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“Het bestrijden van de armoede
en het onrecht is onze missie,
zodat elk mens het leven mag
ervaren als een zegen, met
bijzondere aandacht voor
vrouwen en kinderen”.
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Lopende projecten en de code te vermelden bij steun
Code Project
Algemene werking
10000 Tearfund werking
10010 Waar meest nodig
10012 TF Youth werking
100% gesubsidieerde projecten
41001 DGD, Burundi 2016-2021 (deels gesubsidieerd, zie code 71002 voor uw steun)
Tijdelijk Overzees Personeel
25000 Algemeen fonds voor TOP'pers
25ew Ondersteuning Willika Engel
25rd Ondersteuning Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D'Hulst
25vdv Ondersteuning Louis en Anne Marie Van de Voorde-Trappeniers
25vh Ondersteuning Hilde Vlaminckx
25yv Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels
Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp
70021 Nurture Rural Child Project, Oeganda
70022 Doctors for Life, Democratische Republiek Congo
70025 Foundation El Shaddai, D.R.Congo
70026 Anaikatti Community College - India
71000 Algemeen Fonds
71001 Roma hulp, Servië
71002 Gezondheidsprogramma ICCM, Burundi
71003 Baladarshan, India
71007 Tuinbouwproject BEM, Brazilië
71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso
71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar
71011 Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru
71012 Weduwenproject VEM, Brazilië
71037 Microkredieten algemeen
71060 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Verpleegsterstage, Madagaskar
71068 Lepradorp, kindertehuis, en oogkliniek Velemegna, India
71069 Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar
73000 Algemeen kinderprojectenfonds
73003 Project Samaria, Burkina Faso
73015 Mobiele Klinieken Paam Laafi, Burkina Faso
73016 Pãn Bila project, Burkina Faso
74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda
77000 Algemeen noodhulpfonds
77007 COVID-19 noodhulp
77008 Noodhulp Beiroet
77019 Noodhulp Oeganda - irrigatieproject
77053 Noodhulp Syrië
Kinderadoptieprogramma's
72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds
72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië
72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda
72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh
40/40 Jubileumproject 40/40

Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt
u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de
belastingen* (*uitzonderlijk 60% in 2020)
Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het
boekjaar.

Geachte donateur en lezer,
Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur Tearfund

In ons vorig nummer meldden wij u reeds dat we de dankdag gepland op 31
oktober afgelast hebben omwille van COVID-19. Dit blijkt nog altijd een goede
beslissing, daar de coronamaatregelen nog altijd van kracht blijven.
We hopen ons jubileumjaar daarom af te sluiten met een iets dikker uitgevallen
gelegenheidsnummer van Inzicht. Dit nummer telt uitzonderlijk 20 pagina’s
met veel aandacht voor gastschrijvers: oud-gedienden, overzeese zendelingen,
partners, donateurs. Elk van hen wil zowel terug- als vooruitblikken na 40 jaar
werking van Tearfund. De rode draad is duidelijk dat wij de Heer willen danken
voor Zijn trouw en leiding doorheen de afgelopen jaren.
Voor de kinderen en jongeren hebben wij nog een belangrijk bericht op pagina 19.
Wij vragen ook uw aandacht voor drie bijzondere projecten. We hopen nog steeds
40 jongeren naar school te sturen in Oeganda, via onze jubileumproject. Verder
doen we opnieuw een oproep voor ons project in Burundi, waar de nood groot
blijft en wij uw hulp meer dan nodig hebben. Wij kunnen ook niet voorbijgaan aan
de gebeurtenissen in Beiroet, Libanon. Met onze partner MERATH kunnen wij
hulp verlenen aan de slachtoffers. De schade is heel groot en zij hebben onze hulp
ingeroepen. Een grote dank alvast aan allen die reeds een bijdrage gestort hebben
als antwoord op onze oproepen.
Ik wil u ook graag attent maken op het volgende:
Onze eerste minister heeft met de superkern op vrijdag 12 juni 2020 een akkoord
bereikt dat al onze donateurs aanbelangt. De belastingvermindering voor giften
aan erkende instellingen zoals Tearfund, stijgt in 2020 van 45 naar 60 procent.
Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis in 2020 ontvangt u een fiscaal attest
en krijgt u 60% terug van de belastingen. Hiermee wil de regering ons
een duwtje in de rug geven. Een mooi cadeau waar u en Tearfund beter van worden.
Veel leesgenot en dank voor uw niet aflatende steun aan Tearfund.
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Beste vrienden van Tearfund,
Voor u ligt een speciale editie van Inzicht. We danken
God dat we al 40 jaar als Tearfund actief mogen
zijn om kwetsbare mensen te helpen, omdat ieder
mens telt. Is dat reden voor een feest?
Langs de ene kant is het niet leuk vast te stellen
dat het werk van Tearfund nog hard nodig is.
De ongelijkheid blijft enorm groot. Eén vijfde van de
wereldbevolking lijdt aan extreme armoede, honger,
ziekte en analfabetisme. Deze vaststelling is geen
reden om te feesten.
Wel mogen we dankbaar zijn voor de vele positieve
dingen die er gebeurd zijn in het veertigjarig bestaan
van Tearfund. We mogen dankbaar zijn voor de
vele mensenlevens die positief veranderd zijn en de
rol die Tearfund daarin heeft opgenomen. Zonder
onze ogen te sluiten voor de vele problemen die
blijven bestaan in deze wereld, mogen we God loven
en prijzen voor de vele manieren waarin God - door
het werk van Tearfund - een verschil maakt in deze
wereld en blij zijn dat God ons heeft geroepen om
samen met Hem de strijd tegen onrecht aan te
gaan.
Tearfund is uiteraard veel meer dan een aantal
mensen die elke dag het beste van zichzelf geven
in het kantoor in Vilvoorde of vanuit hun thuis.
Tearfund is ook veel meer dan de TOP’ers die hun
eigen comfortabele leven hebben achtergelaten
om elke dag in de bres te springen voor hen die
zelf niet meer kunnen springen. Tearfund is ook een
samenwerking met vele partners over de hele
wereld die net als wij een verschil willen maken.
Tearfund, dat zijn de vele mensen die ons ondersteunen met gebed, praktische hulp of financieel.
De naam “Tearfund” is een afkorting voor The
Evangelical Alliance Relief Fund. Een organisatie
opgericht als internationaal actieve diaconale arm
van de Vlaamse Evangelische Alliantie. Het is een
middel om als kerken en gelovigen samen een
antwoord te bieden aan de roeping van God om
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recht te laten stromen als water, de gerechtigheid
als een altijd voortvloeiende beek
(Amos 5:24).
Tearfund is een getuigenis dat we samen veel sterker
zijn dan als individu. Niet enkel als Vlaamse kerken
en gelovigen, maar als wereldwijd lichaam
van Christus.
En bovenal is Tearfund het werk van onze
God. Want als God het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de arbeiders
(Psalm 127:1).
Het is mijn wens en mijn gebed dat u deze Inzicht
mag lezen als een bemoediging, als een getuigenis
van het werk van de Heilige Geest hier op aarde.
Ik hoop dat het meer is dan een terugkijken naar
het verleden en dat het ook een blik mag werpen
op de toekomst. Hopelijk kan het u overtuigen om
samen met Tearfund het gevecht tegen onrecht
aan te (blijven) gaan, om de boodschap van recht,
gerechtigheid, vergeving en verlossing te brengen
in een wereld in barensnood.
Vanuit het diepst van mijn hart wil ik iedereen
bedanken die samen met ons de handschoen
opneemt!
Jonathan Middelbos
Penningmeester Tearfund
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Tearfund viert zijn 40ste verjaardag
Het is zinvol om terug te denken over het ontstaan van dit werk,
dat zo gezegend wordt.
In de jaren 1970 en ’80 ontstonden er heel wat nieuwe evangelische
gemeenten in Vlaanderen. Persoonlijk maakte ik me wat zorgen dat evangelisch Vlaanderen nogal naar binnen gericht was. Druk bezig met goede
zaken, maar het draaide toch veel om eigen voortgang en ontwikkeling.
Weinig visie voor een wereld in nood, weinig zendingsgerichtheid. Ik heb
toen gebeden dat evangelisch Vlaanderen de zegen niet zou missen om
gevend en mededelend te zijn voor de wereld daarbuiten. Met anderen
heb ik dit gedeeld, die dit overnamen. Zo ontstond Tearfund in Vlaanderen.
Ongeveer in diezelfde tijd ben ik met enkele jongeren van België
naar de republiek Mali, een van de armste landen in de wereld,
getrokken om daar vier weken dienstverlenend bezig te zijn.
Een van de deelnemers was Cécil Van Maelsaeke, die niet zo veel later

Johan Lukasse
Stichtend lid van Tearfund

in dienst kwam bij Tearfund en deze dienstverlening zegenrijk heeft mogen uitbouwen. Evangelisch
Vlaanderen heeft zichzelf gezegend door anderen, ver van hier, te helpen. We hebben geleerd te geven
en te dienen. Een aantal mensen zijn uitgegaan en velen hier geven en bidden. Zo is Tearfund een zegen
voor onszelf en anderen.
Spr. 11:25 “Een zegende ziel wordt zelf verzadigd, en wie te drinken geeft, zal ook zelf te drinken krijgen”.

40 jaar! even stil worden. Alles is genade van onze God en Vader,
in en door zijn Zoon, Jezus Christus, in de kracht en leiding van de Heilige
Geest. Alle eer en dank aan Hem!
Terugblikken naar gisteren en vroeger, maar ook uitkijken naar vandaag
en morgen. Wij mogen en zullen ons verder dienstbaar opstellen voor de
allerarmsten. OMDAT ELK MENS TELT. Tearfund is tot zegen geweest
voor duizenden mensen. Altijd, in al die jaren, hebben bestuur en staf
zich gedragen geweten door de gebeden van onze achterban. De Heer
heeft Zich de Almachtige betoond in en door zijn kinderen heen. Door
Zijn roepstem zijn velen in beweging gekomen om om te zien naar de
allerarmsten van deze wereld. Wie niet beweegt, geeft niet en ontvangt
niet; wie in beweging komt in de Naam van Jezus, ontvangt zegen en kan
Daniël Van Dingenen
geven. We worden en zijn kanalen van Gods liefde, omdat Hij het mag
Huidig
voorzitter bestuur Tearfund
en wil leiden. Het is Zijn werk, tot eer van Zijn Naam en een getuigenis
in deze wereld van honger, dorst, eenzaamheid en verdriet. Onze opdracht blijft tot de komst van onze
Heer. Nog eens 40 jaar?! …… Zo de Heer wil. JA! Elk jaar mocht ik meemaken dat TEARFUND groeide
in veel opzichten; ook financieel, hoe onze achterban en donateurs trouw zijn gebleven. Aan allen hartelijk
dank! Onlangs werd ik bij Gods Woord bepaald:
Psalm 45 : 5. We zijn er voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht.
Prijs de Heer!
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Er zij Licht…
In het begin spreekt de Schrift van “woest, ledig, duisternis”…
tot God zegt “er zij Licht” en alles nieuw wordt. Elke mens heeft de vrije wil
dat te geloven; de uitroep “weg met Hem” bewijst veel. het duistere
gevolgen: eenzaamheid, angst, onrecht, egoïsme, machtsmisbruik…
Het Liefdesbevel blijft: “leert wat het wil zeggen: barmhartigheid wil Ik…”
Gelovigen verenigden zich eind 1979 hierop in te gaan door de oprichting
van Tearfund in België. De beginperiode was pionieren, maar als nieuwe
beweging hadden we hulp van onze grote broer uit Nederland.
Langzaamaan ontstonden internationale relaties om samen projecten
te doen. De regering erkende ons als hulpfonds, met als gevolg:
waardering van onze projecten en, in bepaalde dossiers, geldelijke
overheidssteun. In de behoefte aan een fulltimer werd tijdig voorzien;
geleidelijk ontstond ook een groep staf- en andere medewerkers.
Uitzending van vrijwilligers draagt eveneens bij aan onze missie.

Hugo Van Roie
Voormalig voorzitter Tearfund

God noemt zich “de Bron van Levend Water”. Tearfund, en Tear Craft, zijn deel van één machtige stroom,
toenemend meanderend: “dorre gebieden” worden groene oases. Trouwe liefdesinspanningen blijven
hoognodig; ze maken alles nieuw voor waardevolle medemensen in nood.
We danken God! Zijn passie blijft: “er zij Licht”!

Het 40 - jarig bestaan van Tearfund België is voorwaar een mijlpaal waarop we met dankbaarheid en verwondering mogen terugkijken: 40 jaren
van Gods trouw in het uitoefenen van Zijn opdracht “Geef gij hen te eten”.
God heeft hiertoe vele christenen in ons land gebruikt en hen aangespoord
door Zijn liefde voor de arme, vertrapte en hongerende zielen. We mochten
onze activiteiten ontplooien en konden aan al onze verplichtingen (ook
tegenover de Staat) voldoen. Ging alles nu van een “leien dakje”? Nee,
maar nooit heeft het ons aan welwillende en toegewijde medewerkers
ontbroken. Het werk is nooit gestopt geweest! Als we de verschillende
projecten bekijken, dan kunnen we God danken voor Zijn nimmer
aflatende trouw. In verschillende landen in de Derde Wereld mochten
en mogen we hulp bieden in de naam van Jezus! We mochten verschillende
Gerrie Toorman-Westendorp
mensen uitzenden, die zich door God geroepen wisten om te gaan.
Stichtend lid en lid algemene
Ook dat ging niet altijd van datzelfde dakje. Wat een schok ging er door
ledenvergadering
ons heen, toen Johan Coutigny midden onder zijn werk op Madagaskar
door de Heer Thuis werd gehaald. Hetzelfde overkwam onze financieel
directeur Luc Depreytere. Dan is een roep tot de levende God onvermijdelijk en al geeft Hij geen rekenschap
van Zijn daden, toch mochten we naderhand “vrede” (die alle verstand te boven gaat) ervaren
en is het werk verder kunnen gaan, want Tearfund was én is Gods werk!
Hem zij dan ook alle eer en glorie en we bidden om Zijn doorlopende zegen.
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Jubileumproject

Alle scholen in Oeganda zijn sinds maart gesloten door de coronamaatregelen.
Toch willen we het doel van het jubileumproject halen en 40 kinderen naar
de middelbare school helpen, van zodra de scholen heropenen. Zij zullen dan
nog meer dan ooit financiële steun nodig hebben, want de schoolpoorten dreigen
nu voor veel kinderen zelfs definitief gesloten te blijven, omdat ze ten gevolge
van corona de middelen er niet toe hebben. Dat willen we toch niet?
Dit is de situatie van enkele van die kinderen.

Lawrence

Lawrence zit in het tweede middelbaar en haalt er goede cijfers. Door de lockdown
kan zijn vader sinds maart echter zijn handel in graanproducten en fruit niet meer
voortzetten en zo heeft het grote gezin geen inkomen meer. Er is dus ook geen
geld meer voor het schoolgeld en de andere kosten… Voor het gezin van Doreen
ontstonden de financiële problemen net voor corona toesloeg. Zij heeft het geluk
dat haar vader heel gemotiveerd is om haar naar school te helpen, maar begin
dit jaar kreeg hij een zwaar werkongeval, dat hij als bij wonder overleefde. Echter,
omdat het gezin geen ziekteverzekering kon betalen, kost de behandeling van zijn
ernstige verwondingen alles wat ze hebben en daardoor wordt het quasi onmogelijk
dat Doreen nog naar school zal kunnen gaan.
Wilt u Lawrence, Doreen en de vele andere kinderen in gelijkaardige situaties
helpen, maak dan uw gift over met vermelding van “Jubileumproject 40/40”.
PS: Op onze website kunt u nog meer verhalen lezen van kinderen die
we via dit project helpen: https://www.tearfund.be/wp-content/uploads/2020/03/Project_4040.pdf
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Doreen

Vijfjarenprogramma ICCM

Door: Annelyse MARY

Praktische voedingslessen bij ondervoede kinderen

Opvolging ondervoede kinderen

Spaargroep te Rwibaga

Drie maanden geleden, in de laatste Inzicht, deden we een oproep voor extra fondsen voor ons vijfjarenprogramma in Burundi. Ondertussen vonden gesprekken plaats om de noodzaak van de activiteiten
en hun kost te beoordelen en om ze zo efficiënt mogelijk te maken. We zijn tot de conclusie gekomen
dat om de activiteiten duurzaam uit te voeren op lange termijn, we nog 50.000 € extra nodig hebben.
Dit bedrag ontbreekt momenteel.
We zouden het heel jammer vinden als we deze middelen niet ter beschikking krijgen. We geloven heel
sterk in de impact van de activiteiten voor het naar beneden halen van de kindersterfte in de betrokken
gezondheidsdistricten. De reden van het huidige tekort komt doordat de overheid de benodigde subsidies verminderd heeft. We zijn daarom toegewezen op het vinden van bijkomende eigen middelen.
Als u ons graag wilt helpen in de
strijd tegen de kindersterfte in
Burundi, kunt u uw gift(en) op het
rekeningnummer van Tearfund
overmaken, met vermelding:

Code 71002-Burundi
Hierbij enkele cijfers zodat u een
idee kunt krijgen van wat met uw
gift kan gedaan worden:

• Met 60 € kan één moeder opleiding rond voeding voor kinderen
krijgen zodat ze de andere moeders ook kan opleiden;
• Met 280 € kan een gemeenschapsgezondheidswerker opleiding,
de tools en de nodige supervisie krijgen;
• Met 385 € kunnen de vrijwilligers van één zorggroep opgeleid worden met het nodige visueel lesmateriaal;
• Met 430 € kunnen de leden van één landbouwschool intensiever
ondersteund worden.
We geven niet op en geloven in de bewogenheid en de trouw van
onze dierbare donateurs.

INzicht
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Beiroet
Meer dan 200 doden, meer dan 6.000 gewonden
en meer dan 300.000 daklozen doordat huizen
zwaar beschadigd of vernietigd zijn. De ontploffing
van 2.750 ton ammoniumnitraat in de haven van
Beiroet op 4 augustus laat diepe sporen na in een
land dat al heel zwaar aan het lijden was.
Libanon heeft 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen
opgevangen sinds 2011. Dit zet de economie,
infrastructuur en diensten van Libanon extra
onder druk en het land kent dan ook een diepe
toenemende economische crisis, waardoor meer
dan 50 % van de bevolking onder de armoedegrens
leeft. Dit jaar kwam COVID-19 met een lockdown
die het volk verder verarmde.
Het is in deze context dat op 4 augustus 2020
de enorme explosie het land trof. Naast de vele
slachtoffers en verwoeste huizen, zijn er duizenden
beschadigde gebouwen en containers in de haven
die materialen, medicijnen en medische voorraden
bevatten. De noden zijn enorm en nog steeds
dringend. MERATH is de hulp- en ontwikkelingsafdeling van de Lebanese Society for Educational
and Social Development (LSESD). Tearfund België
steunt reeds enkele jaren MERATH voor de hulp aan
vluchtelingen tijdens de crisis in Syrië. MERATH
en IHP (International Health Partners) hebben de
huidige behoeften in kaart gebracht en zijn ook nu
direct in actie gekomen.
MERATH heeft maaltijden bedeeld, matrassen,
dekens, hygiëneproducten en mondmaskers
uitgedeeld, en onderdak gegeven.

Bron: MERATH, vernieling haven Beiroet

Ze werken nu projecten uit om huizen te herstellen
en hulppakketten met dekens, kachels en vouchers
voor brandstof te voorzien om de mensen de
komende winter door te helpen.
IHP heeft met voorrang twee zendingen verzorgd:
een van medicijnen, de andere van medische
benodigdheden, waaronder wondverbanden.
Er worden nog een aantal zendingen van medicijnen
en medisch materiaal voorbereid om te verdelen
over hospitalen en medische teams. Onze financiële
hulp wordt ingeroepen om deze zendingen
mogelijk te maken.

Bron: MERATH, Voedselbedelingen

Wilt u graag onze partners in hun acties ten voordele van de meest kwetsbare mensen in Libanon financieel
steunen, dan kan dit door uw gift te storten op de rekening van Tearfund BE41 4359 1900 0110 (KREDBEBB),
met vermelding van “code 77008 Beiroet”.
Deken: 12 €
Hygiënepakket: 21 €
Winterpakket: 77 €
Herstel woning: gemiddeld 2100 €
PS: Denk eraan: alle giften vanaf 40 euro aan Tearfund in 2020 worden uitzonderlijk 60% aftrekbaar,
in plaats van 45%. Een fiscaal attest wordt automatisch toegestuurd na afsluiten boekjaar.
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Tearfund Belgica 40 jaar!!!!
Met blijdschap en dankbaarheid vieren we het feit dat we vrienden,
broeders en zusters hebben die hun liefdevolle sporen hebben
achtergelaten op vele plaatsen in de wereld door middel van
hun expertise. We zijn getuige geweest van hun dienstbaarheid
ten bate van kinderen, vrouwen en families over de hele wereld
die lijden vanwege onderdrukking en ondervoeding.
Ik moet altijd denken aan de slogan die Tearfund gebruikt:
“Omdat elk mens telt”. Dat is waar ze voor staan als team.
We ervaren dit elke keer wanneer we weer even bij hen zijn
en ze ons vragen naar de verschillende projecten, maar niet
alleen dat, ook naar namen van mensen die in hun hart een plekje
hebben gekregen door middel van de verhalen achter die namen
die we hen ooit verteld hebben.

Oscar van Eijk en echtgenote Melina.

De mensen van Tearfund denken niet in getallen en statistieken, maar in namen en personen, levens van
mensen waar zij vanaf de andere kant van de oceaan mede verantwoording voor willen dragen.
Iets anders dat ik zeer bewonder in deze organisatie is de manier waarop zij er al deze jaren in zijn geslaagd
om kerken samen te brengen en te motiveren om samen met hen de schouders te zetten onder
het zendingswerk op zoveel plaatsen in de wereld. Als EZB (Evangelische Zending Brazilië) hebben we deze
liefde keer op keer mogen ervaren gedurende de afgelopen 40 jaar dat we als partners verbonden mogen
zijn in de vorm van een nooit aflatende ondersteuning bij alles wat we doen voor de kansarme mensen van
de streek waarin wij werken, waarbij het o.m. gaat om diverse landbouwprojecten, een aantal kindercentra
en speciale zorg voor weduwen. Heel hartelijk dank voor alle liefde, trouw en goede zorgen!
Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal! Moge de Heer jullie rijkelijk zegenen!
Oscar van Eijk
Het is verbazingwekkend hoe onze Heer de deur opent. Het was
in 2005 toen ik Cécil Van Maelsaeke, algemeen directeur van Tearfund, ontmoette op het Micah-evenement in Querétaro, México.
In het volgende jaar begon de samenwerking met Tearfund,
die de eerste financiële steun stuurde om de bouw van onze kliniek
in Quinua, Peru, te voltooien. Sindsdien is Tearfund gedurende
14 jaar een grote steun geweest in onze bediening van Asociación
Vidas onder de Quechua indianen en we danken God. Daarom
betekent Tearfund voor ons: steun in onze bediening, trouw in zijn
inzet, hoop geven te midden van hopeloosheid, leven geven te
midden van ziekte en dood, liefde en barmhartigheid geven aan
degenen die vergeten en uitgesloten zijn, armoede bestrijden

Raquel en echtgenoot Maxímo

en kansen bieden om te groeien en zich te ontwikkelen en een betere wereld te zien waar gerechtigheid
en leven is voor de glorie van God. Bedankt Tearfund voor het feit dat je een vriend bent, solidair bent
met ons, een medelevend hart hebt en een grote hulp voor ons bent. We konden niet alles bereiken wat
we hebben bereikt zonder jullie kostbare en waardevolle hulp. Heel hartelijk bedankt!
Raquel Yupanqui Quicaña
Coordinadora Asociación Vidas, Ayacucho, Peru
INzicht
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Een glas water

voor de redding van de armen.
Inbreng van Noël Soetaert en Désiré Bonzi

Désiré Bonzi, directeur Pan-Bila

Opvang straatmeisjes

De samenwerking tussen Tearfund en Pan-Bila begon in
1996, toen Noël en Manja Soetaert, die in 1991 als zendelingen naar Burkina Faso waren gekomen in het kader van
Wycliffe Bijbelvertalers, besloten om een doofstom kind te
helpen dat op straat werd gevonden met een grote infectie
in het been. Manja besloot zich fulltime in te zetten voor
een kleinschalig project dat in samenwerking met Tearfund
werd opgestart om straatkinderen te helpen. Het heette
toen ASAME. Zo begon een geweldig avontuur dat in de
loop der jaren uitgroeide van ASAME tot CREDO, daarna
TECHAS, PROGETTO AFRICA en vandaag PAN-BILA.
In 2001 besliste Noël om ook over te stappen.
Nu omvat het werk samengevat drie programma’s die elk
jaar volgende hulp toelaten:
- meer dan 300 basisschoolleerlingen kunnen integraal
onderwijs volgen in de lagere school van Pan-Bila.
- ongeveer 300 vrouwen krijgen via microkredieten de kans
om inkomensgenererende activiteiten te ondernemen voor
het welzijn van hun gezin.
- gemiddeld 30-35 straatmeisjes in penibele situaties worden met hun baby’s opgevangen in het meisjescentrum
en worden geholpen om waardig terug te keren naar hun
familie.

Verkoop van kruiden dankzij een microkrediet.

Microkredieten helpen deze vrouwen
om een kleine handelsactiviteit te runnen.
12
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Noël en Manja namen in 2017 afscheid van hun levenswerk en droegen het project over aan lokale verantwoordelijken o.l.v. Désiré Bonzi. Hij schrijft:
“De consequente en regelmatige ondersteuning van Tearfund gedurende al die jaren getuigt van de effectiviteit en
efficiëntie van een gewenste en duurzame samenwerking.
Mensen uit arme gezinnen hebben het plezier van het leven
in geconsolideerde gezinnen herontdekt dankzij het “glas
water” dat Pan-Bila met de steun van Tearfund heeft verstrekt.
Deze ware LIEFDE manifesteerde zich door concrete daden, herstelde harten die wanhopig op zoek waren naar
het goede nieuws.”
Uw hulp verandert levens! BARKA (dank u)

18-8-2020

-2020

“Gij zult (1000×1000)
uw naaste
bijbel-0079.gif

liefhebben als uzelf”
(Matteüs 22:39)

KLEURWEDSTRIJD
Door COVID-19 verloopt alles wat anders, maar we helpen nog steeds onze naaste. Het groot
feest voor het afsluiten van ons 40-jarig bestaan kan niet doorgaan, maar we willen met een
kleurwedstrijd toch vieren dat we steeds voor elkaar blijven klaarstaan.
Zoals je in het Bijbelverhaal ‘De barmhartige Samaritaan’ (Lucas 10:25-37) kan lezen, is het
erg belangrijk om altijd te helpen waar het nodig is.
Je kan onderstaande tekening inkleuren of eerst kopiëren en dan inkleuren en opsturen naar:
Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde.
Geen feest zonder geschenk en daarom voorzien we een verrassing voor de DRIE mooiste
gekleurde tekeningen. We moeten je tekening ten laatste ontvangen op 30 oktober 2020.
Heel veel kleurplezier

INzicht

13

Joël 2:21
“In deze veertig jaren heeft de Here grote dingen voor ons gedaan,
jubel en verheug u met mij”.
Wat betekent dit voor mij als eerste TOP’er? Ik denk dat ik een pionier was.
Tearfund was in zijn prille jeugd toen ik bij hen aanklopte als kandidaat.
Volgens het woordenboek is een pionier iemand die de eerste onderzoeken
doet op een bepaald domein en die de weg voor anderen voorbereidt.
Er komt veel kijken bij het voorbereiden van een kandidaat Tijdelijk Overzees
Personeel (TOP’er). Contracten opmaken met hem/haar en met de
organisatie met wie hij/zij gaat werken. Het statuut van zendeling bekomen
bij de regering. De gemeente van de kandidaat helpen met het opzetten
van een thuisfrontcomité dat contact zal blijven behouden met hem/haar.
Training, medische onderzoeken, verzekeringen, vliegticket. Vervolgens
de TOP’er volgen van aankomst in het land tot terugkeer naar België.

Martine Muczerniuk

Contact houden met de kerk, vrienden, donateurs via TOP-nieuws en Inzicht. Antwoorden zoeken bij
spoedsituaties. Als ik achterom kijk, ben ik blij met die benaming van pionier. Vele dingen zijn beter geworden,
ontwikkeld. SAMEN hebben wij dit kunnen doen, want onze Heer heeft ons geleid tot hier toe.
Ik voelde me deel van het Tearfund Team. Vergeet echter niet dat alles volgens de gouden regel van
1 Korintiërs 13 moet gebeuren. RESPECT en AGAPE LIEFDE tegenover de HERE en alle BETROKKENEN.
In Zijn greep,
Uw Martine
NB: Martine Muczerniuk werkte meer dan 20 jaar als Tearfund zendelinge/ontwikkelingswerkster in Nepal
en maakt vandaag deel uit van ons bestuur en volgt ons overzees personeel mee op.

Mijn vrouw en ik steunen het werk van Tearfund
België al ruim 30 jaar!
Dat begon met financiële kinderadoptie van meerdere
kindjes. Toen we ook zelf drie kinderen kregen en het
kindergeld opliep, kozen we ervoor om dit ook te
delen met kinderen die het minder getroffen hadden
dan de onze. Later hebben we ook regelmatig
gereageerd op de noodoproepen van Tearfund
i.v.m. rampen.
Tearfund doet een fantastisch werk voor onze
naaste in nood. Ze zijn door de jaren heen voor ons
een zeer betrouwbare partner voor gerechtigheid
gebleken die wij bij iedereen durven aanbevelen...

van Dorp Henk en Trijnie

Een Bijbeltekst die ons hart geraakt heeft en ons motiveert om hier zelf onderdeel van te zijn, is: “Hoe kan
Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een
broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?” (1 Joh. 3:17).
Henk en Trijnie van Dorp, Geraardsbergen
Donateurs van Tearfund
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28 jaar geleden stapten Ineke en ik in het vliegtuig
en in het onbekende. Tijdens mijn vervangende
legerdienst mocht ik twee jaar dienen als pediatrisch
verpleegkundige in een project voor ondervoede
kinderen in Burkina Faso. We werden uitgezonden
door Tearfund en ‘uitgeleend’ aan een lokale partnerorganisatie en zetten ons uiteindelijk vijf jaar in op een
geïntegreerd project op het platteland. Daar werd
de enorme medische nood duidelijk, het feit dat
goede medische zorg voor 95% van de bevolking
onbetaalbaar was, en het belang van de onderDr Peter Van Dingenen tijdens medisch onderzoek
steuning van de lokale kerk in het ontwikkelen van
in Burkina Faso
medisch zendingswerk als een platform om mensen
te bereiken met de liefde van Christus. Na een opleiding als arts en een extra opleiding Tropische
Geneeskunde, vertrokken we in 2006 met ons gezin (dat ondertussen vier dochters telde)
terug naar Ouagadougou in samenwerking met Tearfund. Met de lokale partner Paam Laafi zijn
ondertussen 25.000 lagereschoolkinderen onderzocht en werd een medisch centrum met materniteit
uitgebouwd. Na onze terugkeer in 2016 ben ik begonnen met een opleiding tot chirurg, met de bedoeling
om me in de toekomst verder te kunnen inzetten voor het project. In de laatste vier jaar ben ik
regelmatig, in overleg met Tearfund, op werkbezoek geweest en ik kan met dankbaarheid zeggen
dat Paam Laafi de oorspronkelijke visie ‘Goede gezondheidszorg voor allen, inclusief de allerarmsten,
in Jezus’ naam’ in de praktijk brengt.
Dr Peter Van Dingenen
Lid algemene vergadering Tearfund en coördinator project Paam Laafi.

Ik steun Tearfund heel graag, omdat ik er zeker van ben dat het
geld/de steun op de juiste plaats terechtkomt!! Het is ook fijn
om op de hoogte te blijven van de projecten en zo feedback te
hebben!!
Gods rijke zegen toegebeden voor alle betrokkenen op welke
manier dan ook!!!
Karin Van Hoey
Donateur van Tearfund

INzicht
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Hoe langetermijn- en kortetermijnzendelingen elkaar aanvullen
Toen mij gevraagd werd een kort artikel te schrijven over langetermijnzending versus kortetermijnzending, had ik onmiddellijk de volgende
reactie: je kunt deze twee types van zending niet tegenover elkaar
zetten, maar wel naast elkaar. Zij vullen elkaar namelijk aan.
Althans zo zie ik het toch. De vele voordelen van langetermijnzending
ziet men vooral op het gebied van integratie. De zendeling krijgt
de tijd om de taal en de cultuur te leren, om zich aan te passen
aan het klimaat en om vriendschappen op te bouwen met de lokale
bevolking en om zich van passief tot actief lid in de kerk in te zetten.
Ook op professioneel vlak is het een voordeel, omdat de zendeling
gewoon kan geraken aan een (meestal) andere manier van werken
met minder mogelijkheden en compleet andere omstandigheden.
Hilde Vlaminckx
Kortetermijnwerkers brengen een frisse wind met zich mee. Ze zitten
niet vastgeroest in het systeem. Ze zijn niet moe of uitgeblust, ze hebben
energie. Ze zijn een verrijking voor het project waarin ze terecht komen en voor het zendelingenteam.
Kortom, kortetermijn- en langetermijnzendelingen zijn beide nodig in een zendingsproject.
Hilde Vlaminckx
Tearfund zendelinge in Madagaskar
Zuiver drinkbaar water – zo gewoon voor ons – zoveel soorten water
in winkels – zelfs kraantjeswater is heel goed te drinken- dit is België.
Onzuiver, vervuild water – voor miljoenen mensen – grote kindersterfte
door vervuild water uit poelen, open putten, rivier. – dit is Madagaskar.
Gelukkig kon het project “waterpompen” in 2013 worden opgestart in
Mahatsara aan de oostkust van Madagaskar. Door mensen toegang tot
proper, zuiver drinkbaar water te geven, is hun gezondheidstoestand
merkelijk verbeterd. Vooral het aantal sterfgevallen bij kleine kinderen is
sterk gedaald. In 2016 moesten wij ons zendingswerk na 11,5 jaar stoppen omwille van de gezondheid van Christine. Hoe zou het waterpompenproject verder lopen? Wie zou dit verder doen?
Gelukkig konden we ons werk achterlaten in handen van een betrouwbaar
Malagassisch christenkoppel: Tranquillin en Nirina. We zijn de Heer

Robert en Christine†
Blondeel-Pattyn

dankbaar dat Hij heeft voorzien! Het werk gaat verder, zelfs nog beter dan voordien. Pompen worden nu
volledig zelf gemaakt en geplaatst. Daarnaast geeft men vorming rond hygiëne en het belang van zuiver
water. Er zijn reeds 185 pompen geplaatst in verschillende dorpjes! Tranquillin en Nirina zetten ons werk
verder op een prachtige manier! Willen jullie hen en hun vier kinderen in gebed blijven brengen? Dank!
De voorbije actie ‘Adopteer een pomp’ zorgde ervoor dat wij nog iets meer dan honderd pompen kunnen
bijplaatsen in de komende tijd.
Robert Blondeel
Ex-TOP’er en lid algemene vergadering Tearfund
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Beste lezer,
Beste donateur,
In 2008 kwamen we in contact met Dr. Sybil, die in
Bidar (India) werkzaam is. Ze staat er aan het hoofd
van Velemegna, een organisatie waar de zorg aan
de allerarmsten en de verschoppelingen van de
maatchappij centraal staat. Naast een oogziekenhuis
worden ook een lepradorp en kindertehuis
onderhouden. Vanuit haar Christelijke overtuiging
biedt Dr. Sybil het hoofd aan vele moeilijkheden;
ze is de enige oogarts in de streek die
liefdadigheidswerk doet en vele blinden uit de streek
een levensveranderende operatie aanbiedt.
We hadden het plan opgevat om Dr. Sybil te helpen,
maar kwamen al snel tot de vaststelling dat de grote
nood in Bidar onze mogelijkheden ver te boven ging.
Dankzij de hulp van Tearfund heeft het project
meer bekendheid gekregen. In de voorbije jaren
werden dankzij jullie steun o.a. een nieuw
sterilisatietoestel en onderzoeksmateriaal aangekocht, geneesmiddelen voor het lepradorp
en slaapgerief voor het kindertehuis. Zo ook werden
de studies van twee meisjes uit het kindertehuis
bekostigd, zodat ze terug de kans krijgen om
geïntegreerd te geraken in de maatschappij.
Velemegna maakt een moeilijke periode door nu de
regering beslist heeft steunprogramma’s te beperken
tot regeringsziekenhuizen. Dankzij jullie donaties
aan Tearfund kon heel recent nog financiële
steun worden geboden toen het ziekenhuis
tijdelijk moest sluiten tijdens de COVID-19
epidemie. Uw verdere steun is onmisbaar.

Dr Sybil Meshramkar,
Directeur Velemegna Hospital

Studenten aan het werk

Dr Thibaut Devogelaere

Velemegna Oogkliniek

Screening op Covid-19
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Tearfund Youth

“When things change inside you, things change around you”

Emma Manirankunda

Sarah Manirankunda

Sam Cappan

Leen Evenblij

September 2012. Het is nog vroeg in de ochtend. Ik heb het koud en mijn lichaam
doet pijn. Onder mijn dekens zoek ik naar de kleren die ik de avond daarvoor daar
gestoken had, om mijn lichaam gedurende de nacht warm te houden.
De sloppenwijk op de speelplaats staat in schril contrast met de prachtige ochtendzon.
De kinderen die wakker zijn, strompelen uit hun zelfgebouwd krotje. Hun allereerste
Nacht Zonder Dak is voorbij. De kou en de pijn vervaagt bij het besef dat dit maar
voor één nacht was en dat dit voor anderen dagelijkse realiteit is.
Mijn hart wordt geraakt door hun gedachten. Daar, op die koude ochtend, besef ik
nu 8 jaar later, is het verlangen begonnen om een jonge generatie van binnenuit
te laten beseffen dat ook zij deel kunnen zijn van verandering in iemand anders
zijn leven. En dat die verandering vanbinnen begint. Daar is beginnen groeien,
wat we nu al 6 jaar proberen te bereiken: een generatie van jongeren bewust maken
van de wereld waarin ze leven en de impact die ze kunnen hebben zonder te hoeven
wachten tot ze volwassen zijn. Daar, op die speelplaats, toonde God mij voor het eerst
de mogelijkheden die ontstaan als jonge mensen verbonden worden met de
zendingsopdracht. Welk een impact ‘beleving’ kan hebben op een jong hart en de
zekerheid die daaruit vooruitvloeit, dat dit zaadje later vrucht zal dragen.
Wat in 2013 uiteindelijk ontstond als ‘Tearfund Youth’ heeft ondertussen honderden
jonge mensen uit Vlaanderen, vanuit verschillende denominaties samengebracht
om samen, met elkaar, een verschil te maken op ee voor velen tot dan onbereikbare
plek. We hebben meegebouwd aan een kinderziekenhuis in Burkina Faso, een
voetbalveld aangelegd voor de allerarmsten, we hebben een wereldrecord clics
verbroken en de aandacht kunnen leggen op hulp voor Ethiopië. We hebben, via
Hilde Vlaminckx, rijst kunnen planten in Madagaskar, waardoor tot op de dag van
vandaag nog steeds gezinnen overleven. We hebben straatkinderen geholpen uit
hun situatie te breken en nog zoveel meer.
Maar niets van dit alles was mogelijk zonder dat God hierin Zijn ding deed. Hij is degene
die deuren heeft geopend, ons heeft gekoppeld aan andere partners zoals EJV,
Sportquest enz…
Hij is het die het verlangen van Matheüs 25:35-36 in ons hart verder laat groeien.
“...Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken
gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets
om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.”
Ons verlangen blijft dat de waarde van deze opdracht zich in de harten van jongeren mag
vastzetten, zodat het hun verdere leven mag doorgroeien en vele vruchten mag dragen.
Dat nog vele generaties zich verbonden mogen voelen, doorheen deze opdracht,
met het kostbare werk van Tearfund.

Hananja Cappan-De Vree

Hananja Cappan-De Vree
Namens het Tearfund Youth Team
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Actie Nacht zonder Dak

Tearfund Youth voetbalcup

Trofee TFY-voetbalcup

Actie Spaarpot voor Oegandese kinderen
In ons blad Inzicht van december 2019 vroegen wij de kinderen om een spaarpot te versieren en centen
te sparen. De bedoeling was om de spaarpotten af te geven op onze dankdag, die voorzien was op 31
oktober 2020. Dit gaat niet door omwille van COVID-19. De kinderen kunnen vragen aan hun ouders om
de centen te storten op rekening van Tearfund, met vermelding ‘Spaarpot jubileumproject’ en de naam
van het kind. Wij beloven een cadeautje.

Treasure hunt
De Treasure Hunt georganiseerd door ons Tearfund Youth team
loopt nog tot 31 oktober 2020.
Meer informatie vindt u nog steeds op de website van Tearfund Youth:
https://www.tfyouth.be/treasure-hunt-info/
Ook hier is een mooie prijs te winnen en worden de deelnemers op de hoogte gehouden
wanneer de prijsuitreiking zal doorgaan.

BON

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Handtekening : (enkel bij aanvraag kinderadoptie)
‘Voor de on-line lezers: klik op http://www.tearfund.be/contact om bepaalde info aan te vragen.’

Tearfund
Groenstraat 19
1800 Vilvoorde
België

!

o Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen
o Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie
o Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor 33 euro/maand
o Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje
o Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda
o Ik heb geen voorkeur
o Ik wil meedoen met de groepsadoptie in Brazilië (BEM), voor min.
20 euro/maand en wacht om te betalen tot ik de richtlijn ontvang.
(Richtprijs 33 euro/maand)
o Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden
o Ik ontvang de rapportjes liever per post
o Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht
met betalen tot ik de richtlijnen ontvang
o Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens
(Graag oude adressticker meesturen)
o Ik hoef Inzicht/Topnieuws niet dubbel te ontvangen
o Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef
die niet langer via de post.
o U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail

INzicht
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Kwalitatieve alternatieve lasertoners en
inktcartridges aan bijzonder lage prijzen !
Stuur ons even een mail of bel ons:
info@dtcprinting.be - 016 56 09 84
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