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Projecten van ADRA Belgium: resultaten 2016  
V     -

     D -
 Burundi 

 
Objectief: Verbetering van de hygiënische omstandig-
heden en tegelijkertijd energie-onafhankelijkheid be-
reiken.   
Locatie: Buganda gemeenschap, Provincie van Cibi-
toke  
Aantal begunstigden: 560 studenten 
Resultaten: Toiletten en wa-
terreservoir voltooid.   
Budget: € 16 375  
Volgende stap: Bouwen van 
een keuken (fase 3) en een 
bio-vergisting systeem voor 
de productie van gas (fase 4). 

D    
     

Congo 
 
Objectief: Financiële onafhankelijkheid bevorderen 
door het leren van nieuwe vaardigheden en de creatie 
van solidariteitsgroepen.  
Locatie: Zuid-Kivu, Bukavu 
Aantal begunstigden: 22 weduwen en 8 alleen-
staande moeders verantwoordelijk voor een gezin.  
Resultaten: Project loopt tot 2017. In dit stadium zijn 
de begunstigden begonnen met een naaiopleiding en 
een training in het beheren van kleine bedrijven. 
Budget: € 12 186  
Volgende stap: Het vormen van solidariteitsgroepen 
als kleine 
bedrijven.  

S    Kameroen 
 
Objectief: Onderwijs op lange-termijn bevorderen 
door middel van passend lesmateriaal.  
Locatie: Zuiden van het land  (Oveng, Djoum, Meyo-
messe, Mvangan et Sangmelima) 
Aantal begunstigden: 9112 leerlingen 
Resultaten: 90 basis en kleuterscholen hebben 
materialen voor hun leerlingen ontvangen tijdens het 
schooljaar 2015-2016.  
Budget: € 8 000  
Volgende stap: Ontwikkeling van een project voor 
de zelfvoorziening van de meest kwetsbare en minst 
opgeleide bevolking, de Pygmeeën "Baka".  

B     -
 Congo 

 
Objectief: Zorg voor een schone, hernieuwbare 
energie met behulp van lokale resources.  
Locatie: Idjwi Eiland, Zuid-Kivu 
Aantal begunstigden: 526 (direct), 30 000 (indirect) 
Resultaten: De bouw van de microcentrale levert 
een stabiele elektriciteitsvoorziening en de opkomst 
van een nieuwe lokale economie (houtzagerij, koren-
molen, etc.). 
Budget: € 10 000  

K : "   -
" België/Servië 

 
Objectief: Een kind een vrolijk kerstfeest geven.  
Locatie: Zenum in Servië 
Aantal begunstigden: 400 kinderen met een be-
perking of die lijden aan specifieke ziekten. In België 
zijn 100 dozen uitgedeeld aan organisaties die kans-
arme kinderen helpen.  

Volgende stap: In 
2017 zullen we het 
project voor de nieu-
we begunstigden een 
nieuwe impuls ge-
ven. Doel voor 2017: 
1000 dozen!  

N : In 2016 werden de noodhulpteams 
van ADRA International ondersteund door de lokale 
kantoren:  
 

Ecuador (aardbeving) 
Soort hulp: Noodhulpplan van $ 60.000 voor het 
bouwen van opvangplaatsen.  
Onze deelname:  € 5.000  
 
Syrië (oorlog)  
Soort hulp: Opzetten van noodopvang (huisvesting, 
psychologische begeleiding, onderwijs, …) voor 600 
gezinnen uit heel Syrië.  
Onze deelname:  € 3.000 
 
Haïti (aardbeving) 
Soort hulp: Noodhulpplan 
van $ 400.000 voor de leve-
ring van water, voedsel en 
onderdak voor 114.423 per-
sonen.  
Onze deelname: € 5.000 


