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

Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur
Tearfund

Geachte donateur en lezer
In ons vorig nummer van Inzicht kon u lezen dat mijn echtgenote en ikzelf zwaar
getroffen werden door COVID-19. Ik moest in spoed opgenomen worden op
intensieve zorgen. Intussen zijn we beiden hersteld en sinds januari ben ik weer
aan de slag. Ik wil dan ook graag iedereen van harte bedanken die voor ons heeft
gebeden. Het was hartverwarmend om jullie blijken van medeleven en gebed te
ervaren. Mijn team en bestuur hebben hun uiterste inspanning gedaan om mijn
taken tijdelijk over te nemen. Bedankt iedereen.
Ik ben blij dat ik opnieuw mag werken aan de realisatie van dit nieuwe nummer van
Inzicht. In de voorbije periode is er veel gebeurd. Jullie krijgen in deze uitgave de
kans om kennis te maken met Eva Ralvik, die ons team kwam versterken vorig jaar.
Zij stelt zichzelf graag voor en deelt een overdenking met ons.
Verder in dit nummer staan we stil bij het drama dat zich afspeelt in Tigray,
Ethiopië. Er wordt door de media weinig aandacht geschonken aan deze crisis
en wij hebben uw steun nodig voor de vele slachtoffers. Aansluitend krijgt u een
verslag van onze hulp na de explosie in Beiroet. De installatie van de waterpompen
in Madagaskar gaat ook verder. Samen zorgen wij voor zuiver drinkwater voor
duizenden kwetsbare mensen. Deze realisaties waren enkel mogelijk door uw
trouwe solidariteit en toewijding aan onze bediening in de naam van onze Heer,
Jezus Christus.
Ik vraag ook uw bijzondere aandacht voor ons artikel op pagina 12. Op zondag
2 mei gaat onze jaarlijkse Tearfund-zondag door. Mogen wij u vragen om onze
oproep voor steun aan onze gezondheidsprojecten onder de aandacht te brengen
in uw kerkgemeenschap. Misschien heeft u de mogelijkheid om een collecte voor te
stellen voor ons werk op die dag.
Ik hoop dat onze artikelen u opnieuw mogen overtuigen van de hoop en de redding
van levens die wij samen kunnen betekenen voor onze naaste in nood.
Met vriendelijke en dankbare groeten.
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Eva Ralvik
‘Financieel dossierbeheerder’.
Hallo, mijn naam is Eva Ralvik, ik kom uit Zweden
en ik ben nu al een jaar bij Tearfund.
Ik ben opgegroeid in Zweden en verhuisde naar de
VS om mijn universitaire studies te doen. Daar ben
ik christen geworden. Ik studeerde bedrijfskunde
en marketing en na mijn afstuderen werkte ik voor
een van de grootste marketingonderzoeksbedrijven ter wereld. Ik kreeg de opdracht om marketingonderzoek te doen voor een nieuwe klant, een
tabaksbedrijf. Ik wilde mijn werk combineren met
mijn geloof en deze klant was echt een uitdaging
voor mij. Mijn collega’s zeiden dat ik mijn ogen
moest sluiten en gewoon het werk doen. Dat kon
ik niet. God vertelt ons het tegenovergestelde: om
onze ogen te openen en goede dingen te doen. Ik
voelde dat ik op het verkeerde pad was.
Ik nam ontslag en keerde terug naar Europa en
heb wat zelfreflectie gedaan. Ik kreeg een baan bij
UNICEF Supply Division in Kopenhagen. Dit voelde
beter. We werkten aan de bescherming van kinderrechten over de hele wereld. Kinderen helpen
aan hun basisbehoeften te voldoen. Opbouwen in
plaats van afbreken. Op een dag voelde ik dat God
tot mijn hart sprak en zei dat UNICEF geweldig
werk doet, maar dat er andere noodsituaties in de
wereld zijn waar ze niet op reageren. Deze zijn niet
fysiek, maar spiritueel.
Ik voelde me geroepen om te reageren en ik vertrok naar Wales in het Verenigd Koninkrijk als een
zendeling. Dat was een geweldige tijd. Kerken gingen dicht, maar mensen hadden honger naar de
waarheid. God was aan het werk. Later ontmoette
ik mijn man uit België en verhuisde naar hier. We
zijn gezegend met twee kinderen.
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Sinds ik naar België ben verhuisd, bid ik over hoe
ik Hem hier kan dienen. Voordat ik bij Tearfund
kwam, werkte ik op de financiële afdeling van een
multinational in Leuven. Ik geniet van de gestructureerde zwart-wit kant van financiën en voel me
gezegend om mijn ervaring bij Tearfund te kunnen
gebruiken. In mijn vrije tijd doe ik graag kunst en
muziek.
Het voelt goed om ‘aan boord’ van Tearfund te zijn.
Het is zo’n voorrecht om alle projecten waar we
aan werken te leren kennen en te horen over de
impact. Ik zeg ‘aan boord’, want dat is het gevoel
dat ik heb – dat we op een boot zitten. Wij, het personeel, zijn de “bemanning”, Jezus ons “kompas”
en de Heilige Geest de “wind in onze zeilen”. Ons
werk: uw fondsen naar de lokale gemeenschappen en organisaties brengen om hun zo in staat te
stellen om effectiever te reageren op de behoeften
van hun mensen. De snelste route naar mensen
in nood.
We zitten op een boot, maar kunnen dit niet zelf
doen. We hebben uw gebeden nodig om manieren te blijven vinden om efficiënter als een team te
werken. Ook dat wij via onze christelijke partners,
kerken en organisaties niet alleen mensen zullen
voorzien van ‘dingen’ die hun fysieke omstandigheden verbeteren, maar dat er ook een geestelijke
doorbraak zal zijn.
Deze projecten openen deuren naar de harten van
mensen. Bid alsjeblieft dat ze in staat zullen zijn om
de goede boodschap van hoop te ontvangen. God
niet kennen is de echte noodsituatie!
Bedankt voor uw steun en gebeden.

OVERDENKING
Postkaartjes van de reis

Onze nieuwe collega Eva Ralvik vertelt over een schilderij dat ze schilderde terwijl ze als zendeling in
Wales, VK was. Dit schilderij maakt deel uit van een collectie schilderijen: “Postkaartjes van de reis”.
Eva vertelt: “Ik ben op reis gegaan, een spirituele reis. Doorheen deze reis heb ik genezing, zegen en
herstel ontvangen. Wanneer ik op reis ben, neem ik graag foto’s of koop ik een postkaart van een heel
bijzondere plaats, zodat ik later een mooie herinnering heb om hieraan terug te denken. Helaas kon ik
geen foto’s nemen van iets dat ik binnenin had beleefd, dus begon ik te schilderen. Deze schilderijen zijn
als het ware foto’s en postkaartjes van plaatsen die ik bezocht heb tijdens mijn innerlijke reis. Ik hoop dat
ze anderen kunnen inspireren en bemoedigen.”

Titel: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.
Olie en acryl op canvas 79 x 99 cm

Plaats: Ik ga terug naar een donkere plaats. Pijn.
Boosheid. Angst begint te groeien binnenin. Ik word
herinnerd aan de duisternis, aan hoe donker het was.
Nu zie ik het in een andere context. Nu heb ik God
erbij. Ik vergeef en laat los.
Langzaam verliest de duisternis zijn greep op mij
en word ik bevrijd. Nu begint het er vreemd uit te
zien. Misplaatst. Het licht heeft het overwonnen.
Terwijl ik stilaan meer licht laat binnenkomen, begint het donker op te breken.
Nu is er geen angst meer. Geen angst. God heeft
de overwinning.

Uitzicht: Het is heel donker. Zwart. Geen fijn gevoel. Het donker leek allesomvattend, maaar toen
begon ik meer en meer van de plaats te zien.
Toen brak er ook een straaltje licht door. Het licht
groeide en groeide totdat het donker nog maar
een klein onderdeel was. Een raar onderdeel, een
‘ding’. Een vlek die de witte kledij ontsiert. Een vlek
in mijn leven die God wou wegwassen.
“Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik
niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij
en gaat de hele weg met mij mee.”
De Bijbel, Oude Testament, Boek: Psalmen hoofdstuk 23, vers 4.
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Tigray

Een vergeten crisis in Ethiopië

© FSA (Friendship Support Association), lokale partner Tearfund Ethiopië.

Op 4 november 2020 begon het conflict, toen de Ethiopische premier Abiy Ahmed opdracht gaf
tot een militair offensief tegen regionale troepen in Tigray (regio in het noorden van Ethiopië).
Er was reeds maandenlang ruzie tussen de regering van de heer Abiy en de leiders van de
dominante politieke partij van Tigray.
Het gebied werd sindsdien grotendeels afgesneden van de buitenwereld: geen telefoon- en
internetdiensten, geen elektriciteit, geblokkeerde
wegen en banken gesloten. Het conflict werd
gekenmerkt door uitgebreide plunderingen en
schade aan openbare voorzieningen, beschietingen van burgergebieden, schending van rechten en etnische targeting. Rapporten wijzen op
wijdverbreide moorden op burgers en seksueel
geweld, toenemende honger, gebrek aan toegang
tot gezondheidszorg en weinig landbouw, commerciële activiteiten of handel. Onafhankelijke
media en mensenrechtenorganisaties hebben
bijna geen mogelijkheid om de situatie onafhankelijk te beoordelen.
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Die crisis heeft meer dan 100.000 mensen uit
hun huizen verdreven, in Ethiopië zelf, maar ook
naar Soedan en Eritrea. De situatie voor deze
ontheemden is nijpend, omdat ze zonder enige
voorbereiding snel van huis zijn vertrokken.
Het grootste deel van de Tigray-regio blijft echter
“ontoegankelijk” voor hulpoperaties, door aanhoudende onveiligheid en gevechten, terughoudendheid van de overheid om bezoekers van buitenaf
toe te laten en gebieden met mogelijke rebellencontrole.
Omwille van deze heel moeilijke situatie willen
de lokale en internationale partners van Tearfund

© FSA (Friendship Support Association), lokale partner
Tearfund Ethiopië.

zoveel mogelijk hulp bieden aan de slachtoffers
van deze crisis. Zelfs voordat het conflict begon,
waren reeds ongeveer twee miljoen mensen
afhankelijk van een of andere vorm van hulp. WFP
(World Food Programme) meldde in 2019 dat
24,6 % van de bevolking in Tigray een ontoereikende voedselconsumptie heeft. Verder werd de
regio vorig jaar, aan het begin van de pandemie,
het zwaarst getroffen door COVID-19 en leidden
sprinkhanenplagen tot verlies van gewassen. In
aangrenzende regio’s (Amhara en Afar) zijn meer
dan 160.000 mensen ook in humanitaire nood.
We willen deze mensen niet vergeten. Voor de
ontheemden zullen onze partners voedseldistributies organiseren, samen met non-foodartikelen
(deken, laken, kookpotten, pannen, bekers, borden, enz.) en watertransport om te voldoen aan
hun kritieke behoeften. Ze willen ook onvoorwaardelijk geld geven aan de gastgemeenschappen

om het levensonderhoud te herstellen en ze zullen
werken aan de onderdaknoden. Daarnaast zullen
ze aandacht geven aan gezondheid en COVID-19
preventie voor zowel ontheemden als gastgemeenschappen. Verder zullen er opleidingen
aan deze beide groepen gegeven worden over
conflictbeheersing, seksueel en gendergerelateerd
geweld, traumatherapie en het opzetten van systemen en mechanismen voor verantwoording van
de gemeenschap.
Door de heel beperkte toegang van de media tot
de regio, horen we heel weinig nieuws over Ethiopië hier in België en wordt deze snel toenemende
crisis een vergeten crisis, terwijl de noden enorm
groot zijn. Daarom willen we beroep op jullie doen
om onze partners financieel te steunen, want
samen kunnen we magen vullen, hoop geven en
levens redden.

Als u de slachtoffers van deze crisis wilt
helpen, kunt u uw gift overmaken op de
rekening van Tearfund
BE41 4359 1900 0110 (KREDBEBB),
met vermelding van: “code 77010 - Tigray
crisis”.
Bronnen: Integral Alliance, Tearfund
Ethiopië, OCHA en The New Humanitarian
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humanitaire hulp na de
havenexplosie in beiroet, libanon
Op 4 augustus 2020 vond een enorme explosie
plaats in de haven van Beiroet. Volgens OCHA,
het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken, kwamen hierbij
meer dan 180 personen om en vielen er meer
dan 6.500 gewonden.
Deze ramp vond plaats temidden van niet alleen
de coronapandemie, maar ook de ergste economische crisis van Libanon in decennia, met als
gevolg massale werkloosheid, een ernstige devaluatie van het Libanese pond (LBP), inflatie, verlies
van koopkracht, toegenomen voedselonzekerheid en een toename van COVID-19-gevallen.
Dankzij giften kon Tearfund in samenwerking met
internationale partners IHP en LSESD (MERATH)
bijdragen aan de humanitaire hulp.
IHP (International Health Partners, een Integral Alliance partner van Tearfund) kon met een bedrag
van 30.000 EUR instaan voor de logistieke kosten
van 65.983 medische behandelingen waarmee
21.900 begunstigden direct geholpen werden.
De volgende medische goederen werden verdeeld:
- Essentieel medisch materiaal (wondverbanden,
spuiten, …)

IHP levert medisch materiaal aan het ziekenhuis van de
Ibad Al Rahman Association. © Anera in-country partner
van IHP

- Essentiële geneesmiddelen voor de behandeling
van verschillende chronische gezondheidspro-
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Hoofdverpleegkundige van het St. Antonios gezondheidscentrum in Beiroet ontvangt essentieel medisch materiaal.
© Anera

blemen (hoge bloeddruk, hartaandoeningen,
diabetes, astma)
- Geneesmiddelen, zoals vitale antibiotica,
ontstekingsremmers, antischimmelmedicatie,
ontwormingskuren en voedingssupplementen.
Deze medicijnen zijn vooral preventief bedoeld,
maar ook voor acute aandoeningen zoals bv.
meningitis.
De geneesmiddelen zijn gratis voor de patiënten.
Door de financiële last van de begunstigden weg
te nemen, kunnen zij gezondheidszorg ontvangen zonder angst te hebben voor de financiële
gevolgen voor hun families, want zo kunnen zij
hun inkomen gebruiken voor andere noden als
eten en huisvesting.
Door het instaan voor de logistieke kosten van
medische goederen hebben de lokale partners hun
beperkte middelen kunnen inzetten voor andere
noodhulpactiviteiten. Indirect heeft de donatie
hiermee dus nog veel meer begunstigden bereikt.
MERATH, de lokale partner van Tearfund in Libanon, kon tijdens het afgelopen winterseizoen met
een bedrag van 10.000 EUR tegemoetkomen
aan de winternoden van 6000 slachtoffers. De
hulp bestond uit het verdelen van winterhulpgoederen en hygiënekits in de strijd tegen COVID-19.
Deze actie liep in partnerschap met SEL Projets
(onze zusterorganisatie in Wallonië).

Impactverhaal:
Nakea is een 57-jarige Libanese patiënte, één van de zovelen die afhankelijk is van de apotheek van het Saint George
Hospitaal om aan medicijnen te geraken. Ze woont vlakbij
de plaats waar de explosie heeft plaats gevonden.
“Ik kan nog steeds niet geloven wat er gebeurd is. Ik ben
nog steeds in shock na de explosie in Beiroet. Het verwoestte mijn stad en liet zoveel gewonden achter, vooral in
Nakea is een schuilnaam. Nakea woont naast
mijn buurt.”
Ze is bezorgd over hoe zij uit deze situatie zal geraken.

het St. George ziekenhuis en is afhankelijk van
de bijhorende ziekenhuisapotheek voor haar
essentiële medicatie. © Anera

“Ik heb bijna geen geld meer en de situatie is moeilijk. Ik koop wat van mijn medicijnen bij de apotheek. Natuurlijk heb ik veel van mijn medicatie niet meer kunnen kopen, zoals aspirine en vitamine
D, omdat de prijzen zijn gestegen. Gelukkig zorgt het ziekenhuis ervoor dat ik me geen zorgen moet
maken over enkele van de meest essentiële medicijnen. Ik haal mijn diabetesmedicijnen in de apotheek van het Saint George Hospitaal.”

Eind december:
- werden er 1.997 voedselbonnen verdeeld in
groot Beiroet, waarbij de meeste in de regio’s die
het zwaarst getroffen werden door de ontploffing.
- werden er 7.500 hygiënekits verdeeld aan 25
lokale partners, die op hun beurt het materiaal
tot bij de begunstigden brachten. In de volgende
twee maanden konden in samenwerking met de
plaatselijke partners nog eens 15.000 bijkomende
hygiënekits via twee andere logistieke netwerken
worden verdeeld.
Eerste verdeling: goederen

Aantal

Matrassen

2.500

Tahaddi dekens

4.500

Kachels

300

Elektrische kachels

1.500

Gaskachels (grote)

250

Gaskachels (kleine)

100

- werden er proactief voorbereidingen getroffen
voor de volgende verdeling van winterbenodigdheden voor de komende maanden.
- werden er in samenwerking met drie lokale kerken meer dan 90 beschadigde huizen hersteld.
- kon er nauw samengewerkt worden met de
plaatselijke partners van MERATH bij de verdeling
van de volgende wintergoederen als onderdeel
van de eerste distributie van het winterhulpprogramma:

Bijkomende details
Er werden 2.000 dekens extra gemaakt

Brandstofsubsidie – diesel

2.000 huishoudens

Inclusief 12.000 individuele waardebonnen

Brandstofsubsidie – gas

500 huishoudens

Inclusief 2.000 individuele waardebonnen

Tapijten

521

Dekzeilen

550

Jassen

4.000 – 5.000

INzicht
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de actie
“mijn pomp”
is een
groot succes

vervaardigen pompen in atelier

De oproep om een waterpomp in Madagaskar te
adopteren is massaal gehoord. Er werden al 140
pompen geadopteerd en 23 toegezegd.
Vooraleer we een pomp kunnen plaatsen, zijn er
verschillende stappen nodig. Onze projectverantwoordelijke Tranquillin en zijn team zetten zich
hiervoor in op het terrein.

Pompen klaar om te plaatsen

Stap 1: In de verschillende dorpen wordt contact gelegd met de dorpsoudsten om uitleg te
geven over het belang van proper water voor de
gezondheid van alle dorpelingen en vooral voor
alle kleine kinderen.
Stap 2: Alle dorpelingen worden uitgenodigd voor
een informatievergadering. Zij worden hiervoor
opgedeeld in families per pomp. Eén pomp kan
ongeveer tien gezinnen voorzien van zuiver water.

Sondering naar water

Stap 3: Productie van de pompen in het eigen
atelier, waar momenteel vier werknemers tewerkgesteld zijn. Dit houdt o.a. in het snijden van de
leidingen, het monteren van de pompknoppen,
het maken van reserveonderdelen, lassen, enz.
Stap 4: Sonderingen ter plaatse, met de hand,
om geschikte plaatsen te vinden waar water is.
Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de grond.
Het is niet altijd gemakkelijk om een geschikte
plaats te vinden, omdat de aarde te droog of te
hard en te compact kan zijn. Sinds de start van
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Pomp wordt verder geïnstalleerd

het project stellen we vast dat er tegenwoordig
vaker dieper gegraven moet worden, soms tot wel
8 meter diep, om een pomp te kunnen plaatsen.
Eenmaal de geschikte plaats gevonden is en een
groot gat kan worden gegraven, kan de pomp
worden geïnstalleerd.
Stap 5: Installatie van de pomp en het uittesten
ervan gedurende een tweetal weken. Men controleert of er voldoende en zuiver water voorradig
is. Als dit alles in orde is, wordt er rondom een
betonnen voet gegoten met een afvoerkanaal. De
pomp krijgt een omheining met een poortje.

Madagaskar een moeilijk jaar door de coronamaatregelen en de lockdown. De levering van
materialen liep vertraging op, reizen naar de grote
stad werd bemoeilijkt. De prijzen stegen aanzienlijk, waardoor er meer tijd nodig was om na te
gaan waar er welk soort kwalitatief materiaal te
vinden was voor de productie van de pompen.
Toch zijn we dankbaar dat we met de actie “Mijn
pomp” het afgelopen jaar reeds 30 pompen konden maken en plaatsen in en rond de omgeving
van Mahatsara. Meer dan 4000 dorpelingen
hebben hierdoor nu toegang tot zuiver water voor
dagelijks gebruik.

Stap 6: Sensibiliseren en opvolging: de dorpeOnderstaande tabel geeft u een overzicht van de
lingen worden via sensibiliseringssessies bewust
dorpen waar de pompen werden geplaatst:
gemaakt van hun verantwoordelijkheden. Per
pomp wordt tevens een pompverantwoordelijke
aangesteld, die een opleiding krijgt
over onderhoud en reparaties.
Naam van het dorp
Aantal
Directe
Afstand (km) (t.o.v.
Deze persoon houdt ook contact
pompen begunstigden Mahatsara dorp)
met het team als een pomp stuk is.
Het plaatsen van de pompen
is afhankelijk van het weer, het
kan maar na het regenseizoen,
dus tussen juli en december. Alle
afgewerkte pompen kunnen dus
niet meteen geplaatst worden en
worden opgeslagen in het atelier.
2020 was echter ook voor

Ambalakondro
Ambodivoahangy d’Ambalakondro
Ampasimavo
Ampasimbe
Antanambaovao
Eglise Ambalamangahazo
Amboditavia Eglise Niarovana
Eglise Androranga
Antsiraka Des Femmes (famille)
Chrétiens à Ilaka- Est
Ambohimanjaka
totaal

4
4
7
8
2
1
1
1
1

286
205
1905
1200
170
+/- 60
+/- 60
+/- 60
+/- 60

14
15
19
18
7
5
2.5
15
7

1
30

30
4036
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Plannen voor 2021
In 2021 gaan we verder met het maken en plaatsen van de reeds geadopteerde pompen, maar
daarnaast willen we ook een reservoir bouwen. Er zijn namelijk verschillende dorpen die ver gelegen zijn van een bron. Er bestaat een optie om bronwater afkomstig van de bergen af te leiden
en op te slaan in een reservoir, zodat die dorpen toch voorzien kunnen worden van zuiver water.
Momenteel wordt de haalbaarheidsstudie hiervoor uitgevoerd. Echter voor de kosten (aankoop
en installatie) zelf zijn er nog fondsen nodig.
Zoals u ziet gaat het project verder. U kunt helpen met de verdere realisaties door uw gift over te
maken op het algemeen rekeningnummer van Tearfund met vermelding “71009 Timothy project”.
PS: wanneer alle pompen geïnstalleerd zijn, overwegen we hoogstwaarschijnlijk om de fondsenwerving voor nieuwe pompen te heropstarten. Nu willen we de binnenkomende fondsen aanwenden voor het reservoir.

INzicht
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2 mei: tearfund-zondag
Help ons helpen

door: Cécil Van Maelsaeke

februari kregen wij nog een dringende oproep om
enkele grote zuurstofflessen te voorzien voor een
hospitaal in zuidelijk Afrika.
Een opname op een intensieve zorgeenheid kost
daar al gauw meer dan het jaarloon van zo’n collega
en er is geen sprake van een ziekteverzekering.

Medewerkers Paam Laafi hospitaal tijdens Mobiele kliniek in
een school.

De Tearfund-zondag staat dit jaar in het teken
van de gezondheidszorg. Niemand zal ontkennen
dat de toegang tot gezondheidszorg belangrijk
is voor iedereen. Gezondheidszorg is zelfs een
basisrecht voor iedereen. In België vinden mensen
dat vanzelfsprekend. We beschikken zelfs over
verschillende niveaus van medische zorgverlening.
We kennen misschien het best de eerstelijnsgezondheidszorg, waar je rechtstreeks toegang
toe hebt. Iedereen kan zonder beperking beroep
doen op een zorgverlener, zoals een dokter, een
apotheker, een wijkverpleegkundige, een tandarts,
een psycholoog. We kunnen indien nodig doorgestuurd worden naar een tweedelijnsgezondheidszorg, denk maar aan een gespecialiseerde arts of
therapeut, of nog hoger op de ladder gespecialiseerde laboratoria, expertisecentra binnen een
academisch ziekenhuis. Al deze diensten werden
zwaar op de proef gesteld tijdens de coronacrisis
van het afgelopen jaar. Ik spreek uit ervaring. Ik
werd in oktober van vorig jaar dringend opgenomen in het ziekenhuis en doorverwezen naar
een dienst intensieve zorgen. Mijn longen waren
zo hard aangetast door COVID-19, dat dokters
vreesden voor mijn leven en ik een zuurstoftherapie moest ondergaan op ‘Intensive Care’. De
meeste kosten worden hier gedragen door de
verplichte ziekteverzekering. Wat een luxe als ik
mijn situatie vergelijk met mijn collega’s in Afrika.
Gebrek aan dokters, gebrek aan geneesmiddelen,
geen ziekenhuizen in een wijde omgeving. Begin
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Jaarlijks sterven nog steeds anderhalf miljoen
kinderen aan ziektes die we kunnen vermijden
door een betere toegang tot gezondheidszorg
(waaronder vaccinaties).
Jaarlijks sterven ook nog steeds een half miljoen
vrouwen bij de geboorte van een kind en nog
meer vrouwen raken zwaar gewond en zelfs gehandicapt tijdens de bevalling van een kind. Er is
een duidelijke nood aan goed opgeleide dokters,
verpleegkundigen en vroedkundigen, om vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij complicaties. De nabijheid van een goed werkend hospitaal is cruciaal.
Tearfund steunt reeds sinds jaar en dag meerdere
gezondheidsprojecten, omdat elk mens telt en
waard is om aandacht te krijgen en om toegang
te verkrijgen tot goede gezondheidszorgen.
Samen met Dr. Peter Van Dingenen konden wij
ons inzetten voor de bouw van het Paam Laafi
zendingshospitaal in Burkina Faso. Dit werkt op
volle toeren, met lokaal medisch personeel. Ook
onze zendelinge Dr. Willika Engel ondersteunt de
werking van het hospitaal. De plannen bestaan
om het hospitaal nog verder uit te bouwen met
onder meer een chirurgisch blok. Dr. Peter Van
Dingenen is zich aan het specialiseren in Duitsland
als chirurg, om daarna terug te gaan.
Onze zendelinge Hilde Vlaminckx werkt als verpleegkundige, met specialisatie Neonatologie, in
het Vao Vao Mahafaly zendingshospitaal in Madagaskar. Zij ondersteunt onder meer de opleiding
van plaatselijke verpleegkundigen en staat mee in
voor het beleid van het hospitaal.
Onze zendelinge Elke D’Hulst is op haar beurt
actief als vroedkundige in het Sarobidy Medisch
Centrum, Madagaskar, waar zij vroedvrouwen

helpt opleiden en begeleiden in de verzorging voor, tijdens
en na de bevalling. De vrouwen komen vaak van heel ver uit
afgelegen dorpen om medische bijstand te kunnen genieten.
Onze zendelingen zorgen in al deze situaties voor belangrijke
expertise, om de lokale gezondheidsdiensten te versterken
en weerbaarder te maken.

Paam Laafi, consult tijdens mobiele kliniek

Dr Willika Engel tijdens consultatie

Elke D’Hulst onderzoekt zwangere patiënte
in het Sarobidy Medical center

Dit zijn maar enkele voorbeelden van belangrijke steun aan
gezondheidsdiensten voor kwetsbare gemeenschappen.
Ik wil echter ook kort de inspanningen vermelden van onze
partners in Peru, waarvoor wij jaarlijks financiële middelen
voorzien voor de aanschaf van noodzakelijke geneesmiddelen en klein medisch materiaal. Of de steun aan de oogkliniek
in India, die met de opbrengsten van het ziekenhuis, een
klein weeshuis en lepragezinnen helpt. In Burundi blijven wij
vechten om de kindersterfte in te dijken, samen met steun
van onze overheid. Het programma loopt dit jaar ten einde.
Door gerichte acties willen wij een duurzame bijdrage blijven
leveren voor betere basisvoorzieningen voor kwetsbare
populatiegroepen en hierdoor bijdragen aan de SDG’s (Sustainable Development Goals = Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen):
Kindersterfte tegengaan:
- Het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar terugdringen.
Het tegengaan van moedersterfte:
- Een vermindering van het aantal gevallen van moedersterfte.
Het bestrijden van belangrijke ziektes, zoals malaria
- Het stoppen en terugdringen van gevallen van malaria en
andere ziekten
Het verzekeren van een duurzame omgeving
- Het deel van de bevolking zonder duurzame toegang tot
veilig drinkwater verkleinen.

Om al deze projecten te ondersteunen, hebben wij hulp
nodig. Op deze Tearfund-zondag vragen wij aandacht
voor onze gezondheidsprojecten en hopen op uw steun
te kunnen rekenen. We vragen de kerken in ons land om
op zondag 2 mei een collecte te houden ten voordele van
onze diverse gezondheidsprojecten. Spreek hierover met
de verantwoordelijken van uw kerk.
Maak ook uw gift ter ondersteuning van de gezondheidsprojecten over op ons rekeningnummer met vermelding
“Tearfund Zondag”.
U kunt ook maandelijks een concreet project steunen,
door de vermelding van de juiste code (zie lijst met projecten op blz.2).
Moeder en kind in het Sarobidy center

INzicht
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“Onthoud het goede niet aan wie er recht op hebben
als het binnen je macht ligt dat te doen.”
(Spreuken 3:27)

Tearfund-zondag komt eraan!
Thema: Gezondheidszorg
© Petra Röhr-Rouendaal 1997

Er sterven jaarlijks nog steeds anderhalf miljoen kinderen aan ziektes die zouden vermeden
kunnen worden. Op zondag 2 mei willen wij dan ook de gezondheidszorg in de kijker zetten.
Tearfund ondersteunt al jaren verschillende gezondheidsprojecten want elk mens verdient
het om goede gezondheidszorgen te krijgen.
Om deze projecten in de kijker te zetten, lijkt het wel een leuk idee om dokters- en
verpleeghoedjes te maken.
Hier zijn een aantal voorbeelden:
Materiaal: kartonnen bord, lijm, schaar, gekleurd papier, koordjes
A1

A2

B1

B2

Materiaal: A3-blad, lijm, schaar, gekleurd papier, koordjes

C1

C4

C2

C5

C3

C6

Tip: Als je de naam van Tearfund of een verwijzing naar de projecten erop schrijft/afbeeldt,
weet iedereen onmiddellijk waarom we plots allen zo’n hoedje dragen.
Dus ... zet de gezondheidszorg maar letterlijk in de kijker!
14
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woord van dank
aan alle donateurs
en gebedsvrienden
2020 was een uitzonderlijk jaar. Iedereen werd op de een of andere manier
getroffen door de coronacrisis. Dankzij de steun van onze vele donateurs konden
wij onze projecten verder helpen in het voorbije jaar. Daarnaast kon ook veel steun gegeven worden in de strijd
tegen COVID-19. We investeerden tot hiertoe ongeveer 104.000 euro in de strijd tegen de coronapandemie.
Voedselpakketten werden verdeeld in India, Burkina Faso, Brazilië, Oeganda, Servië.
Hygiënekits en bescherming tegen COVID-19 werden verdeeld in India, Burkina Faso, Brazilië, Oeganda,
Servië, Madagaskar.
Gezondheidszorgen werden verstrekt in de twee hospitalen die door Tearfund ondersteund worden in Burkina
Faso en Madagaskar. We voorzagen beschermingsmaterialen en geneesmiddelen.
We konden voorzien in heel wat schoolmateriaal, instructiemateriaal en salarissen voor de leerkrachten van de
Grace Junior School in Oeganda, zodat zij in kleine groepen op diverse plaatsen leerlingen konden begeleiden
en lesgeven, waardoor een groot deel van de lagereschoolkinderen geen verloren schooljaar heeft opgelopen.
In naam van onze partners op het terrein: Dank u wel en moge de Heer u tot zegen zijn in 2021.

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
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