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zicht

“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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Voor steun

IBAN: BE41 4359 1900 0110

SWIFT/BIC code: KREDBEBB

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.
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Lopende projecten en de code te vermelden bij steun
Code Project

10000 Tearfund werking
10010 Waar meest nodig
10012 TF Youth werking

41001 DGD, Burundi 2016-2021 (deels gesubsidieerd, zie code 71002 voor uw steun)

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

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

72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds
72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië
72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda
72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh
40/40 Jubileumproject 40/40

Algemene werking

100% gesubsidieerde projecten

Tijdelijk Overzees Personeel

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

Kinderadoptieprogramma's
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Geachte donateurs en lezers,

we zijn dankbaar dat we weer een update mogen sturen van de ontwikkelingen in 
de landen waar we al jaren bezig zijn, dewelke dit hard nodig hebben. zeker in deze 
periode waar we in heel de wereld allemaal te kampen hebben met CoVID-19. ook 
binnen ons team zijn we getroffen. zoals jullie misschien al weten is onze directeur, 
Cécil Van Maelsaeke zwaar ziek geweest van CoVID-19. Daarom neem ik als 
voorzitter van de raad van Bestuur, ditmaal hier het woord. Cécil is nu – God zij 
dank – herstellend, maar ziet nog een lange revalidatieperiode tegemoet. hij en wij 
zijn dankbaar voor de vele blijken van medeleven en de gebeden voor zijn herstel.

De problemen door corona zijn zeker nog niet ten einde. Jammer genoeg. Maar wij 
mogen en kunnen dit werk verder zetten in de kracht van onze heer en heiland, 
Die alle dingen weet en bestuurt. we zijn allemaal afhankelijk van hem. kennen wij 
het zijden draadje waar sommige dingen en levens aan hangen? “De kansen zijn 
nog niet verkeken, maar het scheelt erg weinig”. Deze uitdaging mogen (moeten) 
we vandaag aangaan; niet dat we aan dat draadje hangen, maar dat we afhankelijk 
zijn van hem; om hem alle eer en dank te betuigen.

In veel gevallen zijn dingen en omstandigheden delicaat, broos en breekbaar; 
juist daarom kunnen wij door uw hulp en gebeden op de bres staan voor de 
minderbedeelden: armen, wezen en weduwen. oMDAt Elk MEns tElt!
Mooi dat we samen de projecten die in dit nummer aan bod komen, mogen 
kennen en behartigen; in opdracht van onze hemelse Vader en tot hulp en zegen 
voor de duizenden die we al geholpen hebben door onze samenwerking en gebed 
en de velen die we nog zullen bereiken door het werk van tearfund, nu al 41 jaar.
Moge ook in deze moeilijke tijden dit werk verder vrucht dragen voor allen die het 
nodig hebben, tot lof en eer aan onze heer en God. In de naam van Jezus!
Veel leesgenot en dank voor uw niet aflatende steun aan tearfund.

Ten slotte wensen de voltallige staf en het bestuur van Tearfund u een 
gezegende kersttijd en een gezond, corona-vrij 2021 toe.

Daniël Van Dingenen

Ps: Graag herinneren wij u eraan dat voor giften vanaf € 40 op jaarbasis u een 
fiscaal attest ontvangt en dat u voor deze giften, ontvangen in 2020, uitzonderlijk 
60% terug ontvangt van de belastingen.

Daniël Van Dingenen  
voorzitter van de raad 
van Bestuur



Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Jozef Demeule-
naere. Ik ben lid van de Algemene Vergadering van 
tearfund en van het thuisfront van Elke en Ando. 
Ik ben tearfund-ambassadeur in de evangelische 
kerk te roeselare. Als gepensioneerde postbode 
help ik vooral bejaarde mensen: pastoraal werk bij 
bejaarden in de evangelische kerk; als vrijwilliger 
ben ik ook actief in het wzc “sint-Vincentius” te 
Ardooie en bij vzw “oppas aan huis.”
Jezus was één en al liefde voor de arme, de ver-
drukte en de zieke. naar het voorbeeld van Jezus 
laat tearfund ook de armen zijn liefde ervaren door 
woorden en daden, vandaar mijn sympathie voor 
tearfund.

kersttijd is een tijd van familiale gezelligheid en van 
kerstpakjes bij de kerstboom. Dit jaar zal het wel 
minder zijn omwille van corona. Maar wat betekent 
“kersttijd” voor de gelovige? In het evangelie naar 
Johannes 1:14 lezen we: “het woord is mens 
geworden en heeft bij ons gewoond.” De God van 
het universum verliet de hemel en kwam bij ons in 
de straat wonen. onvoorstelbaar… waarom ver-
liet Jezus de hemel? zou het kunnen dat wij de 

reden zijn? Jezus kwam om dicht bij ons te zijn. 
zijn komst was wonderbaar: op de vloer van een 
stal, uit de buik van een tienermeisje, in het bijzijn 
van een timmerman. wie vernam als eerste het 
goede nieuws van zijn komst? niet mensen van 
aanzien, maar eenvoudige herders die de wacht 
hielden bij de kudde. Ik citeer even de Bijbeltekst 
uit “het boek”, woorden van Gods engel: “wees 
niet bang”, zei hij, “want ik breng u het mooiste 
nieuws dat u ooit hebt gehoord, vandaag is in 
Bethlehem de redder geboren, zijn naam is Chris-
tus de here.” Jezus verliet zijn hemelse heerlijkheid 
om ons te redden. wie in zijn liefdesoffer aan het 
ruwhouten kruis gelooft, heeft eeuwig leven!
uit liefde voor ons is Gods zoon zendeling gewor-
den. Jezus, de Eeuwige, de tijdloze, de onbe-
grensde werd begrensd, gevangen in een lichaam,  
met soms last van vermoeide spieren en zware 
oogleden. “Velen” ervaarden Gods heerlijkheid, 
grootheid en liefde door zijn woorden en daden. 
omdat Jezus mens is geweest, weet hij wat het 
is eenzaam te zijn, zich vermoeid te voelen, angst 
te hebben en pijn te lijden. welke moeilijkheden wij 
ook ervaren, hij begrijpt ons en wil ons helpen. 
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KERSTBEZINNING

De God van het universum verliet de hemel 
en kwam bij ons in de straat wonen.

Jozef Demeulenaere
lid van de Algemene Vergadering van tearfund
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Jezus’ liefde ging steeds uit naar de medemens in 
nood. we mogen dankbaar en blij zijn dat God nog 
heel wat mensen roept om naar het voorbeeld van 
Jezus “liefde” te geven aan de armen in de derde 
wereld. tearfund noemt hen “toP’ers”. Geborgen 
in Gods liefdevolle handen staan ze altijd gereed 
om de armen en verdrukten een betere toekomst 
in deze wereld te geven . wanneer ze de kans heb-
ben, vertellen ze hen ook over Gods liefde en dat 
het Gods grote verlangen is hen eeuwig geluk te 
schenken. hun gehele leven is één en al bewogen-
heid voor de medemens, dit in samenwerking met 

plaatselijke partnerorganisaties. ze zijn tearfund en 
hun trouwe achterban dankbaar voor het gebed en 
de financiële ondersteuning .

De komst van Jezus naar deze aarde en zijn lief-
desoffer aan het kruis, het maakt God ontzettend 
blij! God heeft ons een fantastisch geschenk gege-
ven: zijn eigen zoon! weet je, Jezus wil zo graag 
in ons hart wonen en het vervullen met zijn liefde. 
laten we de deur van ons hart openen en hem 
binnen laten, we zullen hemelse vreugde en vrede 
ervaren.

Eva ralvik
hEArt In thE snow (hArt In DE snEEuw)
Made with love: een fotocollectie.

Bericht van de fotograaf:
“Made with love” is een fotocollectie van hartjes die ik op onverwachte plaatsen tegengekomen ben. 
Deze hartjes waren als ‘ik zie je graag’ berichten van God. ze herinner me eraan dat God met mij is en 
van mij houdt.

© Eva ralvik
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In de servische cultuur is het de gewoonte dat 
gehuwde kinderen blijven inwonen bij hun ouders, 
vooral de jongens met hun gezin. Een belangrijke 
reden is - en dit vooral bij romagezinnen - dat ze 
noodgedwongen samenwonen om de levenskos-
ten te delen. werkende mannen zorgen zo mo-
gelijk voor hun ouders. Gepensioneerden hebben 
een doorsnee vooroorlogs inkomen van ongeveer 
80 à 100 euro per maand mochten ze werkzaam 
geweest zijn tijdens de jaren van het commu-
nisme. Anderen genieten een pensioen van 80 
à 120 euro per maand. De laatste oorlog op de 
Balkan duurde in zuid-servië van 1991 tot 2001. 
In die periode moesten vele fabrieken sluiten en 
de economische toestand van het land is eigenlijk 
nog niet hersteld van de gevolgen van de oorlog.
 
Doordat de meeste roma laaggeschoold zijn 
en er gebrek is aan werk, gaan zij op zoek naar 
andere mogelijkheden. we hebben hier te maken 

WINTERhulp SERvIë
JoNgE gEzINNEN IN NooD!

met een overlevingscultuur. omdat er in het 
zuiden bijna geen jobs te vinden zijn, trekken 
velen naar het noorden of het buitenland  om te 
gaan werken. Dit jaar echter dook een nieuw item 
op dat onze mensen verhinderde om hun kost te 
verdienen: CoVID-19 is zowel oorzaak als gevolg 
van de huidige financiële situatie van veel minder-
bedeelden. tijdens de coronatijd was er o.a. het 
uitreisverbod en het verbod van verplaatsing om 
niet-essentiële redenen. Door deze maatregelen 
konden roma niet weg en werd hun al moeilijke 
situatie nog zwaarder. Daar waar de inwonende 
zoon zijn ouders en eigen gezin wil onderhou-
den, wordt deze afgesneden van elke bron van 
inkomsten. In eigen gebied is er weinig of geen 
werk. Vele roma gaan langs afvalcontainers voor 
kleding en voeding. ze zoeken recyclagemateriaal 
om te kunnen verkopen; karton en plastiek brengt 
bijna niets op, maar alle dinars helpen om toch 
brood op de plank te krijgen. schrijnend…



wanneer we de romabuurten doorkruisen bij één 
van onze bezoeken of om enige humanitaire hulp 
te bieden, worden we bijna altijd aangeklampt 
door mensen die op zoek zijn naar hulp. Dit jaar 
echter loopt de nood erg op. Door alle leeftijds-
categorieën wordt er gevraagd om de meest 
uitlopende dingen: voedsel, hout, kleding, schoe-
nen, kachel, slaapzetel, badkamer, dak boven het 
hoofd, hygiëne- en toiletartikelen. 

het huishoudgeld van de arme gezinnen is uit-
geput door de aanhoudende crisis. In de winter 
wordt het extra moeilijk en is het meer dan nodig 
om hulp te bieden. we streven ernaar om 200 
gezinnen te kunnen helpen:
- 150 van de meest noodlijdenden van onze 

reeds bestaande lijst van alleenstaande 
 moeders, weduwen en oudere mensen
- 50 in de wachtlijst van risicogezinnen met veel 

kinderen 
we willen elk voorzien van twee keer een voedselpak-
ket (20 euro per pakket) en 1 m3 hout (40 euro). 

Dankzij de acties georganiseerd door ons thuis-
frontcomité, werd reeds een mooi bedrag ver-
zameld: in oktober 3000 euro, goed voor 75 m3 
hout en in november 2000 euro, goed voor 100 
voedselpakketten. Een doorsnee gezin verbruikt 8 
tot 10 m3 hout per winter.

hartelijk dank voor jullie steun !!!

louis en Anne-Marie Van De Voorde

Mogen we dit jaar weer op jullie 
hulp rekenen voor het nodige 
winterbudget?
Uw gift is welkom op het rekening-
nummer BE41 4359 1900 0110 van 
Tearfund met vermelding 
   “winterhulp Servië, code 71001”

INzicht    7

Levering hout

Levering voedselpaketten
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het syrische conflict duurt nu al meer dan 9 jaar. 
het komt nog maar amper onder onze aandacht, 
maar de ellende gaat nog steeds door. sinds 
2011 werden talloze burgers gewond of gedood. 
Meer dan de helft van de bevolking is in eigen 
land moeten vluchten uit hun huizen, sommigen 
onder hen zelfs meerdere keren. nog eens meer 
dan 5,6 miljoen mensen zijn geregistreerd als 
vluchteling in andere landen. sinds januari 2020 
hebben in heel syrië 11,1 miljoen mensen huma-
nitaire hulp nodig. 
syrië kent heel strenge winters, die deze mensen 
in zeer barre omstandigheden moeten doorko-

WINTERhulp vooR
SyRISchE vluchTElINGEN

men. sinds 2015 helpen wij ontheemden met 
specifieke winterhulp, zoals dekens en kachels. 
we werken daarvoor samen met Middle East 
revive and thrive (MErAth), het hulp- en ont-
wikkelingsdepartement van the libanese society 
for Educational and social Development (lsEsD), 
die het hele jaar door in syrië werken, zodat er 
gebruik gemaakt kan worden van bestaande 
structuren en relaties.
ook tijdens de vorige winter konden we hulp 
bieden, dankzij een subsidie van de Provincie 
Vlaams-Brabant van 22.485,52 euro. Giften van 
onze achterban stelden ons in staat om nog een 
eigen bijdrage van ruim 14.000 euro te voorzien. 

het afgelopen jaar kreeg het project te maken 
met aanzienlijke bijkomende uitdagingen. het 
winterseizoen 2019-2020 was bijzonder streng, 
met bittere koude en zware stormen. twee zware 
sneeuwstormen troffen dan ook nog eens grote 
delen van het land, waardoor wegen werden 
afgesloten en verschillende commerciële, edu-
catieve en culturele activiteiten tijdelijk werden 
opgeschort. Gelijktijdig kende het land, evenals 
buurland libanon, een ernstige economische cri-
sis en een drastische devaluatie van het syrische 
pond (64% t.o.v. de Amerikaanse dollar), met 
grote prijsstijgingen tot gevolg, hetgeen een grote 

© MERATH/LSESD, winterproject 2019-2020

© MERATH/LSESD, winterproject 2019-2020

© MERATH/LSESD, winterproject 2019-2020
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impact betekende op de beschikbare fondsen en 
de mogelijkheden om het project uit te voeren. En 
dan kwam er eind februari ook nog de uitbraak 
van corona, waardoor extra voorzorgsmaatrege-
len moesten worden getroffen.
het project moest herzien worden met een kleiner 
beschikbaar budget. het was bv. de bedoeling 
om cash geld te geven aan de begunstigden 
om verwarmingsbrandstof en warme kleren te 
kunnen kopen. In plaats daarvan kon alleen hulp 
in natura geboden worden en werden dekens en 
elektrische kachels uitgedeeld.

met de steun van 
de Provincie 
Vlaams-Brabant

ook het beoogde aantal begunstigden (2.700 
huishoudens) kon spijtig genoeg niet gehaald 
worden. In totaal werden er 2.200 dekens en 
800 elektrische kachels verdeeld aan 1831 
huishoudens (9083 individuen). Prioriteit werd 
daarbij gegeven aan gezinnen met vrouwen als 
gezinshoofd, chronisch zieken, gezinnen die in 

tenten of onafgewerkte gebouwen verblijven, die 
niet voorzien zijn om de vrieskou te trotseren in 
de bergachtige gebieden in de buurt van tartous 
en lattakia en in homs, Damascus, As-sweida 
en Daraa. Dankzij deze hulp konden zij hun 
eigen beperkte middelen gebruiken voor andere 
essentiële zaken, zoals voedsel, het betalen van 
schoolgeld, medicatie en huur.

Oproep:
Helpt u mee om ook deze winter wat 
warmte te bieden aan ontheemde mensen?  
Graag zouden we weer een heel 
aantal kwetsbare gezinnen voorzien 
van basisbenodigdheden, zoals dekens, 
(elektrische) kachels, fornuizen en jassen. 
1 deken: 20 euro
1 elektrische kachel: 30 euro
1 fornuis: 30 euro
1 jas: 12 euro

U kunt uw gift overmaken op het rekening-
nummer van Tearfund met vermelding: 

“winterhulp Syrië-code 77053”.

© MERATH/LSESD, winterproject 2019-2020

© MERATH/LSESD, winterproject 2019-2020

© MERATH/LSESD, winterproject 2019-2020
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Burkina Faso 2020
terwijl het westen nog steeds geteisterd wordt 
door de CoVID-crisis (waar is het nog veilig 
wonen?), is corona in Burkina faso het laatste 
van onze zorgen. Meer zorgwekkend hier is het 
toenemende geweld van jihadistische groepen, 
waardoor al meer dan 1 miljoen mensen op de 
vlucht is. Eén derde van het grondgebied is in 
handen van gewapende groepen. In de meest 

BuRKINa FaSo: WERKEN IN EEN 
laNd mET GRoEIENdE pRoBlEmEN

noordelijke provincies, waar de terreur het ergst is 
en waar hulporganisaties maar moeilijk geraken, 
heerst een ware hongersnood. naar schatting 
11.000 mensen hebben onvoldoende eten en de 
sterfte onder de bevolking neemt catastrofaal toe.  

Banfora ligt niet in de gevaarlijkste streek en in 
ons dagelijkse leven merken we dan ook weinig 

Als eerste laten we Irene 
Vleugels aan het woord, die 
samen met haar man Théodore 
Yaméogo werkzaam is in project 
Samaria, waar gariboujongens 
liefdevol opgevangen worden. 

Theo en Irene met hun kinderen

Based on OCHA/ReliefWeb

Onze expats in Burkina Faso aan het woord
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van terreur of hongersnood. toch heeft België na 
de Vs en frankrijk nu ook onze provincie in de 
“rode zone” (formeel afgeraden zone) geplaatst, 
wat betekent dat de gevaren reëel zijn. hoewel 
menselijk gesproken de meest logische reactie 
lijkt te zijn naar veiligere oorden te trekken – en 
dit ons ook wordt aangeraden - , is de echte 
vraag wat Gods wegen zijn en hoe wij hem trouw 
kunnen blijven dienen, zonder overgeestelijk of 
roekeloos te zijn.

Gods wegen
Ik herinner me nog helder hoe Ghana in 2008 mijn 
hart won. Prachtige stranden, indrukwekkende 
natuur, vrolijke extraverte mensen, deugddoende 
zon en regen wanneer nodig. Een Engelstalig, 
Christelijk en vooral stabiel land waar ik me zeker 
thuis zou voelen. “Iedereen houdt van Ghana”, 
hoorde ik God me zeggen, “het wemelt hier van de
zendelingen, ben je zeker dat Ik je hier nodig heb?”

aan de vergeten gariboujongens van Banfora 
zijn liefde wil tonen en dat het mislopen van zijn 
leiding of zijn plannen het enige is waar we echt 
“ongerust” over moeten zijn.

Ik kwam terecht in Guinee, een franstalig, onder-
ontwikkeld, onstabiel moslimland, waar een visum 
bijna onbetaalbaar wordt gemaakt om buitenlands 
bezoek af te remmen. De nood was groot. De 
omstandigheden waren verre van ideaal, maar ik 
voelde dat ik was waar ik moest zijn. God wilde 
me toen al leren dat Zijn wegen niet de onze 
zijn, en dat gehoorzaamheid het enige is dat 
voor Hem telt, zelfs als het menselijk gespro-
ken dwaasheid lijkt te zijn.

Evenzo was het geen zoektocht naar menselijke 
veiligheid, zekerheid of geluk die me in Burkina 
faso bracht. we geloven dat God heel speciaal 

Vandaag hebben we totale onzekerheid over wat 
de dag van morgen brengt, maar voorlopig heb-
ben we beslist dat we trouw willen blijven aan 
Gods roeping voor Banfora, juist nu de nood 
in Burkina groter wordt, en dit zolang Hij ons 
hierin blijft bevestigen. we appreciëren heel erg 
jullie gebed voor onze veiligheid, voor blijvende 
waakzaamheid en voor de nodige wijsheid en ge-
hoorzaamheid, ook als God ons op een dag – al 
dan niet tijdelijk – elders zou willen gebruiken.

we verlangen ernaar samen met jullie en andere 
christenen wereldwijd de groei van zijn koninkrijk 
te vieren, juist in deze onzekere tijden.

Meer info over dit werk vindt u op onze 
website. Wie dit project wil steunen, kan 
een gift overmaken met vermelding van 
“Samaria-code 73003”
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Door de veiligheidsproblemen in het noorden van 
het land zijn er veel vluchtelingen in Burkina faso. 
zo hebben vluchtelingen ook bij ons in de buurt 
hun toevlucht gezocht. Paam laafi helpt, met 
hulp van tearfund, de vluchtelingen die voor een 
consultatie komen. we kunnen hen gratis behan-
delen. Ik wil graag twee casussen met u delen. 

Een zieke vrouw.

Een keer kwam er een vrouw van het nabijgelegen 
vluchtelingenkamp bij ons. ze was al 15 dagen 
ziek met koorts, algehele malaise en overgeven. 
Ik heb haar onderzocht. ze was niet in staat te 
blijven staan, dus we hebben haar op onze onder-
zoeksbank gelegd. ze had koorts en was erg slap 
en haar buik was pijnlijk. ook hoestte ze veel. 
Dankzij de steun van tearfund konden we bloed-
onderzoeken doen, haar opnemen en medicatie 
via het infuus geven. we hebben haar behandeld 
met antibiotica en medicatie tegen het overgeven. 

Dr. Willika Engel werkt in het 

ziekenhuis van Paam Laafi in de 

hoofdstad Ouagadougou. Zij ver-

telt ons iets over de hulp die zij 

via mobiele klinieken bieden aan 

de vluchtelingen die in Kaya zijn 

neergestreken. Dankzij jullie gif-

ten kunnen zij gratis medicijnen 

aan de vluchtelingen uitdelen.

De volgende dag voelde ze zich een stuk beter en 
is ze naar huis gegaan met een antibioticakuur. 

Een stuk hout in een wang.

Een andere vluchtelinge, Alizeta, is met o.a. haar 
moeder en dochtertje van 1 jaar gevlucht en 
woont bij mij in het dorp. haar man is door de 
terroristen meegenomen en ze weet niet of hij nog 
leeft. Ik ken haar nu goed. ze komt trouw naar de 
kerk op zondagen en ook naar de Bijbelstudies en 
bidstonden. 

© Association Paam Laafi/Tearfund, 2020© Association Paam Laafi/Tearfund, 2020

gratis medicijnen Dr. Willika en Alizeta



In Memoriam 

In het afgelopen jaar hebben wij afscheid moeten nemen van twee mensen die zich vele 
jaren als lid van onze Algemene Vergadering hebben ingezet voor het werk van tearfund.

Julienne Luyks – Michielssen, stichtend lid van 1979 tot 1996
Paul Hugens, lid van de Algemene Vergadering van 1995 tot 2010

we zijn dankbaar voor wat zij betekend hebben, het getuigenis dat van hen uitging, de 
zorg voor en betrokkenheid bij mensen in nood, hun liefde en inzet voor de heer Jezus.

we bidden hun families de troost van de heer toe. 
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Een tijd geleden kwam ze bij ons met het verhaal 
dat ze al een jaar een stuk hout in haar wang zou 
hebben. we hebben haar onderzocht en het leek 
eerst op een tumor. Verdere onderzoeken wezen 
echter uit dat het gelukkig toch geen kanker was. 
ze is elders geopereerd met hulp van tearfund en 
ze hebben inderdaad een groot stuk hout uit haar 
wang gehaald (zie de foto). 

omdat ze geen werk heeft, heb ik haar gevraagd 
me te helpen in de huishouding. ze is al een 
paar keer geweest en we zijn samen aan de slag 
gegaan: kleding gewassen, de afwas gedaan, 
het terras en erf schoongemaakt. De eerste keer 
wilde ze haar loon niet aannemen, omdat ze zo 
dankbaar is voor alle hulp. Maar gelukkig accep-
teert ze het nu wel. 
laatst had ze malaria en kon Paam laafi haar 
weer gratis behandelen. 

we zijn blij dat tearfund de vluchtelingen helpt, 
want het is moeilijk als iemand ziek is en je niets 
kunt doen omdat die persoon geen geld heeft. 

Bedankt aan al wie een gift heeft overge-
maakt om deze hulp mogelijk te maken. 
Wenst u nog bijkomende financiële steun 
te geven voor dit werk, vermeld dan “mo-
biele klinieken - code 73015” bij uw gift.

Groetjes van willika

© Association Paam Laafi/Tearfund, 2020

stuk hout uit de wang
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knutselvoorbeelden: Anna zeegers

Tijdens de koude winterperiode is het niet voor iedereen zo gemakkelijk om zich 
warm te houden. Zo bieden we in Syrië en Servië winterhulp aan voor de Syrische 

vluchtelingen en de Romagezinnen. Deze hulp bestaat uit het aanbieden van brandstof, 
kleding, dekens, regenjassen, laarzen, kachels….

Wij mogen een lichtje zijn en de mensen rond ons en verderop helpen verwarmen.
Met de onderstaande ideetjes kan je warmte verspreiden en eventueel wat centjes 
inzamelen voor de Syrische vluchtelingen en de Romagezinnen, zodat ook zij de 

warmte mogen ervaren.

! NIEUWS NIEUWS NIEUWS !
Proficiat aan de winnaars van onze kleurwedstrijd!

Nyah uit Ieper, Elise uit Eeklo en Noah uit Handzame, heel veel plezier met jullie prijs!

“Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.”
Johannes 1 vers 5

LATEN WE KNUTSELEN
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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

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.’

BON

postzegels
Geef je oude postzegels een nieuw leven.

kerst en nieuwjaar komen er weer aan. Dan worden veel kaartjes en brieven met goede wensen ver-
stuurd. Maar wat gebeurt er nadien met de postzegels? Deze kunnen nog een centje - niet veel maar 
elke centje helpt - opbrengen voor tearfund. knip of scheur ze uit – niet afweken !!! laat een rand ron-
dom van ongeveer een halve centimeter en bezorg ze aan tearfund. 

u kunt dit misschien samen (op afstand) doen met vrienden, collega’s, de gemeente, zondagsschool, 
jeugdgroep … . u kunt ze binnenbrengen op het kantoor in Vilvoorde (als het pakketje niet in een 
brievenbus past, spreekt u best even op voorhand telefonisch af (02/251 77 10) of u kunt ze meegeven 
aan iemand die betrokken is bij tearfund, er is allicht wel zo iemand in uw gemeente of een buurge-
meente. Er is ook geen haast bij. Je mag ze ook opsturen, maar dat riskeert meer te kosten dan wat ze 
kunnen opbrengen.  Dank je wel alvast!

Treasure hunt winnaar
Een gelukkig team heeft de nintendo switch, het starterspakket en de 
Mario kart Deluxe gewonnen. Gefeliciteerd en veel plezier met jullie prijs. 
Dank aan alle deelnemers!
Je kunt het filmpje met de prijsuittrekking bekijken via deze link: 
https://www.facebook.com/tearfundyouth
Meer info, zie https://www.tfyouth.be/treasure-hunt-info/



tearfund vzw t +32 (0)2 251 77 10

Groenstraat 19 f +32 (0)2 251 82 52

1800 Vilvoorde info@tearfund.be

België/Belgium www.tearfund.be

Europees  kwaliteitscertificaat

Herseltsesteenweg 108 
3200  Aarschot

printshop
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DTC computershop

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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