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> Overdenking
> Geboorteaktes voor Garibous
> Verslag Anaikatti
> 10 jaar Syrische burgeroorlog
> oproep Haïti, e.a.

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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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
70025 Foundation El Shaddai, D.R.Congo
70026 Anaikatti Community College - India
71000 Algemeen Projectenfonds
71001 Roma hulp, Servië
71002 Gezondheidsprogramma ICCM, Burundi
71003 Baladarshan, India
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71008 Ziekenhuis Paam Laafi, Burkina Faso
71009 Waterpompenproject Timoty, Madagaskar
71011 Gezondheidsproject Vidas Associacion, Peru
71012 Weduwenproject VEM, Brazilië
71037 Fonds voor Microkredieten
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
77002 Noodhulp Haïti
77007 COVID-19 noodhulp
77008 Noodhulp Beiroet
77010 Noodhulp Tigray, Ethiopië
77012 Noodhulp Palestijnse gebieden
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

Algemene werking

Gesubsidieerde projecten

Tijdelijk Overzees Personeel

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp

Kinderadoptieprogramma's



Er zijn enkele maanden verstreken en opnieuw krijgt u ons blad Inzicht in de bus of leest u ons 
tijdschrift online via onze website. Ik hoop van harte dat u heeft kunnen genieten van een deugddoend 
verlof. Deze periode bleef druk voor ons. Ook tijdens de zomer blijven wij in contact met onze 
overzeese partners en medewerkers en proberen hen zoveel als mogelijk bij te staan met expertise en 
financiële steun.

We kregen deze afgelopen zomer ook het bezoek van enkele van onze zendelingen en het was goed 
om de vele positieve berichten te vernemen van het werk dat door jullie steun kan doorgaan. Théo en 
Irene vertellen in dit nummer over hun werk en verwezenlijkingen onder de Gariboujongens. Dankzij 
het verkrijgen van een eigen identiteitskaart wordt hun toekomst nu hoopvoller en dienen nieuwe 
perspectieven zich aan.

Ik wil jullie graag ook wijzen op een pakkend verhaal vanuit Syrië, waar we reeds verschillende jaren 
hulp verlenen aan de vele slachtoffers van de oorlog. Nu de winter er weer aankomt is het belangrijk 
dat wij opnieuw klaarstaan om onze lokale partner Merath te helpen het hoofd te bieden aan de grote 
vraag naar winterhulp.

Er is zoveel wat wij met jullie willen delen, dat de plaats ertoe ontbreekt. We staan in dit nummer ook 
stil bij onze hulp in India en onze oproep na de aardbeving in Haïti, met uitleg over aardbevingen op de 
kinderpagina. We vragen ook uw speciale aandacht voor onze nieuwe gebedsbrief waarop u zich gratis 
kunt abonneren. U leest erover op bladzijde 12. Wilt u meer weten over onze lopende projecten en 
onze bediening, dan verwijs ik graag naar onze totaal vernieuwde website op www.tearfund.be

Ik dank u allen voor uw trouw in het ondersteunen van onze bediening, met als slagzin “Naastenliefde, 
grenzeloos”

Belangrijke mededeling over de fiscale attesten

De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën heeft er ons attent op gemaakt dat de fiscale 
attesten strikt moeten opgemaakt worden op de naam van de rekeninghouder(s). De naam 
van de rekeninghouder bij de bank moet op het attest worden vermeld, en mag niet aangevuld 
worden met de naam van de partner. Indien beide partners elk vanaf hun eigen rekening giften 
overmaken aan Tearfund, dan dienen wij twee afzonderlijke attesten op te maken.

Cécil Van Maelsaeke, 
algemeen directeur Tearfund
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Trouwe donateur en lezer
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En niet alleen België wordt zwaar getroffen. In het 
westen van Duitsland wordt melding gemaakt 
van tientallen doden en vermisten.

In het zonnige, warme bergdorpje waar 
ik op vakantie ben, is het uitzonderlijk fris en het 
regent overvloedig. De sproeiers die het anders 
zo droge land van het nodige water moeten 
voorzien, staan er al een hele week werkeloos bij. 
Ook in dit kleine bergland treden rivieren buiten 
hun oevers en is het bang afwachten of de grote 
meren het vele water zullen aankunnen. Overal 
zijn alle maatregelen getroffen. De spanning is 
voelbaar aanwezig. Nieuwsberichten staan vrijwel 
uitsluitend in het teken van het natuurgeweld. Er 
wordt gewaarschuwd voor aardverschuivingen, 
modderstromen en rotslawines … 

Christa Van Der Elst, vertegenwoordiger Tear Craft

 Wie zich over de arme
 ontfermt, leent de Here.” 
(Spreuken 19:17)

15 juli 2021. Als ik na de middag online 
de nieuwsberichten bekijk, treffen me de 
hallucinante beelden van de overstromingen 
in België. Een kolkende watermassa stroomt 
door dorpen en steden, daar waar straten en 
pleinen waren. Auto’s worden meegesleurd en 
tot schroot herleid. Huizen storten in als het 
water de fundamenten wegslaat. Mensen staan 
tot hun schouders in het water, terwijl anderen 
hun toevlucht zoeken op de daken. Wachtend op 
hulp, machteloos toeziend hoe dit natuurgeweld 
hun levens, van het ene moment op het andere, 
op de kop zet. Reddingsbootjes kapseizen in 
het snelstromende modderwater. Hele dorpen 
worden geëvacueerd.
De weerman vertelt dat hij dit, in de 34 jaar dat 
hij weerman is, nog nooit heeft meegemaakt. Ik 
hoor de ontsteltenis in zijn stem.

Ik ben Christa Van Der Elst, fiere mama 
van drie lieve, intussen volwassen 
kinderen. Ik woon in Ninove en maak 
met veel genoegen deel uit van de 
plaatselijke evangelische kerk. Als 
leerkracht ben ik fulltime aan het werk 
op één van de basisscholen hier. 
Mijn hart gaat uit naar het werk van 
Tearfund en van Tear Craft. 
Als vertegenwoordiger van Tear Craft 
ben ik lid van de Algemene vergadering 
van Tearfund.
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De woorden van de weerman 
klinken na in mijn gedachten, net als de 
ontsteltenis in zijn stem. En dan denk ik verder… 
en ook terug. Want 33 jaar geleden troffen mij de 
beelden van de overstromingen in Bangladesh. 
Rond de geboorte van mijn eerste zoon 
overstroomde 60 tot 70 procent van dit land. Wat 
ik toen zag, trof me diep. Ik probeerde me voor te 
stellen hoe het zou zijn als ik met mijn kleine baby 
op dat moment in Bangladesh leefde in plaats 
van in België. Een gevoel van machteloosheid 
overviel me en het verlangen om iets te kunnen 
verhelpen aan dat leed, leidde toen tot een eerste 
financiële kinderadoptie via Tearfund.

Bij het zien van de immense ellende in 
België en buurlanden, denk ik verder door aan 
al die mensen op de wereld voor wie dit soms 
jaarlijks weerkerende ellende is. En terwijl wij hier 

kunnen rekenen op hulp, is het plaatje in deze 
landen vaak helemaal anders.

Met de beelden van de 
overstromingen - en met de beelden van al die 
andere rampen - in ons hoofd en in ons hart, 
mogen we de helpende hand uitsteken naar die 
mensen die zo weinig geholpen worden.
Hier én verder weg. 
Om het met de nieuwe slogan van Tearfund te 
zeggen : “Naastenliefde grenzeloos”.

In de Bijbel - in Spreuken 19 : 17 - staat 
een tekst, die me steeds weer diep raakt: 
”Wie zich over de arme ontfermt, leent de HERE.”

We mogen ons ontfermen, in Zijn Naam.
Naastenliefde grenzeloos.

34 extra geboorteaktes in 2021 verkregen.

Aardbeving Haïti tijdelijk onderdak Haïti

Bron: Chris Gallagher/Unsplash, overstroming Bron: Jean Beller/Unsplash, overstroming
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Eindelijk een geboorteakte

VN DOELSTELLING
“Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregis-
tratie” maakt deel uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Drastische gevolgen 
Een kind zonder identiteit heeft geen toegang 
tot zijn fundamentele basisrechten. Zonder 
geboorteakte worden de deuren van het 
openbare onderwijs of verdere opleidingen voor 
hem gesloten en wordt zijn toekomst in gevaar 
gebracht op vele gebieden. Het zal moeilijk voor 
hem zijn om diploma’s te behalen, toegang te 
krijgen tot aangepaste gezondheidszorg (vac-
cinatie) en te genieten van sociale en juridische 
bescherming. Eenmaal volwassen kan hij  geen 
aanspraak maken op een baan in de formele 
sector, en is ook reizen, eigendom bezitten, 
erven en stemmen niet mogelijk.

Naast het hypothekeren van de toekomst van 
de kinderen, stelt het gebrek aan papieren hen 
bloot aan allerlei gevaren in de samenleving: 
drugs, criminaliteit, mensenhandel en dwangar-
beid (in Burkina Faso vooral in goudmijnen). In 
de context van een constante toename van het 
terrorisme in Burkina Faso kunnen deze kinde-
ren, zonder de bescherming die een identiteit 
hen biedt, ook een gemakkelijke prooi worden 
voor de rekrutering van gewapende groepen, 
een tendens die niet onbekend is in Burkina Faso 
en in buurlanden als Mali en Niger.

> Een duizelingwekkend aantal kinderen in Burkina Faso gaat door het leven zonder enig 
legaal bestaansbewijs. onder gariboujongens – bedelaartjes die studeren en wonen bij een 
traditionele Koranmeester, ver weg van hun ouders – is dit eerder regel dan uitzondering. 
velen van hen kennen noch hun leeftijd, noch hun familienaam of origine. ze zijn onbe-
staand voor de wet en vergeten door de samenleving.

Yaya (22), ex-garibou, vertelt: “Mijn enige identiteitskaart als garibou, was het lege tomatenblik 
dat ik droeg om mee te gaan bedelen. Zo kon iedereen zien wie ik was: niets anders en niets 
meer dan een garibou.”

Complexe procedure 
In Burkina Faso krijgen ouders twee maand de 
tijd om een geboorte aan te geven. Als ze na 
deze termijn alsnog een geboorteakte wil-
len verkrijgen, zal hier een lange en complexe 
procedure aan voorafgaan. Hun aanvraag moet 
namelijk langs de rechtbank gaan, waar de aan-
wezigheid van twee getuigen nodig is, voordat 
de jury en uiteindelijk de rechter een beslissing 
maakt.  
Voor gariboujongens lijkt de procedure haast 
onmogelijk. En precies daar komt Samaria tus-
senbeide.

Samaria is een dagcentrum voor gari-
boujongens, opgericht door Théodore en Irene 
Yaméogo-Vleugels in 2015. Tegenwoordig ko-
men wekelijks zo’n 50 tot 80 jongens genieten 
van een douche, een haarknipbeurt, medische 
zorg, een eenvoudige maaltijd, leuke educatieve 
activiteiten, verhalen, constructieve groepsge-
sprekken en positieve aandacht. We organiseren 
ook wekelijkse bemiddeling met de Koranmees-
ters en de ruimere gemeenschap, om met hen 
op zoek te gaan naar nieuw perspectief voor de 
toekomst van de kinderen. 
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Het Samariaproject heeft tot doel bij te dragen 
op gebied van: 
- De basisnoden: Zodat ze fysiek en emotioneel 
 het leven beter aankunnen.
- Onderwijs/opleiding: Om hun kansen op een 
 volwaardige toekomst te verhogen.
- Sociale re-integratie: Omdat elk mens telt en een 
 volwaardige plaats verdient in de gemeenschap 
 
Tussenkomst Samaria 
Al sinds 2018 pleit Samaria bij de verschillende 

Perspectieven 
Ondertussen konden in totaal 40 gariboujon-
gens zonder legaal bestaansbewijs een geboor-
teakte in ontvangst nemen. Eén van de oudere 
jongens loopt trots rond met een identiteits-
kaart! (foto)  
Voor het einde van het jaar willen we een 
nieuwe procedure starten. Concreet hopen we 
honderd gariboujongens uit de onzichtbaarheid 
te halen het komende jaar. Voor de volledige 
procedure komen we met 14,50 euro per kind 
uit de kosten (prijs verhoogd sinds de COVID-
19-crisis). We danken jullie alvast voor jullie 
steun en gebed voor een vlot verloop en voor 
de nodige wijsheid in onze strijd voor nieuwe 
hoop onder de verdrukte kinderen in Banfora.

Dit project 
kan men steunen

met vermelding van
“Project Samaria, code 73003”

autoriteiten van Banfora voor het vereenvou-
digen van de procedure voor het opstellen van 
geboorteaktes voor gariboujongens. Slechts in 
2020 is hier deels gehoor aan gegeven. Toch 
moet er steeds heel wat administratief werk 
verricht worden en is de medewerking nodig 
van de verschillende Koranmeesters, de Sociale 
Dienst en de verschillende diensten van de 
Gemeente, voordat we kunnen hopen op een 
positief oordeel van “Madame le Préfet de Ban-
fora” tijdens de beslissende rechtzaak

Alassane Soma, Samaria’s maatschappelijk werker, vertegenwoordigt Samaria 
bij de Koranmeesters en de autoriteiten en is verantwoordelijk voor alle bemid-
deling tussen de gariboujongens en de samenleving. Zijn werk is cruciaal voor 
de sociale re-integratie van de gariboujongens.

34 extra geboorteaktes in 2021 verkregen.

Théo en de heer Dao van de Sociale Dienst, met de 
eerste zes geboorteaktes uit 2018

Théo en trotse Gariboujongen 
met zijn identiteitskaart.
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Vrouwen en mannen op het platteland 
in India de vaardigheden geven om uit 

armoede te stijgen.

Heb je een nieuwe vaardigheid opgepikt 
tijdens de lockdown? Google zoekttermen als 
‘onlinecursussen’ en ‘gratis onlinecursussen’ 
bereikten onlangs een historisch hoogtepunt. 
Het leren van een nieuwe vaardigheid kan het 
zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde 
vergroten. 

Bovendien kan een nieuwe vaardig-
heid een ticket uit de armoede zijn! Armoede 
vernietigt levens, maar dit is niet Gods plan voor 
de wereld.

Samen helpen we de plattelandsbewoners 
in Anaikatti toegang te krijgen tot tweede-
kansonderwijs, waar ze nieuwe vaardigheden 
kunnen oppikken en zo een inkomen verdienen. 
Enkele studenten hebben ondertussen al hun 
eigen zaak.

Zoals we in het nieuws hoorden, is India 
hard getroffen door corona. ARCC is vorig jaar 
overgestapt op online lessen. Anaikatti ligt op de 
grens van de staat Kerala, waar er veel positieve 
gevallen zijn gemeld. Hoewel er in deze dorpen 
grote vaccinatiedrives zijn geweest, hebben de 
mensen in een snel tempo positief getest. Bid 
alstublieft voor Gods bescherming en genezing. 

Wanneer markten en scholen sluiten, wor-
den de armsten in de gemeenschap het meest 
getroffen. Dit geeft nog meer reden om mensen 
te helpen vaardigheden te genereren die ze in 

hun eigen dorp kunnen gebruiken. Een jonge 
vrouw die de school verlaat omdat ze te jong 
trouwt, heeft weinig mogelijkheden om werk 
te vinden. Door haar echter vaardigheden aan 
te leren, zoals bijvoorbeeld naaien, kan ze de 
kleding van haar buren herstellen en een klein 
loon verdienen. Een jongeman die gsm’s leert 
herstellen, kan iemand in het dorp helpen met 
zijn kapotte mobiele telefoon en ondertussen 
ook wat geld genereren. Dit brengt een tastbare 
verandering, niet alleen in de gezinnen, maar in 
het dorp als geheel.

Het doel van ARCC is om Anaikatti om te 
vormen tot een gebied van ondernemers. Men-
sen met vaardigheden en kennis om de kansen 
die voor hen liggen te gebruiken om zichzelf 
en anderen te helpen. Niet alleen in hun eigen 
dorpen, maar ook daarbuiten.

Producten op de markt 
brengen via Community 

Group Work Stations (GWS)

Van het verwerven van een vaardigheid tot 
opzetten van een klein bedrijf kan een grote 
stap lijken. Als je winstgevend wilt zijn, zijn er 
veel dingen om in gedachten te houden, zoals 
budgettering, planning en marketing. Om de 
stap wat kleiner te maken wil ARCC “Community 
Group Work Stations” (Community GWS) opzet-
ten en ontwikkelen.

> Het ANAIKATTI RuRAl CoMMuNITY CollEgE (ARCC) voorziet beroepsopleiding aan 
jongvolwassenen in het afgelegen berggebied Anaikatti in zuid-India. Dit biedt hun reële 
kansen op een baan. Het project viert volgend jaar maart zijn 10e jaar en heeft reeds meer 
dan 700 jonge vrouwen en mannen vaardigheidsonderwijs gegeven.
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Rachel, de ARCC-coördinator, legt uit hoe het 
kan werken:

“Het doel van het Community GWS-programma 
is tweevoudig:

1. De studenten praktische training geven over 
hoe ze inkomsten kunnen genereren met de 
vaardigheden die ze bij ARCC hebben opgedaan. 
2. ARCC zelfvoorzienend maken, waarbij ARCC 
10% van de winst van de groepen ontvangt om 
terug in de school te investeren.

Het bieden van praktische hulp 
aan studenten tijdens de business 
cyclus verhoogt de kans op succes. 

Het idee achter de Community GWS is 
om studenten te laten ervaren hoe het is om 
een klein bedrijf op te zetten, voordat ze hun 
eigen bedrijf beginnen. Dit zou gebeuren door 
kleine groepen (GWS) te vormen, groepen van 
studenten en mentoren die samen een of meer 
producten ontwikkelen. 

We ontwikkelen samen een of meer 
producten. Een deskundige trainer traint ze 
in productie. Het marketingteam promoot de 
producten aan mensen en bedrijven via sociale 
media, websites en andere zakelijke netwer-
ken. De dorpelingen worden voor hun aandeel 
betaald. De winst en return of investment (ROI) 
worden berekend en het verkoopbedrag wordt 
gebruikt als kapitaal voor de volgende produc-
tiebatch. 10% van de gegenereerde winst zou 
worden geherinvesteerd in ARCC om het college 
zelfvoorzienend te maken.

We hebben al een team van Community 
GWS-medewerkers die zouden kunnen helpen 
bij het beheren van dit proces op verschillende 
niveaus en in verschillende dorpen.”

Voordat ARCC de Community GWS op grote 
schaal uitrollen, willen ze graag een haalbaar-

Het ARCC heeft heeft bijkomende 
fondsen nodig om deze haalbaar-
heidsstudie te kunnen uitvoeren. 

Tearfund wil graag 2000 € bijdragen. 

Als u ons hierbij wilt helpen, kunt u 
een gift overmaken op de rekening 
van Tearfund met vermelding van 
“code 70026 - studie”.

heidsstudie van zes maanden doen. Deze studie 
zal waardevolle marktinzichten geven in de 
economische, juridische en technische aspecten 
van de Community GWS’s en hun helpen dit 
model op de meest winstgevende manier op te 
zetten. De studie zal laten zien of ARCC de GWS 
op een duurzame manier kunnen leiden en ook 
of er voldoende inkomsten kunnen worden ge-
genereerd om 10% van de winst in ARCC terug 
investeren. 

Nieuwe vaardigheden voor vrouwen

Nieuwe vaardigheden aanleren.
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10 jaar Syrische burgeroorlog: 
een trieste herdenking:

Laat ons even het geheugen opfrissen
Sinds 2014 helpt Tearfund via onze lokale partner MERATH, de humanitaire arm van LSESD in Liba-
non bij het winterprogramma voor de intern ontheemde Syrische families die zijn moeten vluchten 
omwille van de burgeroorlog die nu al meer dan 10 jaar duurt. Syrië kampt met verschillende uitda-
gingen, zoals de economische crisis, een tekort aan werkgelegenheid, een devaluatie van de lokale 
munt en een inflatie van alle prijzen (ook van verwarmingsbrandstof). In 2020 kwam de corona-
pandemie daar nog bovenop. Een groot deel van de bevolking is arm en worstelt om te voorzien in 
de dagelijkse behoeften. Ondanks de hete zomers die het land kent, zijn de winters vaak hard, met 
frequente sneeuwval en vriestemperaturen.

Realisaties van het winterprogramma 2020 -2021
5.305 huishoudens (25.474 individuen) ontvingen steun.
1.000 dekens, 2.400 elektrische kachels, 1.185 kachels en 2.000 jassen werden uitgedeeld
Hulp werd geboden in de districten Al Hasakah, Aleppo, As-Sweida, Damascus, Daraa, Hama, Homs, 
Lattakia en Tartous.
Tearfund heeft bijgedragen in 11,27% van het totale budget van 225.500 USD

Wilt u dit project en mensen zoals 
Thamina helpen voor de winter die 

weer voor de deur staat, dan kan dit 
via steun op rekening van Tearfund, 

met de vermelding 
‘Winterhulp Syrië, code 77053’. 

Tent van gebruikte oude stoffen en dekens.

Van harte dank voor alle steun die wij 
reeds ontvingen, ook namens onze 

partner MERATH in Libanon.

Interview met Thamina

Gesprekken buiten de tent.

Het gezin ontvangt hulpgoederen.

Naastenliefde, grenzeloos
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Pakkend verhaal
Mijn naam is Thamina (schuilnaam). Ik ben 30 
jaar oud. Ik woon samen met mijn echtgenoot 
en onze drie kinderen (17, 12 en 10 jaar).

Voor de oorlog woonden we op een boerderij in 
de westelijke provincie Homs. We hadden een 
eenvoudig huis, waarin we een veilig en geluk-
kig leven leidden. Dankzij ons werk op het land 
hadden we alles wat we nodig hadden. Toen 
de oorlog begon, werd ons gebied al snel het 
doelwit van granaten. De engste en ergste dag 
van mijn leven was toen een granaat op een 
van onze kamers viel, waar mijn dochter Ola 
lag te slapen. De muur stortte volledig in en het 
puin viel op haar. Ola raakte zwaargewond. Ze 
had een breuk in haar nek en haar ruggengraat 
was beschadigd. Die dag heeft ons leven voor 
altijd veranderd. We verlieten onze streek op 
zoek naar veiligheid.

Ola heeft veel operaties ondergaan waaraan 
we al ons spaargeld hebben uitgegeven. Helaas 
verkeert ze nog steeds in een slechte gezond-
heidstoestand. Ze moet voortdurend een meta-
len korset dragen en fysiotherapie krijgen.

We wonen nu drie en een half jaar in dit gebied, 
na lang zoeken naar een stuk grond waar we 
ons mochten vestigen. De tent waarin we 
wonen is gemaakt van gebruikte oude stoffen 
en dekens, zoals andere tenten om ons heen. 
Helaas is deze tent oud en heeft hij voortdu-
rend herstellingen nodig. Regen lekt permanent 
binnen en het is koud in de winter, maar er is 
voorlopig geen alternatief.

Mijn grootste angst is de medische behande-
ling van Ola niet te kunnen betalen. We hebben 
al een permanent tekort aan medicatie. Ik ben 
ook bang om weer te moeten verhuizen als ik 
de huur niet kan betalen. Wat alles nog erger 
maakt, is het ontbreken van kansen op werk 
om te hopen op een fatsoenlijk leven. Mijn man 
en ik werken als dagloners op boerderijen voor 
heel weinig inkomen. We hebben geen stabiel 

maandinkomen. Ik wil wanhopig graag dat mijn 
kinderen hun studie voortzetten en de school 
niet vroegtijdig hoeven te verlaten. Ik bid dat 
vrede en stabiliteit in ons land zullen terugkeren, 
zodat onze kinderen het fatsoenlijke leven zul-
len krijgen dat ze verdienen.

Ik ontmoette het kerkteam twee jaar geleden, 
via mensen die genieten van het voedselpro-
gramma. Nadat we de kerk hadden geïnfor-
meerd over onze leefomstandigheden, kwam 
men bij ons langs en voorzag ons later van 
zeilen. De kerk hielp ook met voedselpakketten, 
dekens, schoenen, kleding/jassen en speelgoed 
voor mijn kinderen, een medische matras voor 
mijn dochter en 
medicijnen. Ook dekten ze de kosten van alle 
medische controles.

De kerk is een permanent helpende hand voor 
ons, vooral in de winter als er geen landbouw-
werk is. Ze helpen ons met alles wat ze kunnen 
en ze behandelen mijn kinderen alsof het hun 
eigen kinderen zijn. Het voedselpakket voldoet 
aan onze behoeften en geeft ons een gevoel 
van veiligheid.

Ik voel me gesterkt en gelukkiger, vooral door 
de manier waarop de mensen van de kerk mijn 
dochter behandelen. Ik waardeer de psycholo-
gische steun die ze haar bieden. Ola blijft praten 
over de kerk met iedereen die ze kent, en over 
hoe de kerk alles wat ze konden doen voor haar 
heeft gedaan.

Ik hoop een goede baan te vinden zodat ik in 
onze dagelijkse behoeften kan voorzien en geld 
kan sparen om mijn dochter te behandelen. 
Ik bid tot God om haar te genezen en mij de 
kracht te geven in alles wat ik kan te kunnen 
voorzien voor mijn gezin.

PS. Thamina is een schuilnaam ter bescherming. 
Dit interview werd afgenomen op 3 maart 2021 
door medewerkster Samar in samenwerking 
met de kerk in Syrië. Het interview vond plaats 
in Homs, Syrië. Bron foto’s: LSESD/Merath.
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Gebed is de motor van de kerk. Tearfund gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan 
de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische 
kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt.

Aardbeving Haïti
Op zaterdag 14 augustus werd Haïti getroffen door een enorme aardbeving met een kracht van 7,2 op 
de schaal van Richter. Het is slechts een van de meest recente crisissen waarmee het land de afgelo-
pen 12 maanden te maken heeft gehad. Met zoveel pijn vragen we u om de mensen van Haïti bij te 
staan in deze verwoestende tijd.

We werken snel samen met de Tearfund Familie om de behoeften van de meest kwetsbaren te beoor-
delen om dringend te kunnen helpen. Tijd is zo cruciaal en uw hulp is nodig om zo snel mogelijk hulp te 
bieden aan gezinnen in nood.

Hoewel exacte details nog moeten worden bevestigd, weten we dat onze reactie  basisbenodigdheden 
zal omvatten om de getroffenen te helpen overleven terwijl ze proberen hun bestaan weer op te bouwen.

woorden meer vinden, gaat de Heilige Geest 
verder met bidden. 
“En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden 
te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen 
zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor 
ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die 
de harten doorzoekt, weet wat het denken van de 
Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de 
heiligen pleit.” (Romeinen 8:26-27)

We hopen dat u het bemoedigend en inspirerend 
vindt en we kijken ernaar uit om samen met u te bidden.

Vraag onze gebedsbrief Grenzeloos aan via onze 
website www.tearfund.be of via ons secretariaat 
op info@tearfund.be of telefonisch op 02 251 77 10.

“Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en 
mist zijn uitwerking niet.” – Jakobus 5:16

Bidden is krachtiger dan u denkt. Wilt u bijvoor-
beeld met uw familie of bijbelkring bidden voor 
verlichting  van armoede en onrecht en meer 
verdieping creëren over deze onderwerpen? Wilt 
u regelmatig bidden voor het werk van Tearfund? 
Dan is er voor u de nieuwe digitale gebedsbrief 
Grenzeloos. Dit is een e-mail die wij elke maand 
versturen met enkele specifieke gebedspunten 
waar wij extra aandacht voor willen vragen.

We mogen bidden tot een grenzeloos grote God, 
die bij machte is meer te doen dan wij kunnen en
beseffen. Door te bidden tot die God kunnen wij
vanuit onze beperkte situatie, onze beperkte realiteit, 
onze eigen beperkte grenzen, toch wereldwijd, 
grenzeloos, impact hebben. Onze gebedsbrief 
draagt daarom als titel ‘GRENZELOOS’, want we 
mogen letterlijk alles bij God brengen in gebed.

Als Tearfund organisatie weten wij ons begrensd 
in onze eigen kracht en kunnen, vaak machteloos 
voor zoveel armoede en hulpkreten om gerechtig-
heid. In gebed mogen wij alles brengen voor de 
troon van een grenzeloos machtig God. En waar 
wij onze grens bereiken in het gebed, als wij geen 

Graag uw steun op rek. nr. BE41 4359 1900 0110, met vermelding ‘Noodhulp Haïti, 
code 77002’ Kijk ook even op onze website voor meer informatie, www.tearfund.be.
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Van 27 september tot 3 oktober 2021 gaat in samenwerking met 9 Vlaamse zendingsorganisaties de 
Week van de Zending door met als thema “Zie! Wat Ik deed en doe.” 
U kunt als individu of als kerk deelnemen door het organiseren van activiteiten in uw kerk of door alleen 
te gaan bidden.  U kunt alvast deze datum noteren en meer info in verband met de mogelijk activiteiten 
kunt u opvragen via de website  www.zendingvlaanderen.be.



God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. 
(Psalm 46:2)

Op zaterdag 14 augustus gebeurde er een 
natuurramp in Haïti. Er was op die dag 
een zware aardbeving waarbij heel wat 
gebouwen, huizen en scholen instortten. 
Drie dagen later waren er al 700 mensen 
hierdoor gestorven en het aantal doden 
bleef nog toenemen in de volgende da-
gen. Dit doet ons heel veel verdriet.

We willen jullie opnieuw een wereldkaart tonen, maar deze keer ziet ze er een klein beetje anders 
uit. We zullen hiermee ontdekken wat een aardbeving precies is en hoe deze ontstaat.

Zoals je op de kaart kan zien, bestaat de aardkorst uit verschillende stukken die zoals een puzzel 
in elkaar passen. Deze stukken worden platen genoemd en ze bewegen ten opzichte van elkaar. 
De bewegingen van de platen tegen elkaar kunnen voor spanning zorgen waarbij de platen 
losschieten. Dit zorgt voor een grote schokgolf, een aardbeving, waarbij alles beeft en trilt. De 
plek waar de schokgolf ontstaan is, wordt het epicentrum genoemd. Op deze plaats is dan ook de 
meeste schade, maar ook in de omringende gebieden is de aardbeving heel erg voelbaar.

Here God, wij willen u vragen om bescherming en hulp voor alle mensen die bij deze aardbeving 
betrokken zijn. Wilt U hen laten zien dat U ze ziet en er voor hen bent in deze moeilijke tijd?
Wilt U onze harten bewegen om hen te helpen met gebed en steun? Wij danken U Here God voor 
de veilige schuilplaats die U biedt. In Jezus’ naam bidden wij dit. Amen.

Bid je mee?

Aardbeving Haïti

inzicht ° p.14



inzicht ° p.15

                   De fiscale regels voor erfenissen werden door de Vlaamse regering aangepast. Het was 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 verdween echter deze regeling 
vanaf 1 juli 2021. Het duolegaat is 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. 

Ter compensatie is er een nultarief gekomen 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 daarom-
trent 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 
duolegaat 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 Brazilië voor min. 20 euro/ 
 maand 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

B
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N

Tearfund opnemen in je testament 

Afschaffing voordelen duolegaat
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