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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.’

focus op 

naastenliefde, grenzeloos
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U kijkt vast wat verwonderd. De Inzicht heeft een facelift ondergaan. Vorig jaar hebben wij met alle elf 
Tearfund organisaties beslist om meer als eenzelfde entiteit naar buiten te treden. We blijven allemaal 
onafhankelijke organisaties met een eigen nationaal bestuur, maar willen toch meer als een familie 
samenwerken waar het kan en aangewezen is. Samen kunnen we vaak dingen beter dan alleen. Meer 
hierover op bladzijde 4 waar ik ook een korte overdenking schreef.

Verder staan we in dit nummer opnieuw stil bij verschillende projecten en willen graag uw aandacht 
vragen voor onze activiteiten, voortgangsrapporten, en oproep voor de noodzakelijke steun die we 
nodig hebben om verder te kunnen werken.

Dr Peter Van Dingenen is net terug van een opvolgingsmissie naar het Paam Laafi hospitaal in Burkina 
Faso. We verheugen ons over de vele positieve berichten over de goede werking van het hospitaal 
en de lof die we krijgen van de gemeenschap in de regio. Op naar een volgende stap in de verdere 
uitbouw van het hospitaal. Graag uw steun hiervoor.

Het kan niet anders dan ook stil te staan bij de impact van COVID-19 op het leven van onze lokale 
partners in het Zuiden. Naast de vele steun die we van jullie kregen, blijft de nood groot. Er bereiken 
ons wekelijks hartverscheurende kreten voor hulp en onze ondersteuning blijft van levensbelang.

Ik wil ook absoluut uw aandacht vragen voor enkele succesverhalen uit Burundi. Ons 
vijfjarenprogramma met ondersteuning van onze federale overheid loopt dit jaar af, maar zoals vaak 
wegen de laatste loodjes het zwaarst. Om het project goed af te ronden hebben we nog financiële 
steun nodig. De succesverhalen op blz. 10 en 11 kunnen u hopelijk overtuigen om ons nog een extra 
financieel duwtje in de rug te geven.

Tear Craft, onze zusterorganisatie die zich vooral focust op Fair Trade, stelt u graag enkele producenten 
voor van hun geschenkartikelen. Misschien een tip voor een volgend cadeau.

We vergeten ook onze jonge fans niet; op blz. 14 kunnen zij weer aan de slag met een mooie uitdaging.
Op blz. 15 sluiten we af met een belangrijke mededeling rond testamenten en legaten. Ook op die 
manier kunt u het werk van Tearfund duurzaam ondersteunen in de toekomst.

Met dank voor uw trouwe steun.

Cécil Van Maelsaeke 
Algemeen directeur Tearfund 

Cécil Van Maelsaeke, 
algemeen directeur Tearfund
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Geachte donateur en lezer
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Tearfund start met een nieuw fris logo 
en een aangepaste huisstijl, die we 
met de wereldwijde Tearfund-familie 
ontwikkeld hebben. In samenwerking 
met onze grote Tearfund-familie willen 
wij de wereldwijde uitdagingen van 
armoede en onrecht verder aanpakken.

ter wereld.

Al decennialang pleiten we voor meer en betere 
hulp en roepen we onze achterban op om eerlijk 
te handelen ten opzichte van onze wereldwijde 
buren.

Samen hebben we gesprekken gevoerd over 
geloof en hebben we in vele plaatselijke kerken in 
ons land spreekbeurten gehouden, biddend met 
een focus op het zoeken van het Koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid.

Toch begrijpen we meer dan ooit dat er nog werk 
aan de winkel is.

Nu we dit opwindende nieuwe hoofdstuk van 
onze reis ingaan, kunt u er zeker van zijn dat 
ons werk, onze focus en onze passie niet zullen 
ophouden. Zoals we altijd zijn geweest, blijven 
we een onafhankelijke en unieke Belgische 
organisatie, toegewijd om de meest kwetsbaren 
ter wereld te dienen, en om christenen in ons 
land te betrekken bij de discipelschapsimplicaties 
van het goede nieuws in deze tijd.

Cécil Van Maelsaeke, algemeen directeur Tearfund

In de afgelopen vier decennia heeft ons werk 
invloed gehad op de levens van duizenden 
mensen en gemeenschappen die in veel van 
de moeilijkste en meest uitdagende plaatsen 
ter wereld te kampen hebben met armoede, 
marginalisatie en onrecht.

In verhaal na verhaal hebben we de liefde 
van Christus in actie gezien, die de levens van 
gezinnen en gemeenschappen herstelde en 
genas die voorheen werden verpletterd door 
armoede en systematisch onrecht.

Door de jaren heen heeft Gods geest ons 
altijd geleid en ons als volgelingen van Jezus 
opgeroepen en geïnspireerd om goed nieuws aan 
de armen te brengen, vrijlating voor degenen die 
tot slaaf zijn gemaakt, genezing voor degenen die 
gebroken zijn en gerechtigheid voor degenen die 
worden verstoten.

Tegenwoordig werken we voornamelijk in Afrika 
en in Azië en Latijns-Amerika. We werken samen 
met lokale christelijke partners om de liefde van 
God te tonen op enkele van de moeilijkste plekken 
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Terwijl we net ons 40-jarig bestaan in 2020 
herdacht hebben, kunt u er zeker van zijn dat 
ons verlangen naar een rechtvaardiger en 
medelevende wereld even sterk is als altijd. 
Het is een verlangen, een passie, die we 
terugvinden in het leven van Jezus Christus. Hij 
was gepassioneerd voor rechtvaardigheid. Dat 
is de reden waarom Hij zo scherp was tegen 
de Farizeeën en Schriftgeleerden. Zij moesten 
stoppen met het verwaarlozen van gerechtigheid 
en barmhartigheid jegens de armen. Dit waren 
heel belangrijke aspecten van de Wet en voor de 
Heer Jezus. “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 
huichelaars, want u geeft tienden van de munt, 
de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste 
van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid 
en het geloof.” (Matt. 23:23)

Het is niet oké wanneer 12-jarige 
meisjes uitgehuwd worden, omdat hun familie 
niet langer voor hen kan zorgen.

Het is niet oké dat elk jaar zes 
miljoen kinderen sterven aan de gevolgen van 
ondervoeding voor zij de leeftijd van vijf jaar 
hebben bereikt.

Het is niet oké dat meer dan 2,6 
miljard mensen, dat is meer dan 40% van de 
wereldbevolking, geen toegang hebben tot 
basishygiëne en dat meer dan een miljard 
mensen nog steeds enkel onzuiver water drinken.

De impact van armoede en onrecht is 
verwoestend. We mogen echter niet wegkijken. 
Het wordt een lange en uitdagende weg naar 
herstel, maar het is een weg die Tearfund wil 
afleggen, samen met de mensen in nood en 
samen met u, en dit zolang als nodig.

Naastenliefde, grenzeloos! Doet u mee?

Bedankt voor uw voortdurende partnerschap!

Cécil Van Maelsaeke 
Algemeen directeur Tearfund

 Alleen moesten wij
 wel aan de armen 
denken; en ik heb mij 
ook beijverd juist dit te 
doen.” (Gal. 2:9-10)

Toen de apostelen Paulus en Barnabas door de 
andere apostelen Jacobus, Petrus en Johannes 
uitgestuurd werden als zendelingen naar de 
heidenen, werd hen ernstig op het hart gedrukt 
om de armen NIET te verwaarlozen. “En 
toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht 
werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven 
genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de 
rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar 
de heidenen en zij naar de besnedenen zouden 
gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen 
denken; en ik heb mij ook beijverd juist dit te 
doen.” (Gal. 2:9-10)

Als nieuwe slagzin hebben wij gekozen voor: 
Naastenliefde, grenzeloos. 
Dat is de kern van onze passie, naastenliefde 
betonen, grenzeloos, in de betekenis van 
onbeperkt, zonder grenzen, onbevattelijk groot.

... in Australië, België, Canada, 
Duitsland, Frankrijk, Ierland, 
Nederland, Nieuw-zeeland, 
verenigd Koninkrijk, verenigde 
Staten van Amerika, zwitserland.

pS: Tearfund bestaat...
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Hoog tijd voor een bezoek

Het was één van de verschillende hart-
verwarmende momenten tijdens het bezoek 
onlangs aan ons project in Burkina Faso. Samen 
met Dr. Haag, mijn voormalige Chef Traumato-
logie van het ziekenhuis waar ik mijn chirurgie-
opleiding volg, en Sascha, de collega die reeds 
eind 2019 meekwam, konden we een opvolg-
missie doen. Het was bemoedigend te zien dat 
de werkelijkheid inderdaad overeenkomt met 
de rapporten die we maandelijks krijgen van 
Dr. Maurice. Meer dan 400 kinderen worden 
maandelijks opgevolgd en gevaccineerd in het 
moeder-kindprogramma. Er zijn sinds vorig jaar 
mei 192 kinderen geboren in ons centrum en na 
meermaals navragen hoorden we dat er geen 
complicaties zijn opgetreden bij deze moeders 
en kinderen. Dat is echt bijzonder! Daarnaast 
gaan de gewone patiëntconsultaties door 
(gemiddeld tussen 800 en 1400 per maand) 
en kunnen er tot 8 mensen tegelijk gehospitali-
seerd worden indien nodig. Dokter Willika neemt 
een groot deel van deze consultaties voor haar 
rekening, terwijl Dr. Maurice zich concentreert 
op de administratie en de uitbreiding van het 
ziekenhuis.

Tijdens ons bezoek kregen we de 
kans om een mobiele kliniek mee te maken voor 
mensen die op de vlucht zijn door het terroris-
me in andere streken. Het was echt hartverwar-
mend te zien hoe Paam Laafi  samen met de 

door: Dr Peter Van Dingenen

lokale studentenvereniging van een universiteit 
in Ouagadougou de handen in elkaar sloegen 
om een holistische impact te hebben bij deze 
kwetsbare bevolkingsgroep. 200 kinderen, hun 
moeders en een paar oudere mannen kregen 
een volledig medisch onderzoek. Daarnaast 
hadden de studenten, samen met hun ouders, 
voedsel gekocht en werd dit overhandigd. Er 
werden ook voor de wachtende kinderen en 
begeleidende familieleden spelletjes georga-
niseerd en een toneelstuk opgevoerd over de 
negatieve impact van geforceerde huwelijken. 
Ik was diep bewogen te zien hoe de opzet van 
de mobiele klinieken – zoals we dit meer dan 10 
jaar geleden introduceerden – nu volledig door 
lokale collega’s en hun vrienden werd verderge-
zet en zelfs – naar mijn mening –  nog relevan-
ter werd gemaakt voor de lokale bevolking.

Opvallend was ook de activiteit in de ate-
liers van Paam Laafi. Hiervoor wordt samenge-
werkt met een Zwitserse organisatie ‘Asaren’. In 
deze ateliers worden houtbewerking, lassen en 
computerkennis bijgebracht aan jonge mensen 
van het dorp en tegelijk krijgt het ziekenhuis de 
nodige technische ondersteuning bij herstellin-
gen. (zie foto)

Een van de belangrijke onderde-
len van ons bezoek was het uitwerken van het 
plan om tegen ons volgende bezoek aan Paam 

> “Weet je wat?”, interpelleerde de onderkoning van de 
Mossi mij, “dan schenk ik Paam Laafi een ziekenwagen!” Ik 
stond paf. Een seconde ervoor vroeg hij mij of we hem kon-
den helpen aan ziekenwagens te komen, omdat hij opdracht 
van de Mossi koning gekregen had om aan elke provincie 
een ziekenwagen te schenken. Toen ik antwoordde dat we 
er in ons centrum zelf nog geen hadden, veranderde hij snel 
van mening en besloot ons centrum er één te schenken!

Paam Laafi

Dr Jacob en Dr Peter
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Laafi de officiële opening van onze materniteit 
met operatieruimte te kunnen uitwerken. De 
afwerking van het gebouw is alvast de eerste 
prioriteit. Ook zal het in werking stellen van het 
digitale patiëntendossier voorrang krijgen.

Het is mooi om te zien dat Paam Laafi 
steeds zoekt naar een goede fundering in de 
lokale, traditionele, maar ook de kerkelijke en 
administratieve context. De beheerraad is sa-
mengekomen, een algemene vergadering heeft 
plaatsgevonden, de statuten worden nu herzien 
en bezoeken werden gebracht aan officiële 
instanties. Achter de schermen werken ook 
artsen zoals Dr. Jacob (zie foto) hard mee om 
ervoor te zorgen dat ook technisch de medische 
verzorging voldoet aan de kwaliteitseisen die 
door het ministerie van gezondheidszorg opge-
legd worden. Maandelijks worden er statistieken 
bijgehouden en komen ook regelmatig rap-
porten binnen bij Tearfund. Paam Laafi is in de 
laatste drie jaar gegroeid tot een organisatie die 
functioneel onafhankelijk is en jaarlijks duizen-
den mensen daadwerkelijke hulp biedt. Prijs God 
hiervoor!

We willen middels dit artikel nogmaals 
een oproep doen om verder te blijven steunen 
voor de afwerking van de operatiezaal. De helft 
van de fondsen zijn binnen, zodat met verder 
bouwen aangevangen kan worden. Graag 
ontvangen we extra steun opdat we tegen eind 
september 2021 de bouwwerken kunnen beëin-
digen en begin november de officiële opening 
kunnen meemaken!

Het is zo’n verademing voor de 
patiënten om naar het Paam Laafi ziekenhuis 
te kunnen komen. Niet alleen wordt er gezorgd 
voor hun wonden of ziekten, maar er wordt ook 
gekeken naar de sociale context waarin mensen 
verkeren. Er wordt aandacht geschonken aan 
het financiële aspect en er wordt ook gezorgd 
dat mensen weer in de maatschappij aan de 
slag kunnen om voor een eigen inkomen te kun-

nen zorgen. En dit alles in Jezus’ naam. 

Wij zijn zo dankbaar om duidelijk 
te zien dat op deze plek absoluut geen sprake 
is van polarisatie tussen mensen, maar dat 
juist mensen elkaar ontmoeten in het Paam 
Laafi Centrum, er een helpende hand wordt 
uitgestrekt en een oplossing wordt geboden om 
mensen uit de vicieuze cirkel van de armoede 
en ellende te tillen. Het is een plaats waar Gods 
liefde gezien wordt.

Als je dit project 
wil steunen,

vermeld dan 
“code 71008-operatiekwartier” 
bij de overschrijving van uw gift.

Atelier van Paam Laafi

Zicht op de gebouwen van Paam Laafi
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COVID-19

In landen als India en Brazilië worden 
dagelijks nieuwe records gebroken van aantal 
besmettingen en overlijdens. Veel ziekenhui-
zen hebben de grenzen van hun zorgcapaciteit 
bereikt. Er is een ontstellend tekort aan medisch 
materiaal, zuurstofflessen en beschermingsma-
teriaal. Bijvoorbeeld in de regio waar BEM (Bra-
zilië) werkt is er geen manier meer om mensen 
op de Intensive Care te ontvangen. Patiënten 
of hun familie moeten zelf op zoek gaan naar 
zuurstof. Dat maakte ook onze contactpersoon 
van project Timothy - ernstig ziek door CO-
VID-19 - in Madagaskar mee. Van onze part-
ners in Bangladesh en Nepal vernemen we dat 
corona vanuit India ook daar in stijgende mate 
binnen komt en Hilde Vlaminckx in Madagaskar 
meldt ons dat de Zuid-Afrikaanse variant daar 
zijn intrede heeft gedaan met meer dodelijke en 
jongere slachtoffers dan vorig jaar.

Naast deze schrijnende situaties zijn er 
dan ook nog eens de zware economische en 
psychische gevolgen van de lockdowns, vooral 
voor zij die het sowieso al moeilijk hebben: de 
alleenstaande moeders, de weduwen, de infor-
mele dagloners, de miljoenen in sloppenwijken, 
… Zij worden geconfronteerd met banenverlies, 
voedselonzekerheid, toename van criminaliteit, 
huiselijk geweld en misbruik, ….

In het afgelopen jaar hebben wij 
dankzij jullie steun reeds onze partners in India, 

Burkina Faso, Brazilië, Madagaskar, Malawi, 
Oeganda en Servië kunnen helpen in hun strijd 
tegen corona en de gevolgen van de pandemie.

Nu de situatie weer zo verergert, willen 
we niet aarzelen om weer te helpen, maar dat 
kunnen we niet zonder opnieuw beroep te doen 
op jullie steun. 

Eerst en vooral vragen al onze 
partners uitdrukkelijk om gebed voor bescher-
ming van hun staf en de begunstigden en om 
gespaard te blijven van een grotere uitbraak. Bid 
voor bemoediging voor de lokale partners, voor 
kracht en passie en de middelen om mensen te 
helpen al deze moeilijkheden te doorstaan, dat 
ze hun vertrouwen kunnen blijven stellen in God.

Daarnaast is er uiteraard nood aan fond-
sen.

Velemegna (India) heeft reeds financiële 
steun gevraagd voor beschermingsmateri-
alen, mondmaskers, ontsmettingsmiddelen 
en voor voedsel voor de bewoners van het 
lepradorp. Baladarshan (India) spreekt over 
schrijnende situaties in hun werkgebied en zij 
willen voedselhulp gaan geven aan een 65-tal 
families. Het Vaovao Mahafaly ziekenhuis in 
Madagaskar, waar Hilde Vlaminckx werkt, heeft 
weer een “rode zone” geopend voor de triage 
van de patiënten en bereidt zich voor op erger. 

> Waar wij hier in België stilaan weer mogen herademen na de derde coronagolf en 
meer en meer mensen gevaccineerd zijn, wordt de situatie in veel derdewereldlanden 
daarentegen almaar slechter. We krijgen de laatste maanden steeds meer verontrus-
tende berichten van diverse van onze partners. Elkeen vertelt dat de huidige golf daar 
meer slachtoffers maakt dan vorig jaar. ook medewerkers en hun families worden niet 
gespaard van het virus en dat heeft een zware impact op het werk. 
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BEM (Brazilië) gaat door met het leveren van 
voedselpakketten.

We verwachten nog meer concrete 

Enkele voorbeelden van wat 
we kunnen doen met 12, 25-50 

en 250 euro.

Mogen onze 
partners opnieuw op jullie 

steun rekenen?

Beschermingskit voor gezondheids-
werker: 12 €

Voedselhulp voor een gezin: 25 à 50 € 
al naargelang het project en de hoe-
veelheid

Zuurstofcilinder: 250 € of meer (afhan-
kelijk van het soort en de prijsstijgin-
gen door de schaarste) 

Uw kunt uw gift overmaken op ons re-
keningnummer BE41 4359 1900 0110, 

met de vermelding: “Code 77007, 
Noodhulp COVID”. 

Hartelijk dank bij voorbaat en aan al 
wie ondertussen reeds een gift heeft 
overgemaakt.

dringende hulpvragen in de komende maan-
den. Af en toe plaatsen we een update op onze 
website (zie www.tearfund.be).

Medisch onderzoek Hopitaly Vaovao Mahafaly, Madagaskar. Oogonderzoek tijdens de pandemie bij Velemegna, India.

Schoonmaakster in de rode zone Hopitaly Vaovao Mahafaly. Online onderwijs tijdens de pandemie, Velemegna, India
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Succesverhalen in Burundi… 
we willen er nog meer van!

Capitoline*, een vrouw uit de gemeente 
Mukike is lid van een zorggroep in de Provincie 
van Bujumbura. Die zorggroep werd opgericht 
met steun van jullie, de Provincie Limburg en de 
Belgische Overheid. Daar leert Capitoline pre-
ventiekernboodschappen die zij op haar beurt 
aan tien huishoudens moet leren. Zo zijn er 
2.372 opgeleide vrijwilligers momenteel actief, 
die het leven van de ouders en kinderen van 
23.720 huishoudens helpen verbeteren.

Voor dat werk verdient Capitoline niets, zoals 
alle andere leden van de zorggroepen. Om hen 
financieel te bemoedigen, proberen we bij elke 
zorggroep een spaar- en microkredietengroep te 
lanceren en ook een landbouwschool eraan te 
koppelen om betere landbouwpraktijken aan de 
vrijwilligers te leren.

Na de landbouwlessen heeft Capitoline een 
lening van 50.000 BIF (Burundese Frank) van 
haar microkredietengroep kunnen ontvangen 
om haar veld te kunnen bewerken: ze heeft 
aardappelzaden van goede kwaliteit gekocht 
en ook nog een beetje kunstmest. Ze heeft de 
aardappelen gepoot en heeft 1.000 kg geoogst. 
Die oogst heeft ze aan 650 BIF/kg kunnen ver-
kopen en ze heeft dus een omzet van 650.000 
BIF kunnen behalen. Aangezien ze haar lening 
in de microkredietengroep al had afgelost, was 
ze terug in staat om een nieuwe lening aan te 
gaan. Dit deed ze voor een bedrag van 60.000 
BIF, waardoor ze een koe aan 700.000 BIF kon 
kopen. Met die koe krijgt ze nu melk voor haar 
kinderen en mest voor haar veld. Ze zal ook 

kalveren kunnen krijgen en haar koe wordt zo 
ook een soort spaarpot. Capitoline is ons enorm 
dankbaar voor alle hulp die ze gekregen heeft.

In de gemeente Nyabiraba (ook in de Provincie 
van Bujumbura), op de Kizunga-heuvel, besloten 
de leden van een zorggroep die in de strijd te-
gen diarree gesensibiliseerd werden, hun goede 
waterbron, die al meer dan twee jaar geen 
water meer gaf, te herstellen. Omdat zij geleerd 
hebben dat zij zonder zuiver drinkwater geen 
goede gezondheid kunnen hebben, besloten zij 
hun best te doen om deze bron te herstellen. 
Deze werkzaamheden werden positief onthaald 
door de administratieve autoriteiten en de om-
wonende bevolking, die blij waren om opnieuw 
drinkwater te hebben in de buurt van hun huis-
vesting. Zo moesten ze niet meer zo ver gaan 
om drinkwater te vinden en liepen mensen die 
niet ver konden stappen en onzuiver water in de 
nabijheid gebruikten, niet langer het risico om 
ziek te worden. 

Alice*,   een mama van drie kinderen onder 
de vijf jaar, getuigt dat op een dag haar twee 
oudste kinderen ziek werden. Haar man werkte 
ver van huis. Ze zou een lange afstand hebben 
moeten gaan om gezondheidszorgen voor haar 

Begunstigde vrouw met haar koe.
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twee zieke kinderen te vinden, maar dat kon 
niet omdat ze niemand had om voor haar baby 
te zorgen. Gelukkig was er door ons programma 
heel dicht bij haar huis een Gemeenschapsge-
zondheidswerker, die opgeleid was om de drie 
voornaamste ziektes en ondervoeding die leiden 
tot een hoge kindersterfte te diagnosticeren. De 
mama kon met haar twee zieke kinderen en haar 
baby bij hem terecht en hij kon ze voor malaria 
testen en meteen behandelen, zodat ze heel 
snel weer gezond werden.

Een ander project in ons programma is het 
opleiden van Voorbeeldmoeders (Mamans 
Lumières) . Zij werken als vrijwilligers met de 
moeders van kinderen die acuut ondervoed zijn. 
Deze Voorbeeldmoeders worden door ons pro-
gramma opgeleid en ontvangen het materiaal 
om de moeders te leren hoe ze evenwichtige en 
gezonde maaltijden kunnen bereiden. Ze zijn nu 
de dagelijkse getuigen van de gedragsverande-
ring met betrekking tot huishoudelijke voeding: 
de moeders begrepen vroeger niet het belang 

van gevarieerd voedsel voor de goede gezond-
heid van hun kinderen, en vooral het belang van 
de consumptie van groenten, fruit en eieren. Nu 
weten ze hoe ze hun kinderen goed moeten voeden 
om ondervoeding in hun gezin tegen te gaan.

Salvator, een lid van een landbouwschool 
heeft zijn veld uitgeleend aan zijn landbouw-
schoolgroep om aardappelen te verbouwen. De 
groep gebruikte de nieuwe landbouwtechnieken 
en oogstte 800 kg aardappelen, terwijl Salvator 

We zouden graag 
nog meer mensen 
duurzaam helpen. 
Wilt u ons hierbij 

steunen?

plaatselijke bewoonster met kinderen

Stort uw gift - eenmalig of maandelijks 
- op het rekeningnummer van Tearfund, 
met vermelding “Code 71002-Burundi”.

Voedingslessen bij ondervoede kinderen

op dezelfde oppervlakte nooit meer dan 80 kg 
rooide. Hij zegt dat hij zeer verrast is door deze 
oogst en belooft dat hij niet langer archaïsche 
landbouwtechnieken zal gebruiken. 

* fictieve naam

Het is duidelijk dat ons programma het leven 
van veel mensen verbetert: kinderen, moeders, 
hele gezinnen, gemeenschappen,...  

Samen werken op de modelgronden
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Tigray-crisis

Begin januari verscheen een eerste oproep op 
onze website om de vele ontheemden van de 
Tigray-crisis nabij te staan. In februari kreeg u 
misschien een e-mail van ons, weer met de vraag 
of u hen zou willen helpen. In onze tijdschriften 
van het eerste trimester kon u een artikel over 
die crisis lezen… en vandaag leest u opnieuw een 
update over Tigray, want het is nu zeven maan-
den al dat het geweld heerst in de noordelijke 
deelstaat van Ethiopië en de situatie verbetert 
niet, integendeel.

Bij Shire en Mekelle is een verdere toestroom van 
ontheemden gemeld vanuit aangrenzende regio’s 
als gevolg van aanhoudende vijandelijkheden en 
onvoldoende humanitaire hulp in deze gebieden. 
Het aantal locaties voor interne vluchtelingen 
in Shire bijvoorbeeld is toegenomen van acht in 
februari tot zestien in mei.

De mensen uit Tigray vrezen dagelijks voor hun 
leven. Ze vrezen voor hun fysieke veiligheid. Vrou-
wen en meisjes worden door seksueel geweld 
en misbruik getroffen. Kinderen raken verdwaald 
wanneer hun ouders vluchten. Ontheemden 
verliezen al hun bezittingen, waarbij hun iden-
titeitsdocumenten. Het vooruitzicht van het 
niet kunnen planten tijdens dit regenseizoen en 
de daaruit voortvloeiende hongersnood, wordt 
gezien als een van de belangrijkste zorgen. De 
gezondheidsinstellingen zijn beschadigd.

We bedanken u voor uw giften tot en met van-
daag, maar we nemen ook de vrijmoedigheid u te 
vragen om nog meer te geven wanneer dit voor 
u mogelijk is, want de hulp is nog steeds onvol-
doende om in de behoeften te voorzien. 

U kunt uw gift overmaken op de rekening van 
Tearfund BE41 4359 1900 0110 (KREDBEBB), 
met vermelding van: “code 77010 – Tigray crisis”.

We willen u ook vragen om op de bres te staan 
voor de slachtoffers door voor hen te bidden en 
om over deze crisis met uw vrienden en kennis-
sen te spreken, zodat de bevolking van Tigray niet 
vergeten wordt.

U kunt meer lezen over hoe we concreet de be-
volking van Tigray willen helpen in onze tijdschrif-
ten van maart 2021, (terug te vinden op onze 
website, onder publicaties).

Bron: OCHA, VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken

De gewapende vijandelijkheden (schermutselin-
gen en bombardementen) gaan door. Er vinden 
plunderingen en aanvallen plaats. Telecom-
municatie en elektriciteit kunnen maandenlang 
uitvallen. De toegang voor humanitaire hulp blijft 
beperkt tot steden, waardoor de hoognodige 
hulpoperaties in plattelandsgebieden – waar de 
humanitaire behoeften het grootst zijn – niet 
mogelijk zijn.

Bron: Medair, Joost Bastleijer, nederzetting vluchtelingen in Soedan
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Tear Craft  
Een kijkje achter de schermen bij de producenten van onze geschenkartikelen 

  

Project in de kijker :  
Noah’s Ark, India 
 

 
Avonden worden gezelliger met deze 
prachtige theelichthouders van Noah’s Ark 
 
Geen uitbuiting…. maar een eerlijk loon 
Noah’s Ark is een fairtrade-organisatie met 
zetel in Moradabad, in het noorden van India. 
Gesticht in 1986 met als doel het bestrijden 
van de uitbuiting van handwerkers door hen 
een eerlijk loon te geven voor hun arbeid. 
Met groot succes, want steeds meer 
producenten sloten zich bij de organisatie aan. 
Begin jaren ‘90 begon de organisatie ook met 
het uitvoeren van hun fairtrade producten. 
Momenteel zijn er meer dan 100 
producenten, die een veelvoud aan 
huishoudelijke en geschenkartikelen 
vervaardigen. 
Dankzij een stijgende omzet kunnen ze hun 
producten nu zelf verpakken en verzendklaar 
maken. De kwaliteitscontrole en het 
etiketteren gebeurt op een centrale plaats. 
De werkplaatsen van deze handwerkers 
bevinden zich vaak in hun eigen huizen, waar 
Noah’s Ark dan in de noodzakelijke 
veiligheidsuitrusting voorziet. Zo worden 
bijvoorbeeld veiligheidsbrillen, maskers, 
handschoenen en een EHBO kit ter 
beschikking gesteld. Bovendien werden 
waterfilters geïnstalleerd zodat er zuiver 
water beschikbaar is in de werkplaatsen. 
 
De man achter de organisatie  
Als opkomen voor je principes je een 
schuldenplaatje oplevert van 10 000 dollar  
en je hierdoor ook nog eens werkloos wordt, 
zouden de meesten onder ons terugkrabbelen 
en opgeven…. 

Maar voor Samuel Masih was het slechts het 
begin van een leven dat in het teken zou staan 
van het opkomen voor de armen.  
In 1986 besliste hij om de organisatie waar hij 
voor werkte te verlaten, omdat de dingen 
er niet zo "eerlijk" verliepen als hij wenste. 
Hij stichtte “Noah’s Ark”. De handwerkers die 
in dit project werkten, kregen een eerlijk loon 
uitbetaald. In de beginjaren gebeurde het 
zelfs, dat hij het spaargeld van zijn als lerares 
werkende vrouw moest aanspreken, om het 
loon voor zijn werkers uit te betalen… 
Dat waren harde dagen, maar hij hoopte en 
vertrouwde op God ! 
Dankzij Gods zegen en de inzet van Samuel, 
kwam het bedrijf tot bloei. 
 
Samuël : " Ik hou van wat ik doe en kan op 
deze manier tonen wat het betekent om als 
christen te werken. Het maakt een verschil." 
 

 
Werken in de tuin wordt nog leuker : gieter en 
tuingereedschap uit Noah’s Ark 
 
Méér dan alleen eerlijke lonen  
De handwerkers krijgen de kans om 
opleidingen te volgen en hun kinderen kunnen 
naar school gaan, waar ze kunnen beschikken 
over gratis leerboeken en maaltijden.  
Er worden leningen gegeven voor reparaties 
aan huizen en geld voor medische 
voorzieningen. 
Er werd ook een sociaal werker aangenomen, 
om in de noden van de mensen te voorzien. 
             
Voor meer info over Noah’s Ark  :  

https://noahsarkindia.com/ 

Voor wie iets wil bestellen uit Noah’s Ark :  

info@tearcraft.be             



Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle 
dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, 
maar ieder afzonderlijk van elkaar. (Romeinen 12:4-5)

Wist je dat de Tearfund-familie een nieuw logo heeft
en zich over de hele wereld bevindt?

Help je mee om de verschillende Tearfund’s te vinden op de wereldkaart? 
Geef hun land een kleurtje.

      Tearfund Australië       Tearfund Ierland       Tearfund Verenigd Koninkrijk

      Tearfund België       Tearfund Nederland       Tearfund Zwitserland

      Tearfund Canada       Tearfund Nieuw-Zeeland       SEL Frankrijk

      Tearfund Duitsland       Tearfund USA
 

Zoek je ook waar de TOP’pers (Tijdelijk Overzees Personeel) van Tearfund België werken? 
Geef ook hun land een kleurtje.

      Hilde Vlaminckx Madagaskar

      Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D’Hulst Madagaskar

      Louis en Anne-Marie Van de Voorde-Trappeniers Servië

      Théodore en Irene Yaméogo-Vleugels Burkina Faso

      Dr Willika Engel Burkina Faso

Tearfund België heeft verschillende projecten lopen in Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten. Meer informatie hierover kan je vinden op onze website: https://www.tearfund.be
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Tearfund opnemen in je testament 

Afschaffing voordelen duolegaat
De fiscale regels voor erfenissen worden door de Vlaamse regering aangepast. Tot nu toe was het in 
bepaalde gevallen voordelig om met een duolegaat naast een vriend of ver familielid, een goed doel zoals 
Tearfund in je testament op te nemen. In Vlaanderen verdwijnt echter deze regeling vanaf 1 juli 2021. Het 
duolegaat wordt niet afgeschaft, maar wel de mogelijkheid om daarmee op de erfbelasting te besparen.

Heb je een testament met een duolegaat opgesteld, dan valt dus dat voordeel voor je begunstigde (vriend 
of ver familielid) weg. Daarom pas je best je testament aan vóór die datum. 

Ter compensatie komt er een nultarief voor schenkingen aan goede doelen en een nieuw tarief voor wie een 
deel van zijn vermogen aan een goede vriend wil schenken. Een notaris kan u daaromtrent meer informeren. 

Het mooie voortaan is dus dat als je nu Tearfund opneemt in je testament, wij geen erfbelasting meer moeten 
betalen. Uw volledige legaat aan Tearfund kan dus ingezet worden voor het helpen van de minderbedeelden 
in de derdewereld.

PS: In Brussel en Wallonië zijn er geen veranderingen wat de erfbelasting voor goede doelen of het duole-
gaat betreft. 

Bron: notaris.be, daar vind je ook een overzichtelijke informatiefiche.

Naam: 
Adres:     Woonplaats:
Telefoon: E-mailadres: 
Handtekening: 
(enkel bij aanvraag kinderadoptie)

Stuur deze bon naar Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, België of bel naar 02/251 77 10
Voor de on-line lezers: klik op http://www.tearfund.be/contact om bepaalde info aan te vragen.

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 min. 33 euro/maand
 en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
    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 Kindercentra in Brazillië en wacht met 
 betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
    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 hiervoor ontvang 
O Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens (graag oude adressticker meesturen) 
O Ik hoef Inzicht/TOP-nieuws 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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ABCinkt
Alternatieve inktcartridges en toner voor 

uw printer aan zeer scherpe prijzen: 

www.abcinkt.be

Tearfund vzw T +32 (0)2 251 77 10
Groenstraat 19 info@tearfund.be
1800 Vilvoorde www.tearfund.be
België/Belgium 
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