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Naastenliefde, grenzeloos

onze
organisatie
Wij zijn een humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie
erkend door de FOD Buitenlandse Zaken.

Onze focus ligt op het helpen van kwetsbare vrouwen en kin-
deren. Ons doel is bij te dragen aan de eerste zes ‘Duurzame 
ontwikkelingsdoelen’, via noodhulp en wederopbouw, basis-
gezondheidszorg, onderwijsvoorzieningen en -ondersteuning.

In onze hulpverlening zijn we onpartijdig (we helpen waar 
het meest nodig is... omdat elk mens telt), neutraal (we kie-
zen geen kant in bedreigende situaties) en onafhankelijk (we 
opereren los van politieke, economische of militaire doelstel-
lingen).

De verandering die we nastreven, de zogenoemde ‘Theory of 
Change’, vindt haar oorsprong in een sterke Bijbelse bezorgdheid 
voor sociale gerechtigheid en de verantwoordelijkheid om op te 
komen voor de armen:

Leer hoe je goed moet doen, en zorg dat er eerlijk rechtgesproken 
wordt. <...> Help weduwen, en bescherm kinderen zonder vader. 
- Jesaja 1:17 (Bijbel in gewone taal)

Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij 
heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: wees 
eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar 
leef dicht bij God.
- Micha 6:8 (Bijbel in gewone taal)
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Onze visie:

Onze missie:

Naastenliefde, grenzeloos. 
Een wereld waarin elk mens telt, 

zonder armoede en onrecht.

Samenbrengen van mensen in de 
strijd tegen armoede en onrecht, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare 
vrouwen en kinderen in het Zuiden.

Noodhulp en 
wederopbouw

Basisgezondheidszorg

Onderwijsvoorziening

Ondersteuning 
kwetsbare 

kinderen

Bidden (1)

Helpen (2)

 Geven (3)

Wat jij kan doen
(1) Gebed is onze motor. We hebben de hulp van God nodig 
om armoede en onrecht te bestrijden.

(2) We zijn voor veel zaken afhankelijk van het werk van vrijwillige 
handen. Bovendien zijn er twee initiatieven die vanuit vrijwilligerswerk 
zijn ontstaan: tearfund Youth en Nacht Zonder Dak.

(3) Zonder giften kan ons werk niet gebeuren. Je kunt ervoor kiezen 
een algemene gift te geven. Giften voor een specifiek project zijn ook 
mogelijk door de juiste code op te geven. Giften vanaf 40 € per jaar zijn 
fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie? Ga naar www.tearfund.be

Financiële
kinderadoptie-
programma’s (1)

Tijdelijk Overzees
Personeel (TOP’pers (2)

Partnerschappen (3)

Pleitbezorging (4)

Duurzame
ontwikkelings-
doelstellingen (5)

Mobilisatie
en toerusting
van kerken (6)

Allianties (7)

(1) Programma’s voor onderwijs en
gezondheidszorg voor kwetsbare
kinderen, zodat kinderen mogen
ervaren dat het leven een 
geschenk van God is.

(2) ‘Tijdelijk Overzees Personeel’ 
dat op diverse manieren ingezet 
wordt om lokale partners te 
ondersteunen met hun expertise.

(3) Partnerschappen met de lokale 
kerk en andere partners om bij te 
dragen aan organisatieopbouw, 
expertise, vaardigheden en 
capaciteit.

(4) Opkomen voor de meest kwets-
baren, met bijzondere aandacht 
voor vrouwen en kinderen.

(5) Bijdragen aan de VN-doelstel-
lingen met nadruk op de eerste 6: 
geen armoede, geen honger, goe-
de gezondheid, kwaliteitsonderwijs 
en gendergelijkheid en water en 
sanitatie.

(6) Kerken en christenen in Vlaan-
deren toerusten en mobiliseren 
om zich in te zetten voor sociale 
gerechtigheid en ontwikkelingssa-
menwerking.

(7) Lidmaatschap van het netwerk 
EU-cord en lid van de internationa-
le alliantie Integral.


