Driemaandelijkse uitgave
jaargang 39 / nr. 4
4de trimester 2021

Afz./vu.: Cécil Van Maelsaeke
Groenstraat 19
1800 Vilvoorde

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.’

Afgiftekantoor: Masspost
2800 Mechelen
P409190

inzicht

> Overdenking
> Ana Luiza uit Brazilië
> Winterhulp gezocht
> Drinkwater voor Vohitrinora
> Missie naar Paam Laafi

COLOFON
Inzicht is een periodieke uitgave
van de evangelische hulp- en
ontwikkelingsorganisatie Tearfund.
Eindredactie
Cécil Van Maelsaeke

Lopende projecten en de code te vermelden bij steun
Code

Project

Algemene werking
10000

Tearfund werking

10010

Waar meest nodig

Gesubsidieerde projecten
41001

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

Tijdelijk Overzees Personeel
25000

Algemeen fonds voor TOP'pers

25ew

Ondersteuning Willika Engel

Redactie & medewerkers
Anita Bracké
Cynthia Carlens
Annelyse Mary
Guy Lemière
Eva Ralvik
Paula Toorman
Cécil Van Maelsaeke
Ann Vanmaelsaeke
Lies Vanmaelsaeke
Enkele gastschrijvers

25vdv

Ondersteuning Louis en Anne-Marie Van de Voorde-Trappeniers

25vh

Ondersteuning Hilde Vlaminckx

25yv

Ondersteuning Théo en Irene Yaméogo-Vleugels

Verzending
Paula Toorman & trouwe groep vrijwilligers
Paginaopmaak & Drukwerk
DTC & Printing cvba, Tel. 016 56 09 84
Overname van artikelen & illustratiemateriaal
is enkel toegestaan mits voorafgaande
schriftelijke toestemming en bronvermelding.
Web-editing
Tom Rebry
Ruben Vanmaelsaeke
Adres
Tearfund vzw
Groenstraat 19 – 1800 Vilvoorde
Tel. +32 (0)2 251 77 10
E-mail: info@tearfund.be
Foto’s
Bron: Tearfund, tenzij anders vermeld
Tearfund is aangesloten bij: EAV, EU-cord,
Micah-network, Integral en ngo-federatie.
Tearfund eerbiedigt de wet van 8/12/1992
betreffende de bescherming van het privéleven. Tearfund is erkend bij Ministerieel
Besluit als instelling voor hulpverlening aan
ontwikkelingslanden (NGO) en voor de afgifte
van fiscale attesten.

Ontwikkelingsprojecten & Humanitaire noodhulp
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

71007

Tuinbouwproject BEM, Brazilië

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

Oeganda - irrigatieproject na noodhulp

77053

Noodhulp Syrië

Kinderadoptieprogramma's
72000

Ondersteunend kinderadoptiefonds

72001

Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië

72002

Adoptieprogramma met CREED, Oeganda

72003

Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh

Wilt u ons werk steunen? : IBAN: BE41 4359 1900 0110 - SWIFT/BIC code: KREDBEBB
Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van
de belastingen. Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het boekjaar.

Trouwe donateur en lezer
Cécil Van Maelsaeke,
algemeen directeur Tearfund

Kerst nadert met rasse schreden en er zijn maar weinig andere feesten die door zo velen worden
erkend of gevierd. Voor gelovigen is Kerstmis een van de belangrijkste momenten van bezinning
gedurende het hele jaar. Ons gebed is dat we niet alleen de vreugde mogen ervaren van samen eten,
lachen en herinneringen opbouwen bij vrienden en familie, maar ook dat we stilstaan bij het grootste
en meest overvloedige geschenk dat we ooit hebben ontvangen in Jezus Christus, onze Heiland.

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:6)
Temidden van zoveel onzekerheid en chaos die de krantenkoppen hebben gedomineerd, is het goed
om onszelf te herinneren aan wat Christus beloofde. Hij is onze Heiland, Degene die als onze Redder is
gezonden. Wat onze situatie ook is, Jezus doorbreekt het allemaal en brengt hoop, vreugde en vrede.
Hij is echt Wonderlijk.
In deze kerstperiode nodig ik jullie uit om even de pauzeknop in te drukken en een tijd van reflectie
en bezinning in te lassen. In dit nummer van Inzicht vraag ik jullie om stil te staan bij verschillende
mensen en projecten voor wie het leven moeilijk is. Uw steun aan ons werk schenkt hoop aan gezinnen
op enkele van de moeilijkste plaatsen op aarde. Mogen zij het leven gaan ervaren als een zegen, en
moge tegenslag, armoede en ongerechtigheid plaats maken voor hoop, vreugde en vrede.
Helpt u verder mee ook in het komende jaar?
Alvast mijn oprechte dank en een gezegende Kerst.

Ter herinnering:
Giften in 2021 voor een fiscaal attest dienen ons te bereiken vóór 31 december. Maak uw gift
best op tijd over. Wacht niet tot de laatste dagen van december. U riskeert dat uw donatie
niet meer dit jaar op onze rekening komt.
Wanneer wij nog giften ontvangen voor TOP’pers of projecten die reeds afgesloten zijn,
worden deze giften gebruikt voor gelijkaardige projecten die nog lopende zijn en eventueel
tekorten kennen.
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Jozef Demeulenaere, lid van de algemene vergadering
van Tearfund

Wijze woorden, van Jezus: “worden als een kind!”
Hallo, mijn naam is Jozef Demeulenaere, ik woon in Izegem en ik ben lid van de
Algemene Vergadering van Tearfund. Mijn hart gaat uit naar de derde wereld en
bejaarden: vandaar mijn pastoraal werk bij bejaarden in de evangelische kerk te
Roeselare, ik ben er ook Tearfund-ambassadeur. Ik ben ook als vrijwilliger actief in
het wzc “Sint-Vincentius” te Ardooie en bij vzw “Oppas aan huis”.

Tijdens Zijn openbare leven op aarde was Jezus één en al bewogenheid voor de arme, de verdrukte
en de zieke. Door heel wat projecten en het uitsturen van TOP’pers laat Tearfund ook de armen Zijn
liefde ervaren door woorden en daden. Vandaar mijn sympathie voor Tearfund.

Jezus’ woorden bevatten wijze levenslessen. Hij zegt o.a.: ”Als u niet verandert en wordt als

een kind, dan zult u het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan”(Matteüs 18 vers 3). In vers
vijf zegt Jezus ook: “En wie in Mijn naam één zo’n kind ontvangt, die ontvangt Mij”. In vers 10 zegt Hij:
“Waak erover ook maar één van deze geringe mensen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen
in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader”. God kent kinderen zeer
grote waarde toe. Aan ieder kind heeft God zelfs een engel toegewezen om erover te waken. Zo’n
engel heeft rechtstreeks toegang tot de almachtige God. Is het ook niet zo dat Jezus zorg draagt voor
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ieder van ons met behulp van onze engelbewaarder? God vraagt ons te vertrouwen op Hem net zoals
kleine kinderen van nature vertrouwen.

Jezus zegt ook: “Wie zich vernedert als een kind, die is de grootste in het Koninkrijk der

hemelen” (vers 4). Wat is er nederig aan het leven van onvolmaakte kinderen, die vervelend of
ongehoorzaam kunnen zijn? Het is wel zo dat kinderen geen vooroordelen hebben, ze zijn niet
vastgeroest in meningen. Ze zijn open en onbevangen, je kunt ze van alles leren. Ze beseffen dat ze
volledig afhankelijk zijn van de goedheid van anderen om hen te koesteren en te helpen. Is dat niet het
karakter dat Jezus van ons vraagt: worden als kleine kinderen, open om te leren, vertrouwend op God?

In vers vijf zegt Jezus: als we een kind ontvangen waarmee God ons in contact brengt, dan

ontvangen we feitelijk Jezus zelf. Als we het kind afwijzen en niet helpen, wijzen we eigenlijk Jezus af.
Jezus identificeert zich met een kind. Onze reactie op kinderen is in feite onze reactie op Jezus. Je zou
kunnen stellen dat God in ons leven komt vermomd als de zwakke, de kwetsbare, als iemand die geen
indruk maakt. Naar de mogelijkheden die we hebben, als we een kind in nood kunnen helpen, laten we
het doen, want we zouden God kunnen afgewezen hebben.

“En wie zo’n kind ontvangt in
Mijn Naam, die ontvangt Mij.”
(Matt.18:5)

Gods grote verlangen is dat we zorgen voor kinderen in nood, het is een bijbels principe. In
de brief van de apostel Jakobus lezen we het volgende: “Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere
godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, jezelf vrijwaren voor de smetten van de wereld”
(Jakobus 1 vers 27). Is het niet zo dat Jezus tot ons komt in de persoon van weduwen en arme,
kwetsbare kinderen waaronder heel wat weeskinderen? De vraag is: wat doen wij? Onze wereld is vol
van kinderen in nood. Strekken we onze handen uit om kinderen in nood te helpen?
Onze rijkdom geeft ons de mogelijkheid om een zegen voor kinderen te zijn. Heel wat projecten
van Tearfund bieden kinderen toekomstkansen. Door deze projecten en de inzet van TOP’pers ervaren
deze kinderen Gods liefde. Wat je voor een kind doet, doe je voor Jezus. Een financiële adoptie van een
kind bijvoorbeeld is niet duur, je houdt er wel kinderen mee in leven; je geeft hen ook de kans christelijk
onderwijs te ontvangen en Jezus als hun vriend te leren kennen. Als God tot ons komt in de persoon
van een klein kind, hoe reageren we?
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Ana Luiza en de
kindercentra in Brazilië

In Brazilië gaat het steeds beter
qua coronabesmettingscijfers. Na ruim
anderhalf jaar vanop afstand te moeten
werken, mogen de projecten van BEM
(Bem Estar do Menor) stukje bij beetje
weer opstarten: de kindercentra, gezinsprogramma’s, het werk onder weduwen.

Dat de lockdown voor veel mensen
een moeilijke periode was, laat bijvoorbeeld het

haar eigen verleden, hetgeen invloed heeft op

verhaal van de nu tweejarige Ana Luiza wel zien.

haar relatie met Ana Luiza. Vader Eneias werkt

Haar ouders, Lucimara van 22 en Eneias van 27

op een boerderij net buiten Euxenita. Hij ziet zijn

jaar, zijn beiden verslaafd aan alcohol. Zij kwam

dochter regelmatig, maar is nog steeds ver-

in september 2019 als baby van 9 maanden

slaafd aan de drank.

naar het kinderdagverblijf in Euxenita. Enkele
maanden later kwam de lockdown en tijdens

Met Ana Luiza gaat het inmiddels rede-

die periode werd Ana Luiza uit huis geplaatst,

lijk. Na bijna twee jaar van werk op afstand, is

omdat ze vaak verwaarloosd werd en soms zelfs

het kindercentrum in Euxenita dit najaar weer

meegenomen naar bars waar haar ouders dron-

geopend en krijgt ook dit meisje daar weer vijf

ken werden. Door geldgebrek en niet betaalde

dagen per week alle begeleiding, zorg en liefde

rekeningen werd op een gegeven moment zelfs

die ze nodig heeft. Ze had een taalachterstand

de waterleiding in hun huis afgesloten. Hoewel

opgelopen en krijgt hulp van een logopedist

zowel het kinderdagverblijf als verschillende

om zich verder te ontwikkelen. Haar evolutie

maatschappelijke instanties geprobeerd hebben

is zeer duidelijk: ze is gegroeid, aangekomen

om het gezin weer op de rails te krijgen, is dit

in gewicht, glimlacht veel meer, socialiseert al

tot op heden nog niet gelukt. Ana Luiza woont

normaal met andere kinderen en ontwikkelt zich

nu bij haar tante Claudinéia en de voogdij- en

volledig.

adoptieprocedure is aan de gang. Als BEM hechten we veel waarde aan de band tussen ouders
en kinderen, zoals God het bedoeld heeft, maar
soms kan dit niet en moet er een veilige plek
voor het kind worden gezocht.

Met moeder Lucimara gaat het
moeizaam. Ze heeft veel last van trauma’s uit
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Ana krijgt de nodige zorgen in de crèche.

Ana Luiza kreeg de kans om opnieuw op
te starten. We bidden dat haar ouders ook een
nieuw begin willen maken met hun leven.

We zoeken bijkomende donateurs die
dit kinderwerk maandelijks willen steunen. Het
is een groepsadoptieprogramma, waarvoor
het richtbedrag 33 euro per maand is, maar
waarbij u al met een maandelijkse bijdrage
vanaf 20 euro “Vriend van de Kindercentra”
wordt. Twee keer per jaar sturen wij u dan een
rapportje over het project en enkele kinderen,
zodat u een idee krijgt van het leven daar en
hoe het project hen vooruit helpt. Wie de rapportage per e-mail wil ontvangen, krijgt daar-

Ana Luiza en begeleidster

naast tussendoor nog enkele korte berichtjes

In de verschillende Kindercentra van

over enkele kinderen uit het project.

BEM in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
worden vijf dagen per week honderden kinderen zoals Ana Luiza geholpen. Het opnieuw
rechtstreeks contact hebben met deze kinderen
is zo belangrijk en we zijn zo dankbaar dat dit
weer mogelijk is, zij het met nog heel wat strikte
coronamaatregelen.
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U kunt zich aanmelden via de bon
achteraan dit blad of mail naar
info@tearfund.be.
Meer info vindt u op onze website of
u kunt de infofolder aanvragen.

Winterhulp voor Roma in Zuid-Servië
Terugkeer

kan zich elementaire zaken niet veroorloven zoals

Na zeven intensieve jaren zending zijn Louis en
Anne-Marie Van de Voorde sinds 18 oktober ’21
teruggekeerd naar België. Met voldoening mogen
we samen terugblikken op geslaagde projecten
en acties: huizenbouw en renovatie – sanitaire
voorzieningen – voorzorgsmaatregelen bij overstroming – uitdeling van hout, voedsel, hygiëne
producten, kleding – gereedschap. Tijdens de
pandemie werden er honderden COVID-pakketten
uitgedeeld in de drie wijken en omliggende dorpen te Leskovac. Een zeer goede ondersteunende
achterban maakte het mede mogelijk dat we
deze ondernemingen konden waarmaken.

onverwachte uitgaven, een week vakantie per
jaar, een voedzame maaltijd, toereikende verwarming, een wasmachine, kleurentelevisie, telefoon
of auto, huur of energierekening. Vele van de
mannen in onze doelgroep hebben geen werk
en volgen geen onderwijs of opleiding. Ongeveer
70% van de Roma in Servië zijn werkloos.
De meeste leven in een slechte woonsituatie, die
wordt gekenmerkt door een lekkend dak, vochtige
muren of rottende raamkozijnen of vloeren.
Zaken als lang vooruit plannen, investeren in
de toekomst voor de kinderen door onderwijs
te stimuleren, voorzien voor de winterperiode,
enz. staan vaak onderaan in de prioriteitenlijst.
Het hebben van een dak boven het hoofd, de
mogelijkheid om te communiceren met anderen
en mobiliteit zijn de belangrijkste doelen. Deze
“Romacultuur” heeft zich gevormd door de gevolgen van de ervaring van jarenlange uitsluiting en
armoede.

Blije gezichten met de ontvangen hulpgoederen

Project gezinshulp - brandhout

Heel bewust van het feit dat de strijd tegen de

Ons doel is om mensen te helpen verandering te

armoede verder gaat, willen ze met Tearfund het

brengen en nieuwe hoop te geven in hun moei-

project verderzetten vanuit België als ambas-

lijke, soms uitzichtloze levenssituatie. Een grote

sadeurs, in samenwerking met de nieuwe lokale

bezorgdheid onder Roma is het warm hebben

partner “Izvor Zivota” (De Levensbron). U als
donateur blijven wij graag verder informeren over
noden, plannen en de uitvoering ervan. Louis en
Anne-Marie willen het project ter plaatse één à
twee keer per jaar bezoeken voor ondersteuning
en toezicht.

Roma
Eén op de drie Roma kan niet voorzien in basisbehoeften, zoals gezond voedsel en verwarming,
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Tekenen voor ontvangst van de hulpgoederen.

en houden tijdens de wintermaanden, hoe gure
winters met regelmatig min 15-20 graden overleven. Zonder brandhout wordt het huis niet (meer)
opgewarmd en is het heel koud en onmenselijk.
Vooral voor moeders met baby’s of voor oudere
en zieke personen is dit erger en ellendig.

Winterhulp Syrië
Naast de winterhulp voor de Roma, brengen
we ook nog eens het winterhulpproject voor
de Syrische vluchtelingen onder uw aandacht.
Deze ontheemden moeten al jaren lang in barre
omstandigheden de strenge winters zien te
overleven. Daarom willen wij ook deze winter
weer hen helpen aan verwarmingsmiddelen
en warme kledij. Herlees het artikel dat we
over onze hulpverlening schreven in het vorige
nummer van Inzicht op p. 10-11. Je vindt het
op onze website op deze pagina: https://www.
tearfund.be/wp-content/uploads/2021/09/Inzicht-2021-03.pdf

Overhandigen hout en voedsel.

Meerdere keren zagen we taferelen van Roma die
op zoek zijn naar al het mogelijke om te kunnen stoken. Als ze geluk hebben, vinden ze een
houten pallet of afgedankte houten meubels. Van
een slaapzetel wordt het houten frame gerecycleerd. Soms worden jonge bomen of takken

Een gezin ontvangt hulpgoederen.

gestookt. Dit geeft brandplekken en rookvorming,
welke zeer gevaarlijk en ongezond zijn.
Daarom willen we zoveel mogelijk arme gezinnen
humanitaire hulp verlenen onder de vorm van
brandhout. Wij willen geld inzamelen om vele van
deze gezinnen tegemoet te komen, zodat zij zich
over dit probleem geen zorgen hoeven te maken.

Een familie heeft ongeveer 200 euro
nodig om zich een heel winterseizoen
te warmen en hun maaltijden te koken
op een houtkachel.
1m³ hout per maand = 50 euro
Giften voor dit project kunt u overmaken
op ons rekeningnummer met vermelding

Geen luxe camping om straks de winter door te komen.

Mogen we ook hiervoor op uw steun
rekenen? Vermeld voor dit project
“Winterhulp Syrië, code 77053” bij
uw gift. Hartelijk dank!

“winterhulp Roma - code 71001”

inzicht ° p.9

Veilig drinkwater voor het dorp
Vohitrinoro in Madagaskar
Naastenliefde, grenzeloos

Het waterpompenproject TIMOTY, gestart in 2013 in Mahatsara, Madagaskar, loopt ver>
der als een goed geoliede machine! Dit dank zij jullie ondersteuning en het werk van Tranquillin en Nirina.
Nu staan er in totaal reeds 228 handpompen
in 30 verschillende dorpen rondom Mahatsara.
Ook zijn er nu reeds 75 pompen afgewerkt die in
2022 zullen geplaatst worden.

Het is voor het project TIMOTY evenwel een
tijdje moeilijk geweest, toen Tranquillin en Nirina
in het voorjaar 2021 werden getroffen door corona. Zij konden gelukkig tijdig worden opgenomen in een hospitaal in de hoofdstad, waar zij
een goede behandeling kregen. Dank ook voor
jullie gebed voor hen. Nu zijn ze opnieuw volop
aan het werk met het vervaardigen en plaatsen
van waterpompen. Naast dit onderdeel van het
project dat door Tearfund gefinancierd wordt, is
onze lokale partner ook onder meer betrokken
bij alfabetisering, evangelisatie en de opvang
van wezen.

Wachten op een likje groene verf

En zo… komt proper water verder de dorpen binnengedruppeld via de pompen en tegelijkertijd
komt de Blijde Boodschap er ook binnengedruppeld!

MAAR:

1 dorp heeft problemen: Vohitrinoro!
Daar is het water in de ondergrond van heel
slechte kwaliteit.
Verontreinigde waterput

zicht in het atelier

Het is een echte zegen voor de streek. Door dit
proper water is er veel minder kindersterfte en
kunnen de kinderen ook meer naar school gaan
i.p.v. water te gaan putten uit de rivier of een
vervuilde put. Ook voor de vrouwen maakt dit
het werk zoveel lichter.
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MAAR:

er is een natuurlijke bron op
350m van het dorp!
Nu gaan de mensen daar water halen door een
strook modder en op gladde stenen. Daarom
willen we de bron afschermen tegen vervuiling,
er een reservoir bouwen en zeven aftappunten
voorzien in het dorp.
Voor dit project werd een haalbaarheidsstudie
gedaan door een gespecialiseerd bureau. Zij
onderzochten welk debiet water de bron geeft
en het nodige aantal liter water dat nodig is
voor dit dorp, alsook de uitvoeringsmodaliteiten.
Daarnaast maakten ze een kostenanalyse.
Een van de vele waterpompen in een dorp

De studie bracht volgende gegevens:
- Het dorp telt nu 643 inwoners (107 gezinnen),
jonge bevolking, bevolkingsaangroei over 10
jaar tot 865 inwoners.
- Debiet bron: 0,8l per seconde. Nooit droog
gestaan volgens de oudste inwoners.

- Hoogteverschil tussen bron en dorp: 16 m,
afstand centrum – dorp: 320 m.
- Reservoir bouwen van 14 m³.
- 7 aftakpunten: 5 in het dorp zelf, 1 bij de
school (lagere school met 102 leerlingen , 1 bij
de kerk.
- Ongeveer 3 maanden werk.
- In de studie wordt rekening gehouden met de
bevolkingstoename (865) en met een gemiddeld dagverbruik van 30 l per persoon. Dit
betekent een verbruikstoevoer van 0,4 l/s en
nu geeft de bron 0,6l/s.
- Kostprijs: 15.000 €, dit komt neer op 17 € per
inwoner.

Help jij ook mee om bronwater op
te vangen en te bedelen in het dorp
Vohitrinoro?
Je steun betekent voor hen zoveel,
het betekent zuiver water en een
gezonder leven met veel minder
ziektes (vooral diarree en uitdroging)
bij de kinderen!

Voor de installatie moet men soms heel diep graven.

Steunen kan op het algemeen nummer van
Tearfund: BE41 4359 1900 0110 met
vermelding “code 71009 - Timoty project”.
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Opvolgingsmissie naar
Ouagadougou
ondertussen ook de mogelijkheid gegeven aan
verschillende mensen een kleine inkomstengenererende activiteit op te zetten.

Team pilootproject

Van 30 oktober tot 8 november 2021 maakten we met een team van acht mensen een
werkbezoek aan het Paam Laafi ziekenhuis in
Ouagadougou, Burkina Faso.
Het was oorspronkelijk de bedoeling om de opening van de operatiezaal te vieren. Hoewel de
operatiezaal voor 80% af is, kon de officiële opening om verschillende redenen niet doorgaan:
de door de koning beloofde ambulance kon niet
geleverd worden en de huidige politieke situatie
liet de lokale leiding beslissen om de festiviteit
naar een latere datum te verplaatsen.

Het is hartverwarmend en bemoedigend om
te zien hoe jonge medische studenten, dankzij
de steun via Paam Laafi en onder leiding van
Dr. Maurice, erin geslaagd zijn een grote groep
mannen, vrouwen en kinderen in een paar
maanden te helpen ontsnappen uit de vicieuze
cirkel van extreme armoede en ze te helpen zich
te integreren in de socio-economische activiteit.
De ene via weven, de ander via een klein restaurantje; weer een ander via een klein winkeltje
en nog een ander via een kleine kippenkwekerij.
Velen getuigen ervan hoe Paam Laafi ze in staat
stelde om hun kinderen naar school te sturen
en ook hoe ze bij ziekte terecht kunnen bij het
Paam Laafi ziekenhuis.
Hartelijk dank aan de Scheidel Foundation en
iedereen die deze reis mogelijk maakte!
Dr. Peter en Ineke Van Dingenen

Het was daarentegen wel mooi om te zien hoe
er steeds meer patiënten verzorgd worden, hoe
het laboratorium en de apotheek nu 24/24 uur
geopend zijn, hoe de bouwwerkzaamheden onder lokale leiding van Dr. Maurice Madiba goed
opschieten, de tandzorg nu elke dag plaatsvindt
en de diensten in de ‘Moeder en Kind’ afdelingen uitbreiden.

medisch onderzoek in een school

Ons team nam deel aan een mobiele kliniek in
een lagere school en we brachten een bezoek
aan een pilootproject voor een groep vluchtelingen uit het noorden van Burkina Faso. Paam
Laafi kon, in samenwerking met de Scheidel
Foundation, 120 mensen opvangen. Er werd
voor zes maanden voedselzekerheid gezorgd en
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De verschillende diensten
van het medisch centrum.

werken aan de operatiezaal

Niet te vergeten!
In de wereld spelen zich momenteel meerdere humanitaire rampen
af, die helaas niet of nauwelijks nog door de media worden genoemd.
Wij kunnen ook niet overal helpen, maar willen volgende projecten
zeker onder de aandacht brengen, omdat we meer fondsen nodig
hebben om hulp te kunnen bieden.
Haïti, één van de armste landen ter wereld, werd

op 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Tearfund kon dankzij giften reeds een bedrag
van 17.500 euro voorzien voor het transport en de
verdeling van essentiële medicijnen en medische hulpmiddelen, waarmee 40.200 medische
behandelingen geboden konden worden (een
samenwerking met IHP). Verdere hulp is dringend nodig. Niet alleen op medisch vlak. Er moet
gezorgd worden voor beter onderdak, toegang tot
zuiver water en voorzien in dagelijkse noden voor
de velen die hun huis verloren.

Jemen verkeert al jaren in een burgeroorlog,
met grote gevolgen voor de bevolking. Er dreigt
een hongersnood als er niet snel extra voedselhulp komt. We konden in juli een bedrag van

6.300 euro overmaken voor een project voor voedselzekerheid onder leiding van Tearfund Duitsland.
Ook het complexe conflict in Tigray (Ethiopië)
komt maar af en toe in het nieuws, terwijl het
geweld zich stilaan verder over het land verspreidt
en de situatie dagelijks verslechtert. Het gebied
wordt moeilijker toegankelijk en zelfs de hulporganisaties hebben gebrek aan basisgoederen. Vele
duizenden verkeren reeds in zware hongersnood.
Voor dringende voedselhulp aan vluchtelingen
konden wij dit jaar reeds 15.000 euro overmaken
(project met Tearfund UK). Er is verdere hulp nodig
voor noodopvang in tentenkampen, voedsel en
drinkwater, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorgen. Van zodra mogelijk willen wij weer
verder helpen.

Onze geneesmiddelen voor Haïti

Tearfund Deutschland; verdeling
hulpgoederen. Jemen

Tearfund Deutschland;
gemeenschapsonderzoek, Jemen

Bron: FSA; gemeenschapsonderzoek,
Tigray

Bron: FSA; hulptransport
Tigray

Bron: FSA; organisatie
voedselbedeling, Tigray

Laat zien dat we deze mensen in nood niet vergeten en maak een gift over
op ons rekeningnummer met vermelding: “noodhulpprojecten, code 77000”.
Regelmatige giften voor ons algemeen noodhulpfonds zijn zeer belangrijk om snel te kunnen inzetten
waar humanitaire crisissen zich voordoen. Mogen we beroep op u doen om deze hulpverlening verder te
kunnen zetten. Afhankelijk van de middelen die we ontvangen, zullen wij die voor de genoemde projecten
en eventuele nieuwe rampen, waar meest nodig en mogelijk inzetten.
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Ga over de hele aarde wonen en
heers over de aarde.
(Genesis 1:28)

t?!

da
ist je

W

Er in de maand november een klimaatconferentie was in Glasgow,
Schotland, waar de Verenigde Naties overlegd hebben hoe ze de
klimaatverandering kunnen tegenhouden?

Ontwikkelingslanden niet de juiste middelen hebben op zicht te
beschermen tegen de klimaatsverandering?

t?!

Wist

Eilanden en stukken van de kust verdwijnen door het stijgen van het
water, waardoor heel wat mensen hun huis kwijtraken en in armoede
moeten leven?

t

t?!

Landbouwgewassen reageren op het veranderend klimaat, waarbij boeren
in ontwikkelingslanden hun gewassen niet kunnen beschermen, en dit leidt
tot voedseltekorten?

da
Wist je

Wis

je da

!

t?
je da

Wis

t je

dat?

!

Onze Tearfund-familie op straat kwam om de wereldleiders te vragen om
een goede oplossing te vinden voor de mensen die leven in armoede?

Jij hier ook je steentje kunt in bijdragen?

Wist

je da

t?!

Hoe dan?! (Supergoede vraag)

Ga met de fiets naar school

Eet een dagje in de week vegetarisch
Plant je eigen groenten

Gebruik een herbruikbare zak
en geen plastieken
Terwijl je je tanden poetst
zet je de kraan uit
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Tearfund opnemen in je testament
		 De fiscale regels voor erfenissen werden in 2021 door de Vlaamse regering aangepast. Het
		 duolegaat is niet afgeschaft, maar wel de mogelijkheid om daarmee op de erfbelasting te
besparen.
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. Als je nu Tearfund opneemt
in je testament, moeten wij geen erfbelasting meer betalen. Uw volledige legaat aan Tearfund kan dus
ingezet worden voor het helpen van de kwetsbaren in de derdewereld.
Het volstaat om in jouw testament te vermelden dat je een deel van, of heel jouw vermogen (als je
geen wettelijke erfgenamen hebt), nalaat aan Tearfund vzw, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde. Je kunt
dit zowel in een handgeschreven als in een notarieel testament doen. Een handgeschreven testament
wordt door jou eigenhandig geschreven, voorzien van datum en handtekening. Een notarieel testament
wordt door jezelf gedicteerd aan de notaris en ondertekend. Wij raden aan om een testament in
bewaring te geven aan een notaris, om mogelijk verlies te vermijden.
Op notaris.be vind je een overzichtelijke informatiefiche.

B
O
N

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
O Ik wil graag maandelijks jullie gebedsbrief ‘Grenzeloos’ ontvangen (digitaal via
mijn e-mailadres)

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.
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ABCinkt

Alternatieve inktcartridges en toner voor
uw printer aan zeer scherpe prijzen:

www.abcinkt.be
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