er geen 10 000 remedies, 
maar slechts één: meer solidariteit.

Bovendien hebben veel burgers het goed 
begrepen en zetten ze zich dagelijks in 
voor situaties die hen nauw aan het hart 
liggen, door bijvoorbeeld vrijwilliger te 
zijn. Bij ons, in België, zijn er meer dan 1,8 
miljoen mensen actief in een organisatie 
en dat aantal stijgt elk jaar.

• Het recordcijfer van 950 kerstdozen ,die in 2017 werden uitgedeeld aan minderbedeelde kinderen
overal ter wereld, overschrijden;

• De nodige € 7 000 bereiken om woningen van de meest kwetsbare gezinnen in Kirgizië te herstellen;

• Vermijden dat 20 miljoen mensen ondervoed zijn;

Binnen onze organisatie zijn we er-
van overtuigd, en de eerste maanden 
bevestigen het al volop, dat 2018 een 
jaar wordt vol uitdagingen en records 
die gebroken moeten worden! Een 
jaar waarin onze eerste uitdaging zal 
zijn om solidariteit opnieuw op de 
eerste plaats te zetten bij iedereen.

Maar de uitdagingen houden hier spijtig genoeg niet op... in 2018 zijn ze ook in 
Burundi, Mongolië, in Bosnië en Herzegovina terug te vinden...

*(Cijfer volgens La Libre, 30 november 2017) 
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ACTIES 2018
nog meer acties ter plaatse!

IN BURUNDI : HERNIEUW-
BARE ENERGIE VOOR DE 
STUDENTEN IN BUGANDA.

In deze grensstreek bij Congo en 
Rwanda blijven de levensomstan-
digheden moeilijk voor veel inwo-
ners en is het naar school gaan 
voor de kinderen een uitdaging. 
Sinds 2015 hebben we geprobeerd 
de levenskwaliteit te verbeteren in 
een schoolgebouw, Lyceum 
Delhove, op vraag van het ADRA-
bureau in Burundi.

Waarom? Omdat een verbetering 
van deze strategische educatieve 
plaats niet enkel betekent dat de 
leeromstandigheden van de kin-
deren zullen verbeteren, maar 
ook dat het samenleven in een 
multi-etnische omgeving die soms 
onstabiel is, gestimuleerd wordt. 

Sinds het bouwen van sanitaire 
voorzieningen in 2015 en een wa-
terreservoir in 2016, gingen in 2017 
twee nieuwe fases van start om het 
leven te verbeteren in de school. 
Het bouwen van een biogas-
systeem en de renovatie van een 
keuken behoorden tot die fases. 
In samenwerking met de organi-
satie ‘Ingenieurs Zonder Grenzen’ 
werd een haalbaarheidsstudie uit-
gevoerd. Die maakt het mogelijk 
om een biogassysteem te installe-
ren dat het organische materiaal 
uit de toiletten omzet in bruikbaar 
gas voor de keuken in het gebouw. 
In 2018 worden de twee construc-
ties (keuken en biogas) samen uit-
gevoerd.

DE + VAN DIT PROJECT?

Gezondheid :  meer hy-
giëne, minder ziektes ;

Opvoeding :  wijzen op 
het belang van hygiëne, 
verbetering van het leefkli-
maat en de leeromstandig- 
heden ;

Milieu : minder hout-
verbruik in de keuken, ra-
tioneel verbruik van e-
nergie dankzij het gebruik 
van aardgas en compost-
productie voor tuinbouw ;

Economie : Minder kosten 
voor het aankopen van 
hout.

Begroting : in voorbe-
reiding, 399 beguns-
tigde studenten, in 
samenwerking met 
Ingenieurs Zonder 

Grenzen.

Wilt u graag dit project 
steunen en de school 

Delhove voorzien van een 
biogassysteem?

BE43 3101 0480 0001 
Vermelding ‘Burundi’ 
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MONGOLIË

VAN EEN VRIJ 
BESTAAN IN 
DE STEPPEN 
tot het vreselijke leven in 
de sloppenwijken
U weet zonder twijfel dat Mongolië het land 
is met de meeste nomadische veeboeren. 
In ons collectief geheugen rijden de fiere 
nakomelingen van Dzjengis Khan te 
paard in de immense steppen, vergezeld 
door hun troepen. Ze leven in joerts, zijn 
één met de natuur en verhuizen in functie 
van het regenseizoen en waterbronnen... 
Natuurlijk zijn deze stereotypes voor een 
deel waar. Vandaag leeft nog meer dan 
de helft van de bevolking in de steppen 
volgens een levensstijl die nauwelijks 
verschilt met die van eeuwen geleden. 

Nochtans trekken de steden hen meer 
aan sinds tientallen jaren. Meer en 
meer nomaden denken dat ze een 
gemakkelijker leven kunnen leiden in 
de stad. Ze hopen het harde leven in de 
steppen achter zich te laten. Ze dromen 
van comfort, stromend water, verwarming 
en elektriciteit, maar vooral van een job 
die hen een vast inkomen bezorgt. 
Wie kan het ze kwalijk nemen? 

Deze nieuwe bewoners gaan dus over van 
een nomadenleven naar een sedentair 
bestaan. 

Ze hebben geen andere keuze dan zich 
te settelen in de immense sloppenwijken 
die de steden omringen en dus ook 
de uitgestrekte steppe achter zich te 
laten... De joerts, die zo gemaakt zijn om 
regelmatig verplaatst te worden, worden 
een permanent onderdak. Het biedt niet 
meer comfort dan in de steppen, maar 
wel met de nadelen gerelateerd aan de 
stad: promiscuïteit, moeilijkheden voor 
een degelijke watervoorziening en om 
stookhout te vinden, etc.

Een leegloop van het platteland is niet 
alleen exclusief voor Mongolië, dit gebeurt 
in vele ontwikkelingslanden. Nochtans 
kent het fenomeen een omvang zonder 
precedent in dit land midden in Azië. Stelt 
u zich eens voor: tussen 2011 en 2016 zijn

16



er niet minder dan 500 000 personen zich 
gaan settelen in de buitenwijken van de 
hoofdstad Oelan-Bator!

Helaas wordt de zoektocht naar een beter 
leven in de stad vaak een nachtmerrie 
voor de nieuwe bewoners.

De levensomstandigheden zijn namelijk 
niet verbeterd en deze nieuwe inwoners 
hebben geen toegang meer tot 
kwaliteitsvolle voeding. In de steppen 
voedden ze zich met alle producten 
afkomstig van hun vee, maar in de stad 
hebben ze hun kudde niet meer en moeten 
ze terugvallen op goedkope voeding 
van mindere kwaliteit, voornamelijk 
conservenblikken afkomstig uit China. 

Ook de hoop om een degelijke job te vinden 
is een teleurstelling. Ze moeten vaak 
tevreden zijn met kleine werkjes (vuilnis 
ophalen, de straten schoonvegen...), 
omdat ze niet de nodige competenties 
hebben. Voor diegenen die minder geluk 

hebben is het zelfs nog erger: ze moeten 
de vuilnisbelt doorzoeken of stelen om te 
overleven... 

Naast al deze problemen voelen de 
voormalige nomaden zich erg eenzaam, 
aangezien ze zich ver weg bevinden van 
hun familie die in de steppen is gebleven. 
Te meer omdat de solidariteit, die eigen is 
aan het nomadenleven, de neiging heeft 
om compleet te verdwijnen in de stad en 
plaats maakt voor individualisme.

Het gevolg is dat honderdduizenden 
mensen zich in extreme armoede 
bevinden, dat sanitaire voorzieningen 
in vreselijke staat zijn in de 
sloppenwijken en dat de situatie 
zorgwekkend is in de maatschappij die 
haar identiteit lijkt te verliezen...
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DAT IS ALLEMAAL 
WEL MOOI,

maar hoe verandert men concreet nomadische 
veeboeren in landbouwers? 

Zie hieronder de aanpak van het ADRA-team uit Mongolië en België:

1. Enkele agronome en gemotiveerde ingenieurs en pedagogen in dienst nemen.

2. Een referentiepersoon per wijk uitkiezen, volgens specifieke criteria (kwetsbaarheid, gezinssituatie,
financiële situatie), aan wie deze ingenieurs een opleiding zullen geven en hen zullen blijven opvolgen.
Deze persoon moet zich inzetten om de informatie uit de opleiding en raad door te geven aan 10
mensen uit zijn wijk. Zijn tuin wordt het schoolvoorbeeld waarop de andere mensen van de wijk zich
kunnen baseren.

3. Niet vergeten om het nodige materiaal en zaadjes van goede kwaliteit te voorzien. 

4. De grond in Mongolië is weinig vruchtbaar en de winters zijn erg streng, waardoor er gedacht moet
worden aan het aanpassen van de methode (permacultuur) en een serre moet worden voorzien voor
elke toekomstige tuinier. 

5. Aan de deelnemers voorstellen om verschillende kleine coöperatieve organisaties op te richten om
het overschot te verkopen en een klein lokaaltje te voorzien waar ze de producten kunnen verkopen.

6. Aan de begunstigden van het project voorstellen om enkele kooklessen te volgen zodat ze weten
hoe ze aan de slag kunnen met hun groenten (vergeet niet dat Mongoliërs van nature vleeseters zijn).

Door de afgrijselijke situatie in de sloppenwijken 
van Oelan-Bator heeft het team van ADRA Mon-
golië een project van voedselzekerheid, genaamd 
MEAL (‘maaltijd’ in het Engels) bedacht waarbij 
ADRA België helpt sinds oktober 2017.

Het doel van dit project is duidelijk: zorgen dat 
deze voormalige nomaden zich zelfstandig 
kunnen voeden en dit met kwaliteitsvolle pro-
ducten. 

Hoe? Het eerste idee is om de oude veehou-
ders om te scholen tot landbouwers, zodat ze 
hun levensomstandigheden kunnen verbete-
ren door toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle 
groenten en fruit en extra loon ontvangen 
door de resterende producten door te ver-
kopen. Deze personen vinden op die manier 
een activiteit die hen toelaat om zichzelf te voe-
den, opnieuw een sociale functie te vinden en 
redelijk goede levensomstandigheden te heb-
ben.

Een sociale band werd herschapen door per 
wijk een samenwerkingssysteem (waarbij er-
varen tuiniers raad geven aan hun buren) 
alsook communautaire activiteiten uit te voeren.

PROJECT MEAL

VAN NOMADISCHE VEEBOEREN TOT SEDENTAIRE 
LANDBOUWER
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„Wanneer ik de deelnemers van het MEAL-project
ontmoet heb, was het eerste wat mij choqueerde de
moeilijkheid om met hen groenten te koken. Ze wisten
niet hoe ze die moesten klaarmaken, laat staan eten!
Een kleine anekdote: ik had voorgesteld om de restjes
van de groenten te verwerken in een soep tijdens mijn
kookles... wat voor de aanwezigen een beetje een ‘gek’
idee was, wat ook te merken viel aan hun verbaasde blik. 
En zo bevond ik mij voor ongeveer dertig deelnemers
die notities maakten, op de meest serieuze manier,
van mijn kookdemonstratie. De (wortel-paprika-) soep
was wel degelijk een succes. Sommigen namen hun
fototoestel erbij om het moment vast te leggen, anderen
probeerden ongezien opnieuw aan te schuiven in de rij
om een extra portie te krijgen... Vervolgens toonde zelfs
de nationale televisie belangstelling voor mijn idee...”

Deel van het interview met Magali Rase 
- Belgische vrijwilligster - Project Meal

EVEN TERZIJDE: 
de meeste inwoners van de 

sloppenwijken verwarmen zich met 
plasticafval, doordat ze geen hout 
vinden. Dat zorgt uiteraard voor 

giftige rook, waardoor Oelan-Bator 
zich in de top 10 bevindt van de 

meest vervuilde steden ter wereld!

DE + VAN DIT PROJECT?

Gezondheid : meer voedsel-
zekerheid, minder ondervoe-
ding;

Opvoeding :  landbouwtech-
nieken, beheer en basis-
boekhouding leren;

Milieu : beredeneerde 
landbouw en landbouwtech-
nieken die het milieu respec-
teren (permacultuur);

Economie : meer financiële 
mogelijkheden voor de ge-
zinnen;

Sociaal :  betere sociale ban-
den in de wijken, herwaar-
dering van de oudere per-
sonen (openhouden van de 
verkooppunten); 

Budget € 15 000 (op een 
totaal van € 150 000), 852 

begunstigde gezinshoofden

Partners: ADRA Canada 
en ‘Canadian food Grains 

Bank’, volledige video 
over dit project is te zien 

op Youtube

Wenst u deze voormalige 
nomaden te helpen?

BE43 3101 0480 0001
Vermelding ‘Mongolië’
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RECEPT

BUUZ, EEN
traditioneel Mongools recept 
U zal wel begrepen hebben dat het in Mongolië, land van nomaden veefokkers, 
moeilijk is om groenten of fruit te vinden. Een van de typische en karakteristieke 
schotels van het land is dus zonder verrassing… op basis van vlees. Ontdekking !

Naam :  Mongoolse ravioli
Oorspronkelijke naam : Buuz
Oorsprong : Mongools
Aantal porties : 8
Bereidingstijd : 1 à 2 u
Kooktijd : 15 à 30 minuten
Optie : Traditioneel is Buuz op basis van vlees 
gemaakt, maar aarzel niet om af te wisselen 
met bijv. vegetarische quorn.

Lijst met nodige ingrediënten 

• 2 grote uien
• 700 g tarwebloem
• 1 kg vlees (rund of schaap of quorn)
• een snuifje zout
• 3 of 4 tenen knoflook – fiche knoflook
• water

Bereiding van het deeg

• Gooi een snuifje zout in  lauw water.

• Giet beetje bij beetje water bij de bloem en
kneed tot je een zacht maar glad deeg krijgt.

• Laat het deeg gedurende 3 minuten rusten.

• Kneed het deeg opnieuw en snijd het in
stukken (kleine, middelmatige of grote
volgens smaak)

• Rol de stukken tot bolletjes en laat ze in
een kom rusten.

• Strooi er bloem over om te vermijden dat
ze aan elkaar kleven.

• Duw ze plat tot ronde schijven en let erop
dat het centrum van de schijven dikker is
dan de randen.

Bereiding van de vulling

• Hak de tenen knoflook en de uien fijn.

• Meng het fijngehakte vlees, de uien en de
knoflook.

• Voeg een snuifje zout en wat water om de
ingrediënten te binden.

• Laat de vulling rusten gedurende 25 mi-
nuten zodat de aroma’s zich mengen.

Bereiding van de Buuz 

• Vul het centrum van de schijf met vlees, en
duw de randen dicht met de vingertoppen.

• De Buuz kan een ronde vorm hebben, met
een kleine opening in het midden of hij kan
helemaal dicht zijn.

Koken van de ravioli

• De ravioli alleen maar stomen.

• Iedere ravioli even in olie met neutrale
smaak dompelen en ze in een stoommand
leggen. De ravioli mogen elkaar niet raken in
de stoommand.

• Het water aan de kook brengen, de stoom-
mand erboven plaatsen, afdekken en laten
koken op hoog vuur gedurende 15 minuten.

• Op het einde van de kooktijd het deksel
wegnemen en de buuz krachtig opschudden
om te verluchten. Hierdoor worden ze mooi
blinkend.

Bereiding
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BOSNIË - HERZEGOVINA :
Oude kleren recycleren om aan armoede te 
ontsnappen, hoe gek kan het zijn!

In Doboj heeft de opening van 
een recyclagecentrum door 
ADRA ervoor gezorgd dat vijf 
vrouwen een opleiding heb-
ben gevolgd in snit en naad 
zodat zij dit kunnen doorge-
ven aan honderden anderen. 
Alle begunstigden hebben erg 
afgezien van de gevolgen van 
de overstromingen in 2014 en 
bevinden zich nog altijd in een 
extreem onzekere situatie.

Dankzij aangepaste oplei-
dingen geeft het team van 
vijf ‘opleidsters’ gratis lessen 
in het centrum aan andere 
vrouwen zonder inkomen 
(40 % van de vrouwen in Do-
boj zijn werkloos) en bezorgt 
het hen punctueel werk. Het 
centrum heeft ook als doel 
om oude kleren te verza-
melen, hergebruiken en 
recycleren om die een 
tweede leven te geven. 

Zakken, nieuwe kledij, 
portefeuilles en vele an-
dere stukken zijn verkocht 
in heel Bosnië en zelfs buiten 
dit land, zodat alle begunstig-
den een inkomen hebben om 
hun gezin te onderhouden.

Wilt u graag 
meer weten? 

Ontdek onze 100 
voorbeelden, elk uniek, 
in onze online catalogus 

op onze website 
www.adra.be/
actiesIn2018

ADRA België steunt dit initia-
tief en verkoopt exclusief de 
producten uit het centrum! 
Voor slechts 10 euro wordt 
u de gelukkige eigenaar van
een prachtige zak !

Wenst u dit project van 
de naaisters te steunen? 

BE43 3101 0480 0001 – 
Vermelding ‘Bosnië’ 

DE + VAN DIT PROJECT?

Economie : vijf jobs ge-
creëerd, nieuwe verworven 
vaardigheden voor werklo-
zen, een kringloopeconomie 
bevorderen;

Sociaal :  versterken van de 
sociale structuur in de wijk 
door het centrum, identiteit 
ontwikkelen ‘eigen’ aan het 
centrum, meer zelfver-
trouwen bij de vrouwen die 
de opleiding gevolgd hebben; 

Opvoeding : ‘snit en naad’ 
aanleren, bewustmaking van 
de omgeving;

Milieu : recyclage van oude 
kledij.
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Wenst u deze families in 
nood te steunen ?

 BE43 3101 0480 0001 – 
mededeling «Kirgistan» 

BUILD THE HOPE

HET PROJECT VAN 
DE LAATSTE KANS

Jongeren engageren zich voor de 
meest arme mensen in Centraal-Azië

Toen we, binnen ADRA Belgium, het idee lanceerden, van een humanitaire reis naar Kirgistan, 
wisten we niet of succes op de afspraak zou zijn. Het was een première voor de vereniging, 
en het moet gezegd worden dat de bestemming miskend, apart , ja zelfs angstaanjagend… 
is. Inderdaad, Kirgistan rijmt met Afghanistan of Pakistan, plaatsen die, eerlijk gezegd, nogal 
gevaarlijk zijn. Maar Kirgistan is iets helemaal anders. Het is Centraal-Azië, het begin van de 
Himalaya bergketen, het treffen van het Oosten, Azië en Rusland. Een land rijk aan een dicht 
opeengepakt multicultureel mengsel uit een Sovjetverleden, dat nog leeft in de geest van 
de inwoners. Een miskende bestemming, in de steek gelaten door de toeristen maar ook de 
meest arme plaats van deze wereldstreek.

Ter vergelijking : het maandelijks inkomen van een inwoner bedraagt 83 $ tegen 442 $ in de 
rest van Azië. Bovenop deze zwakke levensstandaard komen nog een onbestaande of volle-
dig voorbijgestreefde infrastructuur, een erfenis van de Sovjetperiode (wegen, ziekenhuizen, 
luchthavens, …) en een hoog niveau van corruptie . Resultaat, talrijke jongeren verlaten het 
land op zoek naar een betere toekomst in Rusland of in de aangrenzende landen, wat een 
alarmerende ommekeer in de demografische piramide veroorzaakt. 

HET IS IN DEZE CONTEXT DAT HET PROJECT «BUILD THE HOPE» ZICH SITUEERT EN DE 
HUMANITAIRE REIS DIE ER UIT VOORTVLOEIT.

EERDER ACTEUR DAN 
TOESCHOUWER !

14 jonge mensen tussen 18 en 30 jaar, van alle 
horizonten, hebben gereageerd op  de oproep 
voor het project «Build The Hope». In juli 2018 
zullen ze gedurende drie weken vertrekken 
naar de provincie Chui, de armste provincie 
van het land. 

Samen met de verantwoordelijken van ADRA 
Belgium zullen ze een eenheid vormen met 
ADRA Kirgistan in het steunen van de meest 
kwetsbaren, in het bijzonder de oudere 
mensen en de gezinnen die sterk hulpbehoe-
vend zijn ( zonder bron van inkomsten, met ge-
zinsleden die lijden aan een handicap, enz. …). 

Op welke manier ? Door concrete hulp bij 
de reconstructie van de woningen ( sanitair, 
isolatie, schilderwerken, enz. ) voor 4 families 
in ontredderde toestand. Families die de ko-
mende winter niet zullen doorkomen zonder 
concrete hulp, daar de temperaturen tot – 25° 
kunnen dalen in deze periode van het jaar. Bo-
vendien zullen de vrijwilligers kippenhokken 
en groentetuinen voor ieder familie maken 
zodat ze verzekerd zijn van financiële zelfred-
zaamheid na het project. De ploeg vrijwilligers 
zal gesteund worden door een plaatselijke 
ploeg van professionele bouwvakkers. 
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Dit jaar engageren andere vrijwilligers zich ook in 
humanitaire avonturen met ADRA Belgium en haar 
partners in Mongolië en in Mauritanië.

Jyldyz is een jonge moeder van 27 jaar die alleen 
leeft met haar 4 kinderen en haar zieke moe-
der. 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.

Mihail is vader van een mindervalide 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 le-
ven ze met minder dan 5 €/dag dankzij een 
uitzonderlijke hulp van de regering, die op elk 
ogenblik kan worden stopgezet.

Syiyn is een jong meisje van 12 jaar, dat 
samen met haar broer, moeder en grootmoe-
der 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 ver-
nietigd tijdens een storm, zonder mogelijkhe-
den voor hen om het te reconstrueren.

Ulzana is een weduwe met 5 kinderen, die 
leeft bij haar blinde moeder. Ze voert meer-
dere 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.

Ontmoeting met de begunstigden :

TOTAAL BUDGET 
VAN 7 000  € 
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Mauritanië is een van de 
landen met het hoogste 
armoedecijfer ter wereld. 
Meer dan driekwart van de 
bevolking leeft in extreme 
armoede volgens een recent 
verslag van de VN. In deze 
omstandigheden zijn lepra-
patiënten talrijk en kwets-
baar. 

Zelfs na hun genezing blijven 
ze het slachtoffer van sociale 
en economische gevolgen die 
ze opgelopen hebben door 
hun ziekte. Naast de moei-
lijke integratie zorgen de 
ver-minkingen, die soms 
leiden tot een beperking 
gerelateerd aan deze ziekte, 
ervoor dat ze geen beroep 
kunnen uitoefe-nen. 

Melaatsen zijn vaak ge-
doemd om te bedelen en zo 
te overleven, zelfs na hun 
behan-deling.

Daardoor heeft de organisa-
tie AMPHL (Organisatie voor 
mensen met een 
beperking door lepra) de 
steun gevraagd aan ADRA 
Mauritanië om op een 
concrete manier de ge-
meenschap van 40 leprapa-
tiënten (en hun familie) te 

helpen. Deze patiënten zijn dan 
wel genezen van hun ziekte, 
maar blijven nog altijd kwets-
baar en achtergesteld. De AM-
PHL, waarbij ook een lepra-
slachtoffer actief is, wenste 
zich voornamelijk te fo-
cussen op het verbeteren en 
aanpassen van de woningen. 
Op die manier kunnen de per-

sonen in goede omstandigheden 
leven. De huidige woningen be-
stonden meestal uit een houten 
constructie met schroot en bedekt 
met platen. Het toilet was slechts 
een gat net naast het huis... In 
dat kader vroeg ADRA Mauritanië 
aan ADRA België om dit project te 
steunen en we hebben meteen 
de oproep beantwoord!

DE + VAN DIT PROJECT?

Economie :  een bron van inkomsten voor de volledige 
gemeenschap;

Sociaal : meer aandacht voor de lepragemeenschap in 
hun wijk; 

Opvoeding : faciliteit tot schoolgaan van kinderen dankzij 
meer inkomsten;

Gezondheid : minder zieken door betere sanitaire 
voorzieningen.

MAURITANIË

AANGEPASTE WONINGEN 
voor melaatsen
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Concreet, het gaat over een 
woning bouwen met een 
waterdicht dak, over perce-
len af te zonderen door een 
omheining en degelijke la-
trines maken (of herstellen). 
De werken werden allemaal 
uitgevoerd op de percelen die 
toebehoren aan AMPHL. 

Maar wij wilden nog verder 
gaan. Er moet ook aandacht 
besteed worden aan de nood 
om activiteiten te bedenken 
die een loon bezorgen (tuin-
bouw, ambacht, ...) met als 
uiteindelijk doel een winkel in 
het dorp te openen waar de 
productie wordt verkocht.

Wenst u de bouw van een 
huis te sponsoren ten 
behoeve van een gezin 

dat getroffen wordt door 
lepra? 

BE43 3101 0480 0001 – 
Vermelding ‘Mauritanië’

“Ik ben oorspronkelijk van de stad Tadjikja, die zich op 483 km van 
Nouackchott bevindt. Ik was 17 jaar toen ik ontdekte dat ik lepra 

had, het was bijna per toeval... Ik ging te voet naar school, die op 
één kilometer van mijn huis was, en toen ik aankwam stuurde de 
leerkracht mij meteen naar het gezondheidscentrum. Mijn voeten 
bloedden. Ik besefte niet dat de stenen onderweg in mijn voeten 
hadden gesneden en erg grote wonden hadden achtergelaten. Ik 
heb jaren moeten wachten voordat ik werd behandeld en dat ik kon 

genezen. Ze hebben meerdere vingers en tenen geamputeerd. Ook al 
ben ik vandaag de dag genezen, de mensen beschouwen mij nog steeds 

als een leprapatiënt...”

Deel van het interview met Bahould Larbas - 
38-jarige huisvader - stad Nouakchott

«BUDGET +/- € 3000/HUIS, 
AANTAL BEGUNSTIGDEN IN 

FUNCTIE VAN DE 
DONATIES»

Meer getuigenissen ? Kan u 
vinden op ons «Youtube kanaal» 
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- De voedselveiligheid;
- De gezondheid;
- De opvoeding;
- Water, de sanering en
de hygiëne;
- De economische
ontwikkeling;
- Noodhulp;
- Het reduceren van de
risico’s bij rampen.

HAAR ACTIE-
TERREINEN 
ZIJN:

HAAR MISSIE :
De meest kwetsbare 
mensen ondersteunen 
om zo een eerlijke en po-
sitieve verandering te 
scheppen door middel 
van partnerschappen en 
verantwoorde acties. Voor 
iedereen, overal, zonder 
enig onderscheid…

Haar werkwijze :
In de vorm van een profes-
sioneel netwerk van onafhan-
kelijke bureaus, aanwezig in 
131 landen. Deskundigheid, 
doeltreffendheid, inte-
griteit en transparantie 
zijn de sleutelbegrippen 
van de organisatie. De ac-
tie van ADRA overschrijdt de 
barrières om te versterken 
en een stem te geven aan 
gemarginaliseerde en ver-
geten mensen, om meet-
bare, gedocumenteerde en 
duurzame veranderingen 
te garanderen in de levens 
van de mensen en binnen 
de maatschappij. 

HAAR 
PARTNERS :
Het gaat hier om een niet 
complete lijst  van de partners 
van de organisatie zowel op 
internationaal als plaatselijk 
vlak. 

- Australië: Ministerie van   
Buitenlandse zaken;
- Canada: «Global a airs 
Canada»;
- Duitsland: Federaal 
Ministerie voor
economische samenwer-
king en ontwikkeling;
- Nederland: Ministerie 
van Buitenlandse zaken;
- Verenigde Staten: 
Amerikaans agentschap 
voor de Internationale 
ontwikkeling;
- … 

*partnerschap 2016

ADRA of «Adventist Development and Relief Agency» , is een 
humanitaire christelijke vereniging opgericht in 1984.

HET ADRA NETWERK,
een andere visie op humanitaire hulp.
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En de Verenigde Naties! ADRA is partner van talrijke agentschappen van de Verenigde 
Naties in verschillende landen: UNHCR in Syrië, UNICEF in Tsjaad, PAM in Oekraïne, etc. 

Het totaal van deze samenwerking : 

90 projecten – 2 441 270 begunstigden - 32 045 660 dollars

Deze lijst reflecteert het vertrouwen dat de instellingen in het werk van ADRA stellen. 
Ze benadrukt de onafhankelijkheid en de integriteit van de organisatie zowel op het 

terrein als in haar werking.

Christelijk,, u z
 
ei christelijk? 

Inderdaad, ADRA is een organisatie gebaseerd op christelijke waarden, die medelijden 
en liefde voor de naaste centraal stelt in haar actie. De vereniging, alhoewel volledig 
onafhankelijk, is historisch ontstaan uit de protestantse adventbeweging en onderhoudt 
met haar belangrijke banden en gemeenschappelijke waarden. Deze laatste blijft trouwens 

een financiële en belangrijke logistieke steun. 

Onze onafhankelijkheid betekent dat op het terrein er geen proselitisme is! De actie wordt 
ondernomen voor iedereen, overal, met respect voor verschillen, en met aanvaarden van 
elke persoon op een gelijke manier, zonder onderscheid van ras, etniciteit, geslacht, politiek 

of godsdienstig toebehoren. En indien u twijfels hebt, beoordeel ons dan op onze daden! 

1 NETWERK – 131 LANDEN - 
15,7 MILJOEN BEGUNSTIGDEN

* En 2016

Country with an ADRA office
Country without an 
ADRA office
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Het Belgisch bureau is een vzw van internationale samenwerking, erkend door de federale 
staat. Aan het roer, één enkele werknemer, gemotiveerde vrijwillige administrateurs en 
talrijke vrijwilligers die het verschil willen maken.

In het kort, een «familiale» structuur met internationale mankracht. Maar ook een 
rationalisatie van de kosten en een volledige transparantie voor meer doeltreffendheid. 

Als bewijs: in 2017 hebben 193 donateurs ons vertrouwd voor een totaal bedrag van 
53 602.60 €. Een bedrag dat misschien belachelijk lijkt, maar dat ons heeft toegelaten 
onmiddellijk en concreet te handelen om het leven van de meest kwetsbaren te 
verbeteren, zoals blijkt uit dit tijdschrift.  

BIJ ONS

EN IN BELGIË ?

* Totale administratieve kosten, d.w.z. de kosten van de sensibiliseringscampagnes en van de fondsenwerving, 
de briefwisseling voor de donateurs, etc.

«RATIONALISATIE – TRANSPARANTIE – EFFICIËNTIE»

76%

8,78%
15,22%

Totale administratieve kosten

Ontwikkelingsprojecten 

Noodhulpprojecten

Uitgaven 2017
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SOLIDAIRE 
GEMEENTE

SOLIDARITEIT BUITEN 
DE GRENZEN, WAAROM 

ZICH ENGAGEREN ALS 
GEMEENTE ? 

• Antwoorden op een vraag van de burger. De burgers zijn 
meer en meer gevoelig voor de vragen naar solidariteit Noord/
Zuid.  Ze wensen echter iets concreet, iets wat het gemeentelijk 
niveau hen kan brengen. 

• Bewustmaken van de bevolking voor andere realiteiten. 
Zelfs wanneer de vraag niet van burgers komt, dan zal het 
zich engageren voor een samenwerkingsproject het mogelijk 
maken de bevolking voor andere realiteiten te sensibiliseren.  

• Stimuleren van solidariteitsinitiatieven binnen de scholen 
van de entiteit. Een samenwerking Noord/Zuid is altijd een 
reële opvoedkundige meerwaarde, waarvan de gemeentelijke 
scholen de eerste begunstigden kunnen zijn.

«Na talrijke jaren in de gemeentelijke 
administratie te hebben gewerkt, blijf 
ik ervan overtuigd dat het lokale niveau 
het beste sensibiliseringsmiddel is voor 
de burgers en een echte rol kan spelen 
in de internationale samenwerking”.

Jonathan Lo Buglio, 
Directeur van ADRA Belgium

wanneer het 
lokale niveau 
zich engageert.
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• Versterken van de deelname van de burger door hem in de te nemen stappen te integreren. 
De samenwerking Noord/Zuid is geen verhaal van een ingewijde opgesloten in een kantoor. De 
burger kan werkelijk belanghebbend zijn.

• Dynamiseren van de associatieve stof door hen rond een gemeenschappelijk solidair project te 
verenigen. 

• Promoten van het dynamisme van zijn gemeente in België en in het buitenland, zelfs voor de 
kleinsten. 

• ...

SOLIDAIRE GEMEENTE
wanneer het lokale niveau
zich engageert.

MAAR OOK...
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Want, buiten ons professionalisme, onze 
transparantie en ons enthousiasme stellen we een 

gepersonaliseerde benadering voor ! 

Wenst u er meer over te weten. Aarzel dan niet ons te contacteren via directeur@adra.be. 
We zullen u met plezier antwoorden.

• In functie van uw verwachtingen

      Selectie van de te steunen projecten van « menselijke grootte» met concrete en  
      snelle resultaten;
      Communicatie naar de scholen toe met aangepaste acties ( kerstdozen voor de 
      kinderen,…) en didactisch materiaal;
      Presentatie aan de Gemeenteraad, ontmoeting met de burgers,…

• Met een plaatselijke expertise
 
      Kennis van de gemeentelijke realiteiten;
      Ervaring op het terrein over internationale projecten.

• Reactief

       Op de voortgang van de ondersteunde projecten door de Gemeente (redactie van 
      een artikel voor de gemeentelijke nieuwsbrief, uw website,…);
       Op de resultaten van de ondersteunde projecten door de Gemeente (redactie van 
      een artikel voor de gemeentelijke nieuwsbrief, uw website,…);

• Zichtbaar

      Op de website van de vereniging;
      Tijdens onze evenementen;
      Op internationaal niveau

• Op menselijke grootte

SOLIDARITEIT BUITEN DE GRENZEN, WAAROM EEN 
PARTNERSCHAP MET ADRA BELGIUM OPRICHTEN ? 

De gemeenten van Brussel en Herselt schonken 
ons reeds hun vertrouwen. Andere zoals deze van 

Perwez zijn nog aan het overleggen. En u ? 
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Welke bijdrage kunt u voor ons leveren ? Een financiële ondersteuning 
natuurlijk, maar ook expertise bij onze projecten, logistieke ondersteuning, 
korting op uw producten, enz. 

ADRA

EN UW BEDRIJF,
een win-win partnerschap
Win-win omdat een partnerschap tussen een liefdadigheidsorganisatie zoals 
ADRA en een bedrijf, geen extra kost is voor de één ten voordeel van de ander. 
In tegendeel, het is een kans om samen te groeien, gebaseerd op solidariteit.

Maar laat ons concreet kijken en de vraag 
omdraaien. Welke bijdrage kan ADRA België leveren 

voor u en uw bedrijf ?

De + van onze samenwerking ? 

• De mogelijkheid tot fiscale af-
trekbaarheid van giften;

• - Een gepersonaliseerd aanbod 
in overeenstemming met ons 
ethisch kader ;

• - De keuze om concrete projecten 
te ondersteunen op basis van 
voorstellen ; 

• - Reële en onmiddellijke feedback 
van de resultaten en de vooruit-
gang ;

• - Visuele presentaties voor uw 
werknemers, in uw bedrijf zelf ; 

• - En nog veel andere zaken…

Wij kunnen een reële meerwaarde 
bieden voor uw onderneming op de 
volgende manieren : 

• Positieve publiciteit rond uw merk ;

• Profilering als solidaire en ver-
      antwoordelijke onderneming ;

• Promotie van uw producten tij-
dens onze evenementen, onze hu-
manitaire reizen of rechtstreeks 
tijdens onze projecten, aangepast 
aan de specifieke noden ;

• Toegang tot een nieuw publiek 
via onze netwerken in België en in 
het buitenland ;

• Stimulatie, motivatie van uw 
werknemers door een humanitair 
doel ; 
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Nog niet overtuigd ? En als we u zouden zeggen dat, volgens een studie in 2012 
van de CDR Fundraising Group, 63% van de bedrijven die ingezet hebben op 
liefdadigheidsprogramma’s, een stijging in hun verkoop hebben waargenomen.

Zij hebben al vertrouwen in ons :

Verkoop van kleren en materiaal 
voor professionelen. 

Vind ons terug op facebook !

Een lokale biowinkel, gesitueerd in 
het centrum van Brussel. Meer info 

op https://www.roots-store.be/

Originele foodtruck en verkoop van 
snoepjes. Vind ons terug op facebook!

Een bedrijf, gespecialiseerd in 
voedingsproducten. Meer info op 

http://www.gcrieber.com/

Dus waarom u niet? 
Contacteer ons : info@adra.be voor een 

gepersonaliseerde samenwerking !
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VEF : ADRA België, binnenkort lid van de Vereniging voor 
Ethische Fondsenwerving (VEF);

Safe Place For Refugees : vrijwilligers van de vereniging, 
met de steun van de adventbeweging, zetten zich in voor 

vluchtelingen ;

September 2018 : sponsorloop in Antwerpen en feest in het 
park in Charleroi, twee evenementen aan het begin van het 

schooljaar ;

Deelnemer in plaats van toeschouwer : ADRA zoekt 
vrijwilligers voor communicatie, vertaling, grafische 

vormgeving,… !

Vluchtelingen en armen van hier : Moet men kiezen ? 
Nieuw artikel binnenkort op onze website.

IN HET KORT

WENST U MEER GETUIGENISSEN, FOTO’S EN 
VIDEO’S ? AARZEL NIET LANGER, VIND ONS OP 

SOCIALE NETWERKEN :
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WENST U ONZE PROJECTEN 
op een concrete manier te ondersteunen ?

ADRA Belgium 
Ernest Allard Straat, 11 

1000 Brussel

Bedrijfsnummer: BE0867783180

Rekening ING
BIC: BBRUBEBB

IBAN: BE43 3101 0480 0001

BEDANKT VOOR UW STEUN, ELK GEBAAR TELT OM 
SAMEN DE WERELD TE VERANDEREN, STAP VOOR 

STAP, MENS NA MENS !

«In toepassing van artikel 107 van de belastingcode levert ADRA een fiscaal attest af voor elke jaarlijkse 
storting van 40 euro en meer.»
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Magali Rase 

voor haar immer pertinente mening, haar aandachtig 
nalezen en haar foto’s.

Amélie Dendal
 voor de uitstekende grafische vormgeving en voor 

haar geduld.

Chantal Dhoosche
 voor haar last minute vertalingen.

Valérie Ballieux
voor haar kritische blik en goede ideeën.

BEDANKINGEN




