
inzicht
Driemaandelijkse uitgave Afz./vu.: Cécil Van Maelsaeke Afgiftekantoor: Masspost
jaargang 40 / nr.1 Groenstraat 19 2800 Mechelen
1ste trimester 2022 1800 Vilvoorde P409190

> Overdenking Job
> Gered uit de prostitutie
> Thema Tearfund-zondag
> Noodhulp Jemen
> Tournee BEM
> Kinderpagina

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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Pan-Bila meisjescentrum
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Het is met een dankbaar hart dat ik u het nieuwste nummer van Inzicht mag 
voorstellen. We mochten het jaar 2021 afsluiten met goede cijfers. We werden, 
dankzij jullie trouwe steun, opnieuw in staat gesteld om alle afspraken na te komen 
die we gemaakt hadden met onze overzeese partners. Dank u wel hiervoor. Samen 
hebben wij levens aangeraakt, mensen nieuwe kansen gegeven, ja, levens gered.

In het nummer dat u nu in handen heeft, vragen wij opnieuw om uw aandacht en om 
uw steun voor verschillende lopende en nieuwe projecten. In Burkina Faso helpen wij 
meisjes en jonge vrouwen uit de prostitutie en de mensenhandel. Het zijn heel vaak 
schrijnende verhalen die we te horen krijgen wanneer we met die meisjes in gesprek 
gaan. Het kost hen moeite om opnieuw vertrouwen te schenken aan mensen. Wat is 
het fijn wanneer zij hun toekomst weer vreugdevol tegemoet kunnen na een periode 
van zorgzame opvang in het Pan-Bila centrum.

In Jemen willen wij humanitaire hulp brengen samen met onze collega’s van Tearfund 
Duitsland. We dienden een subsidiedossier in bij twee provincies in Vlaanderen, maar 
die werden niet weerhouden. Toch zouden wij zo graag de lokale bevolking helpen in 
hun roep om noodhulp. U leest hierover op pagina 12.

We besteden in dit nummer veel aandacht aan onze komende Tearfund-zondag, 
die plaatsvindt op de eerste zondag van mei.  Dit jaar willen wij stilstaan bij de 
klimaatverandering en de effecten ervan op de mens dichtbij, maar zeker ook veraf, 
onze partners en de plaatselijke bevolking. Het merendeel van de christelijke jongeren 
maakt zich zorgen over de klimaatverandering en vindt ook dat de kerk daar te weinig 
aan doet. Via ons artikel wijzen wij op bijkomend materiaal dat kan gedownload 
worden via onze website. Deel dit nummer dan ook graag met de jongeren.
Dan heb ik nog enkele mededelingen.

Op de VVP-conferentie op 11 november vorig jaar  organiseerden wij een e-mailactie 
waarbij een boekenbon van 30 EUR te winnen was. De winnaar is geworden: Johan 
Vankeirsbilck uit Oostrozebeke. Proficiat Johan. Hij mocht de boekenbon reeds in de 
bus ontvangen.

Tearfund heeft na veel inspanning een mooie verjaardagskalender ontwikkeld, die vanaf 
heden te koop wordt aangeboden voor de prijs van 10 EUR. Voor meer informatie verwijs 
ik graag naar pagina 13. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van Tearfund.

Veel leesgenot.

Cécil Van Maelsaeke, 
algemeen directeur
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Trouwe donateur en lezer
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René Torbeyns

Job kende strijd in zijn leven, maar overwon

Job komt in de bijbel voor als iemand die door een diepe crisis moet en zijn dierbaren verliest. Ook 
nu horen we van mensen in onze omgeving die een familielid of een vriend verloren hebben door deze 
wereldwijde coronacrisis. Veel mensen zijn in de afgelopen twee jaar door een pijnlijke ervaring moeten 

       Ik ben René Torbeyns, getrouwd met Marie Jean. Ik heb een aangenomen 
zoon met kleinkinderen in de Filipijnen. Ik woon in Tienen en ben verbonden met 
de Evangelische Kerk in leuven. In het verleden heb ik enkele jaren met Tearfund 
gewerkt in de Filipijnen.
Nu ben ik werkzaam in de zorg. Ik werk op een afdeling waar 1/3 geriatrische 
patiënten een bed toegewezen krijgen en de andere 2/3 zijn heelkundepatiënten. 
zowel abdominale, neurochirurgische als orthopedische en urologische problemen 
worden hier aangepakt. In principe hebben we geen problemen met en worden 
weinig geconfronteerd met CovID-19, tenzij iemand in isolatie moet op de afdeling 
door besmetting met het coronavirus. 

Nu we al een tijdje de confrontatie met het coronavirus aangaan en dit het nieuwe 
‘normaal’ wordt, wil ik even kort stilstaan bij wat een Job-moment in het leven 
kan zijn.

>
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gaan zoals Job. Niet enkel het verlies op zichzelf, maar ook de goedbedoelde woorden van vrienden. 
Vrienden die je komen wijzen op God. Mensen die met wijze woorden willen vertellen over hoe God 
omgaat met ons mensen. Bij Job waren het drie vrienden die hem vertellen hoe God betrokken is in 
ons leven, hoe Hij met ons omgaat. Job is niet akkoord, revolteert en gaat vervolgens met zijn eigen 
gevoelens ook in de fout tegen deze vrienden. Hij wil zijn kant van zijn ervaring uitleggen en voelt 
dat hij opbokst tegen een God die zo ver en ongelofelijk groot is. Wanneer die God uiteindelijk tegen 
Job gaat spreken, vraagt Job hem te pardonneren voor zijn verzet tegen God de Vader. Na deze crisis 
zegent God Job met een hechte familie, met een nieuw gezin, met rijkdom, met een roze kijk op de 
toekomst.

Soms moeten wij door een diep dal en valt het moeilijk te begrijpen, valt het moeilijk te vatten 
hoe ons leed in overeenstemming kan zijn met Gods rechtvaardigheid. Waar is God in die momenten? 
Herkennen wij dat gevoel? We roepen luid tot God en het lijkt alsof alles stil blijft, en we blijven achter 
met onze pijn, met ons verdriet, met ons verlies, met goed bedoelde woorden van familie of vrienden. 
Op dat moment voelen wij ons verloren. Maar in dit alles kent God ons verdriet en de crisis waarin 
we verkeren. Job kwam na een moeilijke weg van lijden tot inkeer, staakt de strijd, het verzet en het 
morren en legt zich in vertrouwen neer bij de Schepper van alle dingen. En God zegent Job.

zo kunnen en mogen ook wij God ontmoeten en zegen ontvangen zoals Job die mag ontvangen. 
Laten wij ons vertrouwen op de Heer, de Schepper van hemel en aarde en alles wat daarin is, bewaren. 
Hoe zwaar de storm ook mag lijken, de Heer God is in controle.

Tearfund wil een instrument zijn in de handen van God om kwetsbare armen, vluchtelingen, 
weduwen en wezen, slachtoffers van armoede en onrecht bij te staan in hun strijd, weerbaar te 
maken.

Met veel liefde.
René Torbeyns

“Nu antwoordde Job de HEER: Ik weet dat niets 
buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u 
onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn 
onverstand, uw besluit wilde toedekken?
Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over 
wonderen, te groot voor mij om te bevatten.”

(Job 42:1-3)
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Gered uit prostitutie 
en mensenhandel

De doelstelling is om vooral kwets-
bare meisjes - waarvan de meesten ongewild 
zwanger zijn - een snelle opvang aan te bieden. 
Meisjes uit alle lagen van de bevolking worden 
geholpen, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of 
nationaliteit. Deze meisjes werden het slachtof-
fer van een gedwongen huwelijk, van misbruik 
of van mensensmokkel waardoor ze in de pros-
titutie terechtkwamen. Ze worden aangebracht 
door onze partner Keoogo (de lokale vertegen-
woordiger van Artsen Zonder Grenzen).

Bij aankomst op het centrum worden ze 
gerustgesteld door een ervaren iemand. Uiter-
aard worden zij ook psychologisch begeleid. Na 
ongeveer drie maanden hebben we het vertrou-
wen van de meisjes gewonnen. 
Ondertussen krijgen ze onderdak (een ei-
gen unit in de nieuwe slaapzaal), voeding en 

> Het meisjescentrum is één van de vele pijlers van het project pan-Bila in 
ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Dit centrum werd in 2004 
door onze ex-Top’pers Noël en Manja Soetaert opgericht in samenwerking 
met verschillende verenigingen, waaronder Artsen zonder grenzen. 

sensibilisering. Ze krijgen ook begeleiding naar 
de bevalling toe, worden naar een plaatselijk 
ziekenhuis gebracht en keren daarna terug naar 
het centrum. Ieder meisje krijgt elke maand 
een voucher om iets te kopen in het plaatselijk 
winkeltje dat voor dit doel is opgezet. Zo kunnen 
ze voorzien in een eigen nood.
Door de oprichting van een verpleegpost op het 
meisjescentrum wordt de gezondheid van de 
meisjes en hun baby’s goed opgevolgd.

Er is ook wettelijke ondersteuning. Deze 
bestaat uit: hulp bij de erkenning van het vader-
schap van het kind, het in orde maken van hun 
papieren (want velen zijn niet geregistreerd), 
de terugkeer naar hun sociale omgeving na 
eventueel een verzoening met de familie. Dit 
kan enkele maanden in beslag nemen.

Meisjes aan het werk.



inzicht ° p7

Na ongeveer zes maanden worden de 
meisjes geïntroduceerd in een programma: 
leeractiviteiten en/of onderhoudsactiviteiten. 
Sommigen worden zelfs ingeschreven in de Pan-
Bila school om hun onderwijs verder te zetten 
op basis van hun eigen niveau.

velen leren Jezus Christus kennen als 
hun Redder, met als gevolg dat hun leven een 
totale wending krijgt: kwetsbare meisjes worden 
Koningskinderen.

Het pan-Bila meisjescentrum wordt 
voortdurend verbeterd. Alle oorspronkelijke ge-
bouwtjes en woongelegenheden zijn herbouwd 
met degelijke materialen. Het centrum is vol-
ledig omgeven door een omheining, bestaande 
uit betonnen platen die in de grond werden 
vastgemaakt. Zo wordt er gezorgd voor de 
veiligheid van de meisjes en hun baby’s. Zonne-
panelen zorgen voor verlichting, wat eveneens 
de veiligheid verbetert. Er is een eigen water-
voorziening, waardoor de meisjes in staat zijn te 
zorgen voor een goede hygiëne van henzelf en 
van hun baby. Bovendien biedt dit de mogelijk-
heid tot een verscheidenheid aan activiteiten, 
zoals het aanleggen van kleine tuintjes.

Dit centrum is volledig afhankelijk 
van giften. Bedankt om erover 

na te denken dit prachtige project 
financieel te steunen.

uw kunt uw bijdrage overmaken 
met vermelding van 

“meisjescentrum - code 73016”.

De afgelopen vijf jaren zorgden de 
medewerkers van het meisjescentrum voor 399 
meisjes en voor 153 baby’s. Dat is op jaarbasis 
hulpverlening aan 80 meisjes en ongeveer 30 
baby’s. Deze cijfers tonen aan dat opvang van 
kwetsbare meisjes bijzondere aandacht en ur-
gentie vereist. Deze situatie zal niet verbeteren, 
integendeel. Door de terroristische aanvallen 
zullen meer en meer meisjes hun thuis verliezen 
en op straat terecht komen.

18 jaar na de oprichting van het meisjes-
centrum zijn we ervan overtuigd dat de intense 
inzet van iedereen niet voor niets is geweest. 
God heeft alles geleid. Aan Hem komt alle eer toe!

Aanleg van kleine tuintjes.
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Tearfund-Zondag, 
1 mei 2022

Bijna wekelijks bereiken ons verontrustende 
nieuwsberichten over de effecten van de kli-
maatverandering. We herinneren ons vast nog 
de beelden van de overstromingen vorige zomer 
in Wallonië. De effecten zijn echter wereldwijd 
zichtbaar en voelbaar.

Al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
verscheen de milieuproblematiek op de agenda 
van de Wereldraad van Kerken. Het thema van de 
Schepping kreeg speciale aandacht in het Conci-
liair Proces dat vanuit deze raad werd gestart in 
de jaren tachtig. De belijdenis van Accra, die in 
2004 werd aangenomen door het Wereldverbond 
van Reformatorische Kerken, ziet het omgaan 
met de Schepping als een zaak van belijden. En 
in 2015 verscheen de indringende encycliek van 
paus Franciscus, “Laudato Si”, met als ondertitel 
“Over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”. 
Die encycliek is niet enkel gericht aan katholieken, 
maar aan iedereen in de hele wereld.1 

In de zomer van 2009 kwamen vertegenwoordi-
gers uit 37 landen in alle vijf de continenten bij-
een in Kenia voor de wereldwijde consultatie van 
Micha Global2 , gewijd aan de klimaatverandering, 
die toen al ernstige gevolgen had voor arme ge-
meenschappen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Na afloop werd een slotverklaring opgetekend, 

onze Tearfund-zondag staat 
dit jaar in het teken van de
klimaatverandering.

die door Tearfund als ‘Charter over Rentmeester-
schap & Klimaatverandering’ aangenomen werd.

In oktober 2021 heeft de IPG, de programmagroep 
van onze Integral Alliantie, waar Tearfund lid van 
is, gewerkt aan een klimaat- en milieucharter 
voor humanitaire organisaties. Hierin worden 
7 belangrijke stellingen ingenomen om een 
antwoord te bieden aan de klimaatcrisis, in het 
bijzonder voor hen die het zwaarst getroffen 
worden.

Op verzoek van de Synodevoorzitter, ds. Steven 
Fuite, schreef de Werkgroep “Kerk in de Samen-
leving” in december 2021 een heel goed onder-
bouwde discussienota “Kies voor het leven…”, om 
zo een gesprek op gang te brengen als voorbe-
reiding op een Buitengewone Synodezitting van 
de Verenigde Protestantse Kerk in België, die in 
maart van dit jaar plaats vindt.

In de inleiding van de nota lezen wij al dat het 
duidelijk is dat wij op de verkeerde weg zijn en 
dat drastische maatregelen nodig zijn. Niet in de 
toekomst, maar nu. Nog meer dan anderen, be-
seffen jongeren dat de toekomst van de aarde en 
daarbij hun eigen toekomst op het spel staat. Het 
is daarom niet verwonderlijk dat zij voorop lopen 
in de vele klimaatmarsen die overal in de wereld 
worden gehouden. Maar we moeten tegelijk 
oppassen voor de excessen van de klimaatbewe-
ging, oftewel de klimaatreligie, die de aarde als 
een soort godin gaat vereren.

1  Bron: “Kies voor het leven…”, Werkgroep Kerk in de Samenleving, Discussienota voor VPKB Districten en gemeenten, dec. 2021
2  Tearfund is lid van Micah Global, een netwerk dat wereldwijd kerken en christelijke ontwikkelingsorganisaties verbindt in de 
strijd tegen armoede en onrecht.
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De klimaatverandering in het zuiden

Willen wij nadenken over onze verantwoordelijk-
heid als geloofsgemeenschap? We geloven niet 
dat wij als christenen achterop kunnen blijven 
of kunnen zwijgen. Het is aan eenieder van ons 
om na te denken over de vraag hoe ons geloof in 
de ‘God van het Leven’ ons denken en handelen 
bepaalt in een tijd waarin het leven op aarde op 
grote schaal wordt bedreigd.

Wij hebben de toestemming van de voorzitter van 
de Synodale Raad om de inhoud van de discussie-
nota “Kies voor het leven…” ook met onze achter-
ban te delen. We zijn heel dankbaar hiervoor. Het 
zou jammer zijn dat deze heldere uiteenzetting 
en analyse uitsluitend voorbehouden zou blijven 
voor de VPKB-kerken. We geloven heel sterk in 
de waarde van deze nota voor iedereen, in het 
bijzonder ook onze achterban en de evangelische 

kerkgemeenschappen in ons land. De discussie-
nota moet ons aanzetten om te gaan nadenken 
over onze rol in de klimaatverandering en de ef-
fecten ervan. De volledige tekst kan gedownload 
worden via onze website https://www.tearfund.
be/publicaties. We bevelen het document zeker 
aan en hopen u daarmee te inspireren tot reflec-
tie en handelen. (op de pagina ‘publicaties’ scrolt 
u naar beneden, naar Tearfund-zondag, waar u 
verschillende materialen kunt downloaden).

In de Bijbel vertelt Jezus ons dat de belangrijkste 
geboden zijn om God lief te hebben, en onze 
naaste. Het aanpakken van de klimaatcrisis is 
van vitaal belang voor beide: God eren door Zijn 
schepping te beschermen en onze wereldwijde 
naaste liefhebben, die het eerst en het zwaarst 
getroffen wordt door de klimaatcrisis.

Wanneer we vandaag naar de wereld kijken, dan 
kunnen we de vele manieren zien waarop we 
het mooie geschenk dat God ons heeft gegeven, 
beschadigd hebben. De manier waarop we leven, 
werken en consumeren hebben de schepping op 
een breekpunt gebracht.

Tearfund wordt quasi dagelijks geconfronteerd 
met verhalen van partners in het Zuiden die het 
slachtoffer zijn van de effecten van de klimaat-
verandering.

Maak kennis met Orbisa. Ze is een moeder van in 
de dertig en woont in de Afar-regio in Ethiopië. 
Een paar jaar geleden kon Orbisa op de regen 
rekenen. Nu, door het veranderende klimaat, is 
dat veel minder voorspelbaar. Dus loopt ze nu tot 
tien uur per dag, elke dag, om voor haar gezin 
water te vinden om te drinken. Haar levenson-
derhoud hangt af van de verkoop van vee, maar 
door de droogte zijn negen van haar tien koeien 

gestorven. Ze heeft bijna de helft van haar geiten 
verloren. De grimmige realiteit is dat Orbisa de 
prijs betaalt voor emissies die grotendeels door 
ontwikkelde landen geproduceerd worden. Orbisa 
vertelde Tearfund: “Vroeger regende het elke vier 
tot vijf maanden. Onze regio was erg vruchtbaar 
en groen. Maar het heeft al zes maanden niet ge-
regend en ik weet niet wanneer het de volgende 
keer gaat regenen. Ik ben bezorgd als ik aan de 
toekomst denk.”
Over de hele wereld worden miljoenen mensen 
zoals Orbisa terug in de armoede geduwd van-
wege de klimaatverandering. In 2016 begon de 
honger in de wereld voor het eerst in tien jaar toe 
te nemen en bleef sindsdien elk jaar toenemen. 

Bron Tearfund UK, Orbisa
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Dat komt voornamelijk door de klimaatverande-
ring en conflicten die door de klimaatverandering 
nog toenemen.

Désiré Bonzi, directeur van het Pan-Bila centrum 
in Burkina Faso, die ook het centrum voor kwets-
bare meisjes runt met steun van Tearfund, vertelt 
ons dat de klimaatverandering nauw verbonden 
is met de economische ongelijkheden. De armste 
mensen zijn niet alleen het minst verantwoorde-
lijk voor de problemen door het klimaat, ze zijn 
het meest kwetsbaar voor de effecten ervan en 
het minst voorbereid om verandering te bren-
gen. Hij zegt: “80% van de bevolking leeft van 
landbouw en veeteelt. Burkina Faso is een van de 
armste landen ter wereld en de klimaatverande-
ring bedreigt het levensonderhoud van de men-
sen en verhoogt de honger. Herhaalde droogtes, 
onvoldoende of slecht verdeelde regenval in tijd 
en ruimte, het verlagen of volledig opdrogen van 
grondwaterbronnen zijn effecten van de klimaat-
verandering in het land.”  Désiré zegt verder: “Er is 
een verstoring van de fundamenten die essentieel 
zijn voor het voortbestaan van de mensheid. De 
blootstelling aan armoede is toegenomen, vooral 
in perifere gebieden die elke dag overbevolkt 
raken door migratie naar stedelijke centra.”
Théodore en Irene, die als Tearfund-zendelingen 
in Banfora leven en werken onder de Gariboukin-

deren, bevestigen het verhaal van Désiré. “Soms 
lijkt het triviaal, maar we voelen de effecten 
van de klimaatverandering op de missie die we 
leiden. De gariboukinderen die in deze plaats 
wonen, worden niet gespaard. Zij vallen onder 
de verantwoordelijkheid van hun meesters. De 
laatstgenoemden doen aan landbouw in de hoop 
voldoende voedsel te produceren om de kinderen 
te voeden. Dat is niet makkelijk omdat ze genood-
zaakt zijn om te gaan met de gevolgen van de 
klimaatverandering: land geschikt voor landbouw 
neemt af, regenval wordt slecht verdeeld over de tijd. 
Deze moeilijke levensomstandigheden dragen bij 
aan een toename van het bedelen van de garibou-
kinderen die op zoek moeten naar voedsel.”

Raquel Yupanqui Quicaña staat aan het hoofd van 
onze lokale partner Asociación Vidas, in Aya-
cucho, Peru. Als humanitaire vereniging bieden 
zij hulp aan de kwetsbare Quinua gemeenschap. 
Ook Raquel ziet de gevolgen van de klimaatveran-
dering rondom zich. “De prijzen voor basisvoedsel 
stijgen enorm. Er is gedurende drie maanden 
geen regen gevallen, wat leidt tot een schaarse 
oogst, waar de mensen afhankelijk van zijn. We 
krijgen meer en meer vraag naar hulpgoederen. 
We verdelen voornamelijk essentiële producten 
zoals suiker, rijst, noedels, melk, blikjes tonijn om 
de grootste nood te lenigen”.  

Graag nodigen wij iedereen uit om de documen-
ten voor de Tearfund-Zondag op onze website op 
te halen en door te nemen. We raden zeker de 
discussienota van de VPKB aan als een handrei-
king om over het thema klimaatverandering na 
te denken. Ga naar onze website en download 
het materiaal dat wij voor u klaargemaakt heb-
ben. https://www.tearfund.be/publicaties (op de 
pagina ‘publicaties’ scrolt u naar beneden, naar 
Tearfund-zondag, waar u verschillende materia-
len kunt downloaden). 

om te eindigen Enkele vragen die kunnen helpen bij een reflectie:
1. Is de zorg voor het milieu en de bezorgdheid 

over de klimaatverandering een zaak die de 
kern van ons geloof raakt?

2. Geeft de discussienota “Kies voor het leven…” 
hierop een antwoord volgens u?

3. Welke rol ziet u voor uw kerk in 
 verband met de effecten van de 
 klimaatverandering in het 
 algemeen en voor partners 
 in het Zuiden?
4. Zouden wij als geloofsgemeenschappen 
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Hemelse Vader, God
Wij danken u dat u een God van gerechtigheid bent.
Bedankt dat U Orbisa en haar gezin kent, en al degenen die al getroffen zijn door 
klimaatverandering.
Heer Jezus, het spijt ons voor de manieren waarop we Uw schepping hebben beschadigd.
Help ons veranderingen in ons eigen leven aan te brengen om onze wereldwijde naasten 
goed te kunnen liefhebben.
Heilige Geest, zou U de harten van onze regering willen beroeren, 
hen begeleiden bij al hun besluitvorming en inspireren om de meest 
kwetsbaren te beschermen?
Amen.

laten we bidden:

 moeten meestappen in klimaatmarsen?
5. Kunt u zich akkoord verklaren met het Tearfund 

Charter over Rentmeesterschap & Klimaatver-
andering?

6.  Zou u het Charter kunnen/willen voorleggen 

aan de leidinggevenden (voorganger, oudsten) 
van uw kerk, met de vraag of jullie dit Charter 
als kerk kunnen ondertekenen en terugsturen 
als sterk signaal en engagement dat jullie dit 
thema belangrijk vinden als kerkgemeenschap? 

De klimaatcrisis: Enkele feiten
Wat is klimaatverandering?
Klimaatverandering verwijst naar veranderingen in de gemiddelde temperatuur van onze planeet, 
en de resulterende verschuivingen in de weerpatronen. We weten dit al lang: in 1856 ontdekte de 
natuurkundige Eunice Foote voor het eerst hoe door meer koolstofdioxide aan de atmosfeer toe 
te voegen de temperatuur verhoogt.

Christen en atmosferische wetenschapper Professor Katharine Hayhoe legt uit:
Sinds de industriële revolutie hebben we meer en meer koolstofdioxide in de atmosfeer gepompt, 
net als andere warmtevasthoudende gassen. Als resultaat hebben we de temperaturen snel 
zien stijgen.  0verstromingen, droogtes en stormen worden allemaal heviger. Elke fractie van een 
graad is belangrijk. Huidige voorspellingen over het verschil tussen 1,5°C en 2°C zijn verwoestend:
• Droogtes duren twee keer zo lang
• 116 miljoen extra mensen worstelen om water te vinden
• Er zijn vier keer zoveel tropische orkanen
• 12 miljoen extra mensen kampen met overstroomde kustgebieden

‘De warmtevasthoudende gassen die we produceren wanneer we kolen of gas of olie verbran-
den – evenals de ontbossing vormen een extra deken omheen onze planeet. Dit deken houdt de 
warmte vast die anders zou ontsnappen in de ruimte. Daarom zijn we aan het opwarmen.’
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Vuil drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen veroorzaken 
ziektes in Jemen na zeven jaren van burgeroorlog. Volgens een 
schatting van de Verenigde Naties heeft het conflict inmiddels 
een paar honderdduizenden levens gekost en hebben ettelijke 
miljoenen mensen hulp nodig.

De situatie is nog verergerd door de economische achteruitgang 
als gevolg van de coronapandemie. Openbare diensten zoals 
watervoorziening en gezondheidszorg zijn ernstig gelimiteerd, 
waardoor de ziekten zoals COVID-19 en cholera vrij spel krijgen. 
Er is dus grote nood aan essentiële preventie- en beschermings-
maatregelen.
Door de economische ineenstorting is het beschikbaar inkomen 
voor huishoudens gedaald, terwijl de prijzen van basisproducten 
zijn blijven stijgen. Het wordt nog moeilijker om basisproducten 
zoals zeep en proper water te betalen. 

Water en sanitatie 
voor Jemen

doel van de hulpverlening is het versterken van 
de veerkracht van de gemeenschappen en het 
beperken van de risico’s op ziekten als cholera 
en COVID-19. Men verdeelt hiertoe hygiënekits 
en waterfilters onder de gezinnen en geeft daar-
naast voorlichting over de preventie van ziektes.
Concreet willen wij in eerste instantie directe 
hulp voorzien aan 300 kwetsbare gezinnen. 
Onrechtstreeks zal de interventie impact hebben 
op alle leden van de gemeenschappen in het 
district Mayban (62.000 individuen).

Onze Jemenitische partner heeft dringend nood 
aan bijkomende fondsen. Onze subsidieaanvra-
gen bij twee Vlaamse Provincies werden helaas 
niet weerhouden, wat heel jammer is, en dus 
willen wij beroep doen op jullie hulp. Help ons 
helpen a.u.b.

Alvast hartelijk dank namens de Jemenitische bevolking en onze partners. 

Wenst u bij te dragen aan deze hulpverlening, dan kunt u 
uw gift overmaken op ons rekeningnummer 

BE41 4359 1900 0110 met vermelding van “noodhulp Jemen, code 77005”.

Tearfund Deutschland; 
gemeenschapsonderzoek

Tearfund Deutschland; verdeling 
hulpgoederen.

Miljoenen mensen in het land hebben geen 
toegang tot water, sanitaire voorzieningen 
en hygiënemiddelen (WASH). Hierdoor wordt 
Jemen frequent getroffen door uitbraken van 
cholera. Volgens UNICEF zijn er sinds het begin 
van de oorlog al meer dan 2,5 miljoen gevallen 
van cholera en enkelen duizenden bijbehorende 
overlijdens gemeld. 

Samen met Tearfund Duitsland, die ter plaatse 
is, willen wij met onze noodhulpinterventie voor-
zien in de directe en levensbedreigende sanita-
tiebehoeften van de kwetsbaarste gezinnen in 
de Hajjah provincie. In deze provincie is de nood 
het hoogst en de bevolking lijdt er bovendien 
ook aan ernstige ondervoeding.
De Jemenitische samenwerkingspartner van 
Tearfund op het terrein heeft een project op-
gezet in het district Mayban. Het voornaamste 
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Aanbieding verjaardagskalender

Indien de coronamaatregelen geen roet in het 
eten gooien, dan komen onze vrienden van BEM 
dit najaar weer op bezoek om over hun werk in 
Brazilië te vertellen. Het is een uitgelezen mogelijk-
heid om uit eerste hand meer te vernemen over 
de projecten die door velen van jullie gesteund 
worden, zoals de kindercentra, het tuinbouwpro-
ject en het weduwenproject.

Naast een mooie foto en veel ruimte om de 
namen van de jarigen te noteren, vind je op 
de kalender een korte tekst om bij stil te staan 
en voor te bidden. Een aanrader om bv. in het 
kleinste kamertje te hangen !

Volgende data zijn reeds vastgelegd: op 26 no-
vember bezoeken zij de gemeente in Knokke-Heist 
en op 27 november zijn ze te gast in Ninove.

Ook u kunt hen uitnodigen voor een presentatie 
in uw gemeente, school of andere groep in de 
periode van 21 t/m 25 november.

Neem hiervoor contact op met ons secretariaat 
(info@tearfund.be of 02/251 77 10)

Door de aankoop van deze kalender heeft u twee 
vliegen in één klap: voor slechts 10, 00 euro (excl. 
verzendkosten) heeft u een mooie verjaardagska-
lender voor uzelf of om cadeau te doen én steunt 
u het werk van Tearfund. 

Bestellen kan via ons secretariaat (info@tearfund.
be of 02/251 77 10). Vergeet daarbij niet uw post-
adres door te geven.
Als u verzendkosten wilt uitsparen, kunt u de 
kalender ook bekomen bij ons secretariaat in Vil-
voorde (op afspraak) of aan een stand op een van 
de ontmoetingsdagen of bij een presentatie van 
Tearfund in uw gemeente.



“Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb”, zegt de Here. “Met deze 
plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een 

toekomst en nieuwe hoop geven.” 
(Jeremia 29:11)

We willen je graag wat meer vertellen over hoe wij de 

kinderen in het Zuiden helpen. 

In elk van de drie werelddelen ondersteunen wij Kinderadoptieprogramma’s. Hierbij 
kunnen wij bijdragen aan een verbetering van de levensomstandigheden van kinderen 
in het Zuiden.

Elk project richt zich vooral op onderwijs omdat een degelijke opleiding de beste kans 
biedt op een betere toekomst.

Je schenkt 33 euro per maand per kind, dit is gelijk aan ongeveer 1 euro per dag.
Voor die prijs kan je niet de hele wereld veranderen, maar wel de wereld van een enkel 
kind.

Je ontvangt een foto, rapporten en briefjes/kaartjes van het kind dat je ondersteunt.

Waar?

Wie?

Wat?

Hoe?

Meer informatie over onze kinderadoptie
kan je vinden op onze website:
https://www.tearfund.be/kinderadoptie 

Bangladesh
Oeganda

Brazilië

inzicht ° p.14



inzicht ° p.15

Advertentie

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