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Voorwoord
Het is mij een genoegen om ons jaarverslag 2021 aan u voor te
stellen. Terwijl ik het verslag in handen houd en het doorblader, dan
moet ik denken aan de kracht van onze collectieve inspanningen om
het lijden te verlichten en de hoop te herstellen via zoveel
programma’s en projecten en dat voor zovele kwetsbare naasten in
het Zuiden. Ik ben echt vereerd directeur te mogen zijn van Tearfund
in België en te mogen vaststellen dat wij na al die jaren nog steeds
bereid zijn Jezus te volgen waar de nood het grootst is.

Cécil Van Maelsaeke
Algemeen directeur Tearfund

Onze ervaren partners op het terrein en onze heel trouwe donateurs
in eigen land maakten het opnieuw mogelijk dat wij in 2021 met vereende krachten Gods
handen en voeten konden zijn, gekenmerkt door naastenliefde, grenzeloos.

Wie dacht dat de coronapandemie snel voorbij zou gaan in 2021, was eraan voor de moeite.
We bleven heel sterk de impact voelen van COVID-19 bij ons, maar zeer zeker ook bij onze
partners in het Zuiden. Wanneer u de tabel met bestedingen bekijkt verderop in dit verslag, zult
u merken dat verschillende partners onze hulp inriepen om weerstand te bieden aan deze
crisis. We zijn dan ook ontzettend dankbaar voor de vele donateurs die ons daartoe de
middelen gaven als gevolg op onze oproepen.
Van harte dank aan allen die de bediening van Tearfund verder mogelijk maken.
Uit onze nieuwe verjaardagskalender haal ik de volgende woorden ter overdenking.
“Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun
nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.” (Jacobus 1:27)
Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we over het belang van humanitaire hulp. In de
taal van de Bijbel heet dat: het bijstaan van weduwen en wezen in hun nood. Dit staat gelijk
aan het dienen van God.
Bij een humanitaire crisis geven velen – gelukkig! - gehoor aan de oproep om de noden te
helpen lenigen. Die bijstand is noodzakelijk, maar noodhulp werkt slechts op korte termijn. Op
lange termijn hebben mensen in humanitaire nood de behoefte om voor zichzelf te kunnen
zorgen. Daar komt ontwikkelingshulp in het vizier.
Als er immers niet gelijktijdig structureel wordt ingezet op ontwikkeling van de mensen in
nood, blijven de meest kwetsbare groepen – met namen vrouwen en kinderen - gevangen in
de vicieuze cirkel van afhankelijkheid. Wie letterlijk niets heeft, heeft immers niets te verliezen
en wordt gemakkelijk slachtoffer van slavernij, prostitutie of terrorisme.
Echte humanitaire hulp is daarom tweeledig. Zulke bijstand lenigt acute noden en zet tegelijk
in op emancipatorische projecten, waarin de behoeftigen versterkende vaardigheden
verwerven om (weer) aan de eigen toekomst te kunnen bouwen, in de volle menselijke
waardigheid als beeld van God.
Graag uw steun en gebed voor fijngevoeligheid bij onze bediening:

Naastenliefde, grenzeloos
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Identificatiedata
De oprichtingsstatuten van de organisatie zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29
november 1979, onder het nummer 11784.
De vernieuwde statuten werden neergelegd bij de Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank te
Brussel op 13 juli 2020, waarna zij verschenen zijn in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
22 juli 2020.
De laatste wijziging van de Raad van Bestuur (verlenging van mandaten) werd op datum van
20 mei 2021 neergelegd/ontvangen op de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van
Brussel en is toen verschenen. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2020
verscheen de herbenoeming door de algemene vergadering van de heer Arnaud Clybouw van
Clybouw Bedrijfsrevisoren Burgerlijke BVBA te Antwerpen tot commissaris-revisor. De
aanstelling geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar.
Benaming: Tearfund
Rechtsvorm: vzw
Ondernemingsnummer: 419.872.616
Maatschappelijke zetel: Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, gerechtelijk arrondissement HalleVilvoorde.
Erkenning
In 2015 liep een procedure om een doorlichting te organiseren van alle ngo’s. Deze
doorlichting vond plaats in 2016 en werd gedaan door het bureau Deloitte. Tot zolang gold een
overgangsperiode. Op 20 mei 2016 ontvingen wij de brief van de heer minister Alexander De
Croo. Uit het door zijn administratie uitgevoerde onderzoek is gebleken dat Tearfund voldoet
aan de voorwaarden van artikel 26§1, van de wet van 19 maart 2013. Bijgevolg kreeg Tearfund
de nieuwe erkenning als ngo voor een periode van 10 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2017.
Op 28 september 2016 hebben wij een aanvraag ingediend volgens art. 15§1, tweede lid van
de wet van 16 juni 2016 (ter wijziging van de wet van 19 maart 2013), waarbij wij de
overheveling aangevraagd hebben van onze ngo-erkenning tot de erkenning als organisatie
van de civiele maatschappij. Deze erkenning trad in werking op 1 januari 2017, voor eenzelfde
periode van 10 jaar.
Tearfund ontving van de minister van Financiën, de heer Johan Van Overtveldt, voor de jaren
2016 tot en met 2021 de erkenning als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden,
zoals bedoeld in artikel 145, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, en dit voor de belastingvrijstelling van giften aan onze vereniging. Op 1 september 2021
ontvingen wij de hernieuwing van onze erkenning voor de jaren 2022 tot en met 2027, door de
heer Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën.
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Opdracht
De opdracht van Tearfund is ongewijzigd gebleven en vloeit voort uit onze visie en missie op de
armoedebestrijding waarover u verder meer zult lezen. In het afgelopen jaar hebben wij ons
vastberaden verder geëngageerd ten aanzien van onze voornaamste belangengroepen: onze
achterban in het Noorden, onze samenwerkingspartners en netwerken in het Noorden en het
Zuiden en onze controlerende en subsidiërende overheden.
We willen onze engagementen van de afgelopen jaren nog even op een rijtje zetten. In 2021
boog het bestuur van Tearfund zich over een nieuw strategisch kader voor de komende jaren,
waarbij de vorige strategie geëvalueerd werd en geleid heeft tot nieuwe accenten om onze
opdracht te versterken inzake efficiëntie en effectiviteit.
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Kwaliteitszorg
Tearfund stelt alles in het werk om zich op alle terreinen van haar werk te houden aan
overeengekomen minimum kwaliteitsnormen voor de sector, zoals ondertekend in het kader
van onze internationale netwerken EU-CORD en Integral Alliance. Dit geldt zowel op het vlak
van het personeelsbeheer, als wat betreft het financieel beheer en de projectwerking.
Leidraden zijn: de minimum standaardnormen voor Tearfund projecten, de ‘Principles of the
Red Cross Code of Conduct’, de ‘Minimum Standard in Disaster Response’ (Sphere Project), de
‘People in Aid’ code, die samengebracht werden in de Core Humanitarian Standard (CHS) en
sinds 2011 het EFQM-managementmodel.

Sinds vorig jaar zijn de 11 Tearfund organisaties in de wereld overeengekomen om de
familiebanden te versterken en te komen tot een Global Branding. Er werd een nieuw logo
ontwikkeld, samen met een nieuwe, meer herkenbare huisstijl. Vanaf eind 2020 zijn reeds
verschillende Tearfund familieleden overgestapt op het nieuwe logo. Onze huisstijl werd in de
loop van 2021 uitgerold. Tearfund in België was van plan om over te stappen naar de nieuwe
huisstijl in maart 2021, maar COVID-19 gooide wat roet in het eten. De beslissing werd
genomen om in juni 2021 het nieuwe logo te gaan gebruiken.
De nieuwe afspraken om meer als één familie naar buiten te treden, zorgen ook voor wat
risico’s op het vlak van mogelijke reputatieschade. Vandaar de beslissing om als Tearfundfamilie een reeks van ‘Centers of Excellence’ op te richten, waarin elk familielid zal meewerken
om de kwaliteit en reputatie van de Tearfund-familie hoog te houden en te beschermen.
Intussen werden in 2021 ‘Reputational Standards’ uitgewerkt en overeengekomen met alle
Tearfund familieleden. De afspraak is dat elke Tearfund zich inzet om tegen eind 2022 de
vereiste standaarden na te komen.
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Samenstelling van de ledenvergadering
Dhr. Robert Blondeel, Zillebeke

Mevr. Hanna Staessens, Ekeren

Dr. Peter Caubergh, Genk

Mevr. Liesbeth Swiers, Deurne

Dhr. Jozef Demeulenaere, Izegem

Tear Craft vzw, Boezinge

Dhr. Jan-Karel Haleydt, Tremelo

Dhr. Nicky Toegaert, Ninove

Mevr. Talitha Hollander, Otegem - Bestuur

Dhr. René Torbeyns, Tienen

Prof. Dr. Guy Lemière, Aartselaar - Bestuur

Dhr. Daniël Van Dingenen, Brugge - Bestuur

Dhr. Jonathan Middelbos, Boom - Bestuur

Dr. Peter Van Dingenen, Kandern, Duitsland

Mevr. Martine Muczerniuk, Hyon - Bestuur

Dhr. Cécil Van Maelsaeke, Menen - Bestuur

Dr. Peter Nicodemus, Genk

Mevr. Gerrie Westendorp, Machelen

Dhr. Tom Rebry, Elewijt – Bestuur

Bestuursorgaan, staf & vrijwilligers
De rollen van en de verhoudingen tussen de verschillende organen van Tearfund zijn
gedefinieerd in de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging. De
samenstelling weerspiegelt een verscheidenheid aan competenties en ervaring.
De algemene ledenvergadering is bij wet als enige bevoegd voor het benoemen en ontslaan
van de bestuurders. Dit gebeurt volgens een vastgelegde procedure en op basis van hun
competenties en hun profiel. De raad van bestuur is evenwichtig en gediversifieerd
samengesteld.
Onze algemeen directeur is tevens afgevaardigd beheerder. Hij neemt de leiding op zich voor
de dagelijkse werking van de vereniging en vertegenwoordigt de organisatie waar nodig. We
hebben een staf, een team van zes mensen, die elk een functie waarnemen binnen de
verschillende afdelingen.
Naast onze vaste staf kan Tearfund rekenen op een grote groep vrijwilligers. Zonder die vele
helpende handen zou het moeilijk zijn om alle noodzakelijke activiteiten tot een goed einde te
brengen. Met spijt moeten wij melden dat ons Tearfund Youth team gestopt is met zijn
activiteiten.
Hier past zeker een woord van dank voor alle trouwe en vrijwillige inzet van het afgelopen jaar.
Tearfund telde in 2021 iets meer dan 30 vaste vrijwilligers, die op regelmatige basis diensten
verleenden aan onze organisatie.
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Enkele cijfers
Staf binnenland (5,27 VTE) eind 2021
Vrouwen
Mannen
83% (5)
17% (1)
Raad van Bestuur in 2021
Vrouwen
Mannen
28,6% (2)
71,4% (5)

Expats overzee in 2021
Vrouwen
Mannen
62,5% (5)
37,5% (3)

Algemene ledenvergadering in 2021
Vrouwen
Mannen
31,6% (6)
68,4% (13)

Raad van Bestuur
Daniël Van Dingenen, Talitha Hollander, Martine Muczerniuk, Jonathan Middelbos,
Guy Lemière, Tom Rebry, Cécil Van Maelsaeke (Algemeen directeur)

Binnenlandse staf:
Paula Toorman, Annelyse Mary, Eva Ralvik, Suk Ja An, Cynthia Carlens

Tijdelijk Overzees Personeel
Dr Willika Engel; Ando en Elke Rakotonomenjanahary; Hilde Vlaminckx; Louis & Anne-Marie Van de Voorde; Théo & Irene Yaméogo
In 2021 zijn Louis & Anne-Marie teruggekomen naar België. Ando & Elke zijn niet meer vertrokken naar Madagaskar.
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Organigram
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Sociale zetel
De zetel van Tearfund en haar kantoren zijn gevestigd in de Groenstraat 19 te 1800 Vilvoorde.
Hier bevinden zich het nationaal secretariaat en de verschillende afdelingen die instaan voor
de coördinatie en de ondersteuning van alle activiteiten op het terrein en in Vlaanderen.
Diverse opdrachten worden echter gedecentraliseerd uitgevoerd vanuit Braine-le-Comte (’sGravenbrakel via telewerk). In 2021 ging iedereen (behalve het secretariaat) over tot het
opgelegde telewerk ten gevolge van de coronacrisis.
Het nationaal secretariaat, gevestigd op het adres van de sociale zetel, bevindt zich in een
efficiënt pand aan de rand van Brussel. Het ligt heel dicht bij het station van Vilvoorde, met
regelmatige verbindingen naar het centrum van Brussel, het hart van de federale
overheidsdiensten. De nationale luchthaven is een belangrijke tussenstop voor buitenlandse
partners en ligt op een boogscheut van het kantoor. Vanaf het station rijden drie bussen tot
aan de luchthaven. In korte tijd ben je met de wagen op de belangrijkste snelwegen die Brussel
verbinden met alle provincies en de omringende landen. Vilvoorde beschikt over een
comfortabel hotel, op wandelafstand van het station en ons secretariaat.
Het secretariaat beschikt over een aangepaste kantoorinfrastructuur, verdeeld over
verschillende bureelruimtes en een kleine vergaderzaal. Alle werkposten zijn voorzien van
hoogwaardige dataverbindingen en aangesloten op een intern netwerk. Dit moet de
uitwisseling en het beheren van informatie helpen stroomlijnen. Voor het telewerk beschikken
we over een VPN verbinding met het centrale netwerk.
Het gebouw beantwoordt goed aan ons imago. Het is sober, functioneel en wil een
toegankelijke sfeer uitademen voor onze partners en medewerkers.
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Visie
Tearfund heeft een visie, een beeld van de toekomst die we verlangen:

Naastenliefde, grenzeloos
Kijken en handelen en op die manier de spiraal van armoede helpen doorbreken voor talloze
vrouwen, mannen en kinderen, zodat zij met hun door God geschonken potentieel tot volle
ontwikkeling kunnen komen.
In plaats van het leven te kunnen ervaren als een geschenk van God, moeten miljoenen
mensen vandaag het leven ondergaan als een tragedie, als gevolg van armoede en onrecht.
Voor Tearfund is ieder mens een unieke schepping en daarom waard om aandacht en zorg te
krijgen.
Tearfund staat als afkorting voor “The Evangelical Alliance Relief Fund” (Hulpfonds van de
Evangelische Alliantie). In de loop van haar bestaan is Tearfund uitgegroeid tot een
zelfstandige professionele organisatie, maar die nog steeds het mandaat van de kerken
permanent en consequent blijft uitvoeren.
Dit mandaat dringt ons om programma’s en projecten voor noodhulp en duurzame
ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden te ondersteunen, samen met betrokken kansarme
gemeenschappen. Wij willen christenen in ons land daarbij mobiliseren om zich te engageren
voor de armen. Samen met onze evangelische achterban willen wij op de bres staan voor
kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden.
Gedreven door het christelijk geloof wil Tearfund de handen en voeten zijn van de Belgische
protestants-evangelische kerken om op de bres te staan voor kwetsbare gemeenschappen in
het Zuiden. Dit zonder onderscheid te maken in hun godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of
politieke overtuiging, ... omdat elk mens telt!
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Missie
Tearfund heeft een missie te volbrengen:

Jezus volgen waar de nood het grootst is
Tearfund brengt mensen uit Noord en Zuid samen om de levens van de meest kwetsbaren in
het Zuiden te ondersteunen bij hun inspanningen tot weerbaarheid en ontplooiing. Er is hierbij
bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwen en kinderen.
Tearfund sensibiliseert haar achterban in België met het oog op betrokkenheid voor de meest
kwetsbaren in het Zuiden. Tearfund verzamelt fondsen en middelen om in te zetten in de strijd
tegen armoede en onrecht. In samenwerking met lokale partners in het Zuiden wordt voorzien
in humanitaire hulp en het ondersteunen van duurzame armoedebestrijdingsinitiatieven.
Concreet betekent dit:
A. Het ondersteunen en begeleiden van lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in het Zuiden
In samenwerking met partnerorganisaties strijdt Tearfund tegen de oorzaken en gevolgen van
de armoede en zetten wij tekenen van hoop uit.
Lokale partners worden bijgestaan om duurzame projecten uit te bouwen.
De partnerorganisaties van Tearfund engageren zich voor de kansarmen, zonder onderscheid
van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging.

B. De achterban in België sensibiliseren voor de Noord-Zuid problematiek.
In eerste instantie, maar niet exclusief, gebeurt dit met onze voor de hand liggende achterban
en partners, zijnde de protestants-evangelische gemeenschap in ons land en in het Zuiden.
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Internationale projectwerking
Bij de projectondersteuning focust Tearfund zich op enkele zwaartepunten en enkele
transversale thema’s die in de meeste programma’s en projecten voorkomen. De heersende
stroming is de zorg voor “vrouwen & kinderen”, veelal de eerste en meest kwetsbare
slachtoffers, … “Naastenliefde, grenzeloos”.

A. NOODHULP EN WEDEROPBOUW
De noodhulp van Tearfund is flexibel en past zich aan de omstandigheden van conflicten,
oorlogen en rampen aan. In acute noodhulpsituaties staat het redden van mensenlevens en
het verzachten van het leed op de voorgrond. Aansluitend volgen overlevingshulp en
wederopbouw. De noodhulp van Tearfund gebeurt veelal in coördinatie met onze
internationale alliantie Integral, een samenwerkingsverband van 21 internationale, christelijke
hulporganisaties (www.integralalliance.org).

B. BENADEELDE KINDEREN
Straatkinderen, wezen, verwaarloosde kinderen en gehandicapten. Tearfund engageert zich
voor een gezonde en algehele ontwikkeling van kinderen, die veelal niet in staat zijn zich te
verweren tegen het geweld en de uitbuiting. De projecten worden afgestemd op hun specifieke
noden en hun familiale en sociale omgeving.

C. BASISGEZONDHEIDSZORG
Onderdelen van de basisgezondheidszorg zijn: toegang tot zuiver drinkwater, het voorzien in
sanitaire installaties, hygiëne- en gezondheidsvoorlichting, verstrekken van muskietennetten,
vaccinatiecampagnes voor kinderen, de opleiding van traditionele, inheemse vroedvrouwen en
gezondheidsanimatoren, de uitbouw en ontwikkeling van dispensaria en gezondheidscentra.

D. ONDERWIJSVOORZIENING
De onderwijsprojecten maken een goed basisonderwijs mogelijk voor kinderen en
volwassenen. Daartoe behoren: opleiden en bijscholen van leerkrachten, beschikbaar stellen
van infrastructuur, alfabetiseringscursussen en informele bijscholingen van volwassenen.
Meisjes, benadeelde kinderen, vrouwen en minderheidsgroepen hebben prioriteit.

Jaarverslag 2021 - Pagina 18 van 76

BIJZONDERE ACCENTEN
Versterking van de positie van de vrouw
Binnen onze projectwerking leggen wij belangrijke accenten op het verhogen van de
levenskwaliteit van vrouwen, door een verbetering van hun gezondheidstoestand, een betere
organisatie van hun dagelijks werk en het aanleren van productietechnieken, die hun
lichamelijke arbeid kunnen verlichten. Door een betere vorming en het voorzien van speciale
garantiefondsen voor krediet, streven wij naar het verbeteren van hun positie in de
maatschappij. Via een verhoging van hun inkomen, meer betrokkenheid bij het economisch
beheer, een betere toegang tot onderwijs en een goede christelijk geïnspireerde sociaalmaatschappelijke omkadering, bevorderen wij de sociale ontwikkeling van het gezin.
Tearfund wil een significante bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
In augustus 2015 tekenden 193 landen binnen de Verenigde Naties een akkoord over 17
ontwikkelingsdoelen, die een opvolging vormen op de millenniumdoelstellingen, die liepen tot
einde van 2015.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s – Sustainable Development Goals) vormen de
leidraad voor de toekomstige internationale ontwikkeling. De SDG’s zijn van kracht van 2015
tot 2030. Ze bevatten een reeks van 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die
doelstellingen.
De doelstellingen zijn heel ambitieus en het zal inspanning vragen van alle actoren om de
gehoopte resultaten te bereiken. Als organisatie willen wij aandacht hebben voor de 17
actiedomeinen, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij niet de capaciteit noch de
middelen hebben om overal een gelijke impact te kunnen hebben. Wij moeten prioriteiten
stellen. Wij moeten keuzes maken. In de praktijk zullen onze voornaamste inspanningen vooral
aansluiten bij de eerste zes doelstellingen.
1. Geen armoede - Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
2. Geen honger - Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en
verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.
3. Goede gezondheid - Het waarborgen van gezondheid en het bevorderen van welzijn
voor iedereen en alle leeftijden.
4. Hoogwaardig onderwijs - Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief
hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor
iedereen.
5. Gendergelijkheid - Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van
vrouwen en meisjes.
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen - Ervoor zorgen dat water en sanitaire
voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam beheerd worden.
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Handvest
A. WAARDEN
Tearfund streeft naar:
1.
2.
3.
4.

Sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en respect voor de mensenrechten.
Deelname van de bevolking voor wie wij ons inzetten.
Betrokkenheid van de maatschappij in de ontwikkelingssamenwerking.
Dienstbaarheid voor de zuidelijke partners – wij streven niet naar het dienen van onze eigen
belangen, maar die van onze begunstigden.
5. Het bijstaan van de lokale doelgroep met inachtneming van en een toewijding aan de
christelijke ethiek en integriteit.
B. METHODOLOGIE
Tearfund streeft naar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het hanteren van een professionele benadering van haar werk.
Versterking van de capaciteit van de partners in het Zuiden.
Maatschappelijke positieversterking van achtergestelde groepen.
Het verminderen van genderongelijkheid.
Het gebruik van aangepaste fondswervingsmethoden.
Het verzekeren van duurzame interventies.
Het aangaan van ontwikkelingseducatie, toename van de bewustwording en voorspraak in
het Noorden.

C. STRUCTUUR
Tearfund:
1. Is een christelijke niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie, erkend als Civiele
Maatschappij organisatie (CMO).
2. Is geworteld in de maatschappij.
3. Is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).
4. Beschikt over rechtspersoonlijkheid.
5. Is geregistreerd en gevestigd in België.
6. Is onafhankelijk in het nastreven van haar ontwikkelingsdoelstellingen.
7. Beschikt over een raad van bestuur, die representatief is voor de achterban en
onafhankelijk kan handelen.
8. Streeft naar het diversifiëren van haar fondsenbronnen.
9. Is publiekelijk rekenschap verschuldigd en transparant.
10. Onderschrijft de “Principles of Conduct for the International Red Cross and ngo’s in Disaster
Response Programmes”.
Wij zijn een onafhankelijke christelijke ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning verleent
aan humanitaire acties en ontwikkelingsprojecten. Onze fondsen zijn vooral afkomstig van
private personen en verschillende kerkgemeenschappen in Vlaanderen. Tearfund benadert ook
stichtingen, provincies, steden en gemeenten voor subsidies.

Jaarverslag 2021 - Pagina 20 van 76

Onze donateurs worden heel regelmatig op de hoogte gehouden van de projecten via ons
driemaandelijks magazine ‘Inzicht’, de nieuwsbrieven van onze vrijwilligers overzee, direct mail,
voorstellingen in kerken en groepen, en op ontmoetingsdagen.
We benaderen ook niet-donateurs om ons te steunen. Hiertoe gebruiken wij ons blad ‘In Actie’.
De drie tijdschriften ondergingen een facelift naar aanleiding van de invoering van onze nieuwe
branding.
In augustus werd gestart met het versturen van een maandelijkse gebedsbrief. De eerste
brieven werden gestuurd naar de medewerkers en de leden. Via ons tijdschrift Inzicht in
september werd de gebedsnieuwsbrief geïntroduceerd bij onze ruime achterban. Op het
ogenblik van schrijven ontvangen ruim 145 mensen onze gebedspunten en mogen we rekenen
op een klein, maar standvastig legertje aan bidders.
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Tearfund Family
STATEMENT OF IDENTITY
Members of the Tearfund Family
“The Tearfund Family of agencies holds a common set of values and ways of working as they
seek to reduce poverty and injustice in the world. This document outlines these shared identity
markers which are foundational for the identity and reputation of “the Tearfund Family”.
Tearfund Family is committed to:
A shared Christian identity grounded in the evangelical movement that places importance on
biblical justice, the restorative role of the church in society and an active faith in Jesus Christ.
Tearfund’s manifest this through their non-discriminatory approach to relief and development.
Partnership, working with each other and through local Christian partners, both in fundraising
and advocacy and in relief and development contexts.
Pursuing excellence and accountability in all their undertakings.
Valuing each member’s diverse strengths while committing to acting with consideration for the
interest of the combined Tearfund Family.”
De Tearfund-familie bestaat uit:
Tearfund Australia
Tearfund België
Tearfund Canada
Tearfund Deutschland
Tearfund Ireland
Tearfund Nederland
Tearfund New Zealand
Tearfund UK
Tearfund USA
Tearfund Schweiz
SEL France
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Koepelwerking

Tearfund is lid van het netwerk EU-CORD (Christian Organisations in Relief and Development).
Deze Europese koepel telt momenteel 25 lidorganisaties.
EU-CORD (European Christian Organisations for Relief and Development) is a network of
European relief and development agencies – inspired by Christian values – with a vision for a
more just world addressing poverty, inequality, and social exclusion. Our members work in
partnership with local groups and churches around the world.
We are made up of 25 NGOs that work alongside over 1000 implementing partners worldwide.
We are an inter-denominational group of Christian relief and development agencies, inspired
by Christian values to accomplish our work. As such, we are independent of any political, social
or religious authority.

Eenentwintig ontwikkelingsorganisaties verenigen hun krachten om de kwetsbare
gemeenschappen in het Zuiden te dienen. Tearfund België is een stichtend lid van deze
internationale alliantie.
Tearfund werkt samen met deze internationale christelijke ontwikkelingsorganisaties aan de
realisatie van een unieke samenwerking, genoemd Integral, om de belangen van de armen
beter te kunnen dienen. In plaats van verschillende organisaties met gelijkaardige
programma’s naar een zelfde rampenplaats te sturen, kwam de Integral alliantie overeen om
een of twee partnerorganisaties te sturen, met de middelen en financiële ondersteuning van
de andere, waarbij op die manier kosten verminderd worden, interventies toenemen en meer
levens gered worden.
Armoede, ziekte en ongerechtigheid blijven actueel in onze wereld van vandaag en het blijft
moeilijk voor een enkele organisatie met beperkte middelen om een belangrijk verschil te
maken. Voeg echter de middelen van vele samen en je kunt het verschil maken.
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Integral telt 21 leden met hoofdkwartieren in 14 landen. We werken in meer dan 88 landen en
beschikken over een netwerk van meer dan 700 lokale partners. (Zie ook
www.integralalliance.org)

Tearfund is reeds vele jaren lid van de Vlaamse federatie van ngo’s voor
ontwikkelingssamenwerking. Ngo-federatie behartigt de belangen van de erkende ngo’s bij de
overheid. Ngo-federatie ondersteunt ngo’s om kwaliteitsnormen te halen bij het uitvoeren van
hun opdracht, onderhandelt over regelgeving inzake erkenning en subsidiëring van ngo’s en de
toepassing ervan. Door uitwisseling, vorming, studie, evaluatie en dienstverlening ijvert ngofederatie voor een kwaliteitsverbetering van het werk van haar leden. Zij stimuleert ook de
samenwerking en de taakverdeling tussen de leden.
Ngo-federatie verwezenlijkt deze gemeenschappelijke doelstellingen met respect voor de
autonomie van de aangesloten leden. Ngo-federatie werkt in een geest van pluralisme en
voert een beleid dat representatief is voor haar leden. Momenteel zijn er ongeveer 74 ngo's
officieel erkend voor ontwikkelingssamenwerking door DGD (Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking) in België. Deze erkenning krijg je na een audit van de federale
overheid.
De Vlaamse ngo-federatie telt 54 leden (38 gewone leden en 16 geassocieerde leden). De
overige ngo's zijn lid van het Franstalige Acodev. Daarnaast zijn er in België 9 institutionele
actoren van ontwikkelingssamenwerking erkend. Deze worden vertegenwoordigd door Fiabel.
(Zie ook www.ngo-federatie.be)

Micah Network is een internationale christelijke mondiale gemeenschap van organisaties en
personen die zich toewijden voor integrale zending. Het netwerk werd opgericht in september
1999 en brengt christelijke organisaties en personen, die vaak geïsoleerd opereren, bij elkaar
om hun capaciteit en impact te versterken en om samenwerking te bevorderen op
gemeenschappelijke gebieden.
Micah Network telt momenteel 616 leden uit een 90-tal landen. Via de website
www.micahnetwork.org kunt u leden opzoeken door te klikken op de regionale map. (Zie ook
www.micahnetwork.org)
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Theory of Change
De verandering die Tearfund nastreeft, vindt haar oorsprong in een sterke Bijbelse bezorgdheid
voor sociale gerechtigheid en een mandaat om op te komen in woord en daad voor de armen.
Dit wordt heel sterk verwoord in onder andere volgende verzen uit de Bijbel:
“Leer goed te doen, zoek het recht!
Help de verdrukte, doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak van de weduwe”
- Jesaja 1:17
“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
en wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen,
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”
- Micha 6:8
Ontwikkeling staat niet op zichzelf, maar is verweven met specifieke omstandigheden in de
maatschappij. Ontwikkeling wordt daarbij gezien als een proces, dat een groei inhoudt op
fysisch, intellectueel, sociaal en geestelijk vlak. Elke menselijke dimensie (economische groei,
demografie, technologische veranderingen, kennis) beïnvloedt die ontwikkeling.
Mensen (in de vorm van energie en initiatieven) vormen de grootste natuurlijke hulpbronnen
van een land. Hun welzijn bepaalt de ontwikkeling. Een investering in kapitaalgoederen is
misschien wel belangrijk voor een economische groei, maar een investering in menselijke
hulpbronnen is onmisbaar voor een duurzame en stabiele vooruitgang. Het is een krachtige en
noodzakelijke katalysator voor alle facetten van ontwikkeling.
De bestaande omstandigheden moeten het uitgangspunt zijn voor de ontwikkelingsacties en
bepalen de prioriteiten. De dringendste prioriteiten zijn voor de meeste ontwikkelingslanden
armoede, ziekte, behoefte aan onderwijs en de mogelijkheid om in eigen onderhoud te
voorzien. Een vijfde van de wereldbevolking lijdt onder absolute armoede, honger, ziekte en
analfabetisme. Prioriteit moet liggen bij het uitroeien van de oorzaken van dit mensonterend
lot. Christelijke ontwikkelingshulp is daarom voornamelijk mensgericht in plaats van
technologiegericht en/of prestigegericht.
De internationale gemeenschap stelt vast dat kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals
eenoudergezinnen met de vrouw aan het hoofd, wezen en gehandicapten, in aantal
toenemen. Zij vormen een bijkomende prioriteit. Ook de sociale integratie dient een prioriteit te
zijn, anders zal de toestand zich op termijn vertalen in discriminatie, intolerantie, conflict.
De participatie van de lokale bevolking is essentieel bij het uittekenen van de probleemboom,
het vastleggen van doelstellingen, het uitwerken van een strategie en de uitvoering van het
programma, wil men gunstige voorwaarden scheppen voor sociale ontwikkeling. Deze
participatie moet gebeuren in een ware geest van ‘partnerschap’, die streeft naar duurzame
ontwikkeling.
Steeds meer gaat de internationale gemeenschap inzien dat zij een belangrijke rol te vervullen
heeft in het dienen van vrede, vrijheid, gerechtigheid en vooruitgang en dat al deze
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verschillende dimensies met elkaar verbonden zijn. “De waardigheid en de waarde van de
menselijke persoon”, zoals vervat in het Handvest van de Verenigde Naties, is het
fundamentele beginsel dat door die landen werd ondertekend. Als christenen erkennen wij dat
vrede, vrijheid, gerechtigheid en vooruitgang inderdaad belangrijke beginselen zijn voor elk
individu. De grondslag ervoor vinden wij terug in het evangelie.
Plaatselijke organisaties zoals kerkgemeenschappen, basisgroepen en niet-gouvernementele
organisaties, kortweg ‘het middenveld’, begrijpen vaak heel goed de lokale noden en hoe de
verschillende economische, sociale en menselijke aspecten zich tot elkaar verhouden. Hun
aanpak, hun analyse, hun terreinkennis, hun inbedding in de lokale cultuur kan ervoor zorgen
dat kleine en vaak over het hoofd geziene gemeenschappen niet uit de boot vallen bij de
ontwikkeling. Zij vormen vaak de spreekbuis van de lokale bevolking.
Elk land blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. Of je nu uitgaat van het beginsel
dat ontwikkeling een verantwoordelijkheid is van elke staat of dat ontwikkeling een basisrecht
is van de volkeren, één ding staat vast: duurzame ontwikkeling vergt een coherent nationaal
beleid en een duidelijke medewerking van de bevolking. Ontwikkeling is een pluriforme
onderneming die steeds moet inspelen op de specifieke nationale en lokale behoeften en
omstandigheden. Vandaar dat het onmogelijk is om een eenvormige reeks prioriteiten te
bepalen, die van toepassing zouden moeten zijn op alle ontwikkelingslanden. Ontwikkeling is
een dynamisch gebeuren en vraagt om voortdurende bijstelling van behoeften, doelstellingen,
prioriteiten, beleid.
Het aantal en de verscheidenheid aan actoren (publiek, privé, nationaal, internationaal,
mondiaal) is zo groot, dat de efficiëntie van de inspanningen in gevaar kan komen. Dit vraagt
om een grotere coherentie van de ontwikkelingsacties. De coördinatie en de bepaling van
prioriteiten is daarom onontbeerlijk. De afzonderlijke actoren dienen hun inspanningen te zien
als aanvullende en niet als losstaande of rivaliserende activiteiten.
De acties moeten elkaar aanvullen en ondersteunen. We kunnen niet spreken van succes
wanneer een bepaalde sector bevoordeeld wordt ten koste van een andere. Zo zien we onder
andere dat economische groei zonder vrede niet lang kan standhouden en zonder
economische groei ontbreekt het aan middelen om verdere ontwikkeling op gang te brengen.
Beperkte middelen nopen tot weloverwogen keuzes en duidelijke prioriteiten.
MACRONIVEAU
Het is van belang dat de verschillende staten externe macro-economische krachten zoals
handel, schuldenbeheer, rechtstreekse investeringen, kapitaalstromen en toegang tot de
technologie in de eerste plaats ondersteunend laten zijn voor het algemene welzijn van de
ontwikkelingslanden. Vervolgens dienen de armste en minst begunstigde landen meer
inspraak en armslag te krijgen in de wereldeconomie. De marginalisering van deze landen
dient gestopt te worden.
De Verenigde Naties namen in 1970 de doelstelling aan om 0,7% van het bruto nationaal
product toe te kennen voor ontwikkelingshulp. Deze doelstelling werd herbevestigd tijdens
opeenvolgende internationale conventies. Toch wordt dit tot op vandaag slechts waargemaakt
door enkele Europese landen. We moeten er daarom voor pleiten dat de ontwikkelingshulp
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aansluit bij de overeengekomen doelstellingen. Tearfund dringt daarom aan op de naleving
van gemaakte afspraken.
Er moet een einde komen aan het uitgeven van ontwikkelingsfondsen voor andere prioriteiten
dan ontwikkeling. Er moeten ook bijkomende middelen vrijgemaakt worden voor
vredesoperaties, humanitaire hulp en milieubehoud. Tearfund dringt daarom aan op meer
middelen voor de ontwikkelingshulp.
Er moet een dringende oplossing gevonden worden voor de schrijnende schuldenlast in de
armste landen, vooral in Afrika. Deze schulden hypothekeren in grote mate de
ontwikkelingsinspanningen van de voorbije decennia. Tearfund dringt daarom aan op een
verdere kwijtschelding van schulden voor die landen die duidelijk aantoonbare inspanningen
leveren voor de ontwikkeling van hun land en in het bijzonder de minst begunstigde groepen.
In de voorbije 42 jaar heeft Tearfund concreet vorm weten te geven aan deze algemene
opdracht met een belangrijke nadruk op:
duurzame menselijke ontwikkeling;
respect voor de fundamentele rechten van de mens en de menselijke waardigheid;
het principe van goed bestuur;
het nastreven van grote efficiëntie;
het garanderen van de continuïteit en de duurzaamheid van de programma’s door een
planmatige aanpak;
het bewerkstelligen van een actieve samenwerking met andere actoren in de
ontwikkelingssamenwerking.
In 2021 verleenden wij steun aan een 30-tal programma’s en projecten om duizenden
gezinnen bij te staan in hun strijd tegen de armoede. Dit is een duidelijke, brede en inspirerende
bijdrage, die de wereld een stap dichter brengt tot de grote visie die wij hebben geformuleerd
voor onze activiteiten:

Naastenliefde, grenzeloos
De sterkte en meerwaarde van Tearfund ligt onder andere in:
o
o
o

een competente staf en expats met expertise op het terrein;
relevante opleiding en ervaring van de staf en medewerkers: knowhow inzake medische
sector, onderwijssector, specialisatie ITG, financieel management, bedrijfskunde, Member
Care;
toegepaste kennis van kritieke thema’s en modi operandi in het Zuiden, dankzij 41 jaar
terreinervaring en partnerschappen;
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o
o
o

deelname binnen een sterk Europees netwerk EU-cord en internationale alliantie Integral;
een unieke en trouwe achterban, ideologisch verbonden met Tearfund;
een financieel gezonde organisatie.

Tearfund kon in 2021 terugblikken op een intensieve inzet met en door de kerk in Vlaanderen
en samen met de kerk in het Zuiden, middenveldspelers die niet mogen verwaarloosd worden
als het gaat om de strijd aan te binden tegen armoede en ongerechtigheid.
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Conceptuele benadering
CONCEPT
De socio-economische ondersteuning van kwetsbare populatiegroepen in het Zuiden, met
bijzondere focus op vrouwen en kinderen.
METHODIEK
Capaciteitsversterking van lokale partners via de financiering en begeleiding van
ontwikkelingsinterventies op drie prioritaire domeinen van Tearfund, namelijk:
o
o
o

noodhulp en wederopbouw
basisgezondheidszorg
onderwijsvoorziening.

Gelet op de mogelijkheden en de bestaande expertise van Tearfund, kozen wij binnen ons
strategisch kader ervoor voorrang te verlenen aan bovenvermelde sectoren, die de sociale
ontwikkeling bevorderen. We leggen hierbij de nadruk op twee risicogroepen: vrouwen en
kinderen, en op het transversale thema ‘de versterking van de positie van de vrouw’.
Daarenboven leveren wij inspanningen om zoveel mogelijk een brug te slaan tussen de
noodhulp, de rehabilitatie en de duurzame ontwikkelingssamenwerking. Wij vinden dat hier
veel te weinig aandacht naartoe gaat.
Doelstellingen waar wij concreet aan willen bijdragen
De doelstellingen worden nog steeds geformuleerd vanuit het standpunt van de duurzame
ontwikkelingsdoelen:
o
o
o
o
o
o

•

kindersterfte tegengaan;
moedersterfte tegengaan;
uitbannen van malaria en andere ziekten;
verzekeren van een duurzame omgeving;
bereiken van universele basiseducatie;
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Noodhulp en wederopbouw

De noodhulp van Tearfund is flexibel en past zich aan de omstandigheden van conflicten,
oorlogen en rampen aan. In acute noodhulpsituaties staat het redden van mensenlevens en
het verzachten van het leed op de voorgrond. Aansluitend volgen overlevingshulp en
wederopbouw. De noodhulp van Tearfund gebeurt in coördinatie met onze internationale
alliantie Integral (zie ook ‘Koepelwerking’, p. 25).
•

Basisgezondheidszorg

Door gerichte acties willen wij een duurzame bijdrage blijven leveren aan betere
basisvoorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen en hierdoor bijdragen aan de SDG’s:
o

Kindersterfte tegengaan
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Een vermindering van het aantal sterfgevallen onder kinderen jonger dan vijf jaar .
o

Moedersterfte tegengaan
Een vermindering van het aantal gevallen van moedersterfte.

o

Het bestrijden van belangrijke ziektes, zoals malaria
Het stoppen en terugdringen van gevallen van malaria en andere ziekten.

o

Het verzekeren van een duurzame omgeving
Het deel van de bevolking zonder duurzame toegang tot veilig drinkwater verkleinen.
Het bereiken van een significante verbetering in het leven van mensen in sloppenwijken.

•

Onderwijsvoorziening

Door gerichte acties willen wij een duurzame bijdrage leveren op het vlak van basisonderwijs
en hierdoor bijdragen aan de SDG’s:
o

Het bereiken van een universele basiseducatie
Ervoor zorgen dat jongens en meisjes een volledige basisopleiding krijgen.

o

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
Het uitbannen van genderdiscriminatie in primair en secundair onderwijs.
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Ondersteuning vierde pijler
Niettegenstaande dat wij duidelijk prioriteit geven aan de bestrijding van de armoede via het
primaire niveau, namelijk basisgezondheidszorg, onderwijs en vorming, en het bevorderen van
de voedselzekerheid via de economische ontplooiing van gezinnen, door een betere en
beschermde toegang tot kredieten, kunnen wij niet anders dan ook te melden, dat wij verder
bereid blijven als organisatie om enkele kleinschalige interventies, die aangebracht worden
door de vierde pijler, te blijven omkaderen en steunen. Het gaat hier voornamelijk om microinterventies waar bepaalde kerken en gemeenschapsgroepen binnen onze achterban in
Vlaanderen sterk mee verbonden zijn.
Veel protestants-evangelische kerken en hun leden onderhouden diverse rechtstreekse
contacten met overzeese kerken en/of diaconale armen van de kerk. Het gebeurt niet zelden,
dat kerkverantwoordelijken en/of zendingsgroepen bij ons komen met een microproject, dat zij
willen ondersteunen met de kerk en waarbij zij ons vragen om advies, begeleiding en
monitoring.
Deze service willen wij graag verder aanbieden en wel om verschillende redenen:
 Het voorkomt versnippering: indien wij de service niet aanbieden, zullen velen een eigen
vereniging (vzw, ngo) oprichten en hebben wij binnen enkele jaren een heel aantal
nieuwe kleinschalige protestants-evangelische verenigingen, elk voor een bepaalde
bevoorrechte partner, in een welbepaald land.
 Het biedt een hogere kans op succes wanneer hun goed bedoelde actie begeleid wordt
door een erkende vereniging, die beschikt over de nodige ervaring, professionaliteit. Dit
gegeven biedt meteen een meerwaarde aan het project, aan de lokale partner en de
donateurs.
 Wij blijven zo in contact met een hele waaier aan partners, sectoren en landen,
waardoor onze opgebouwde expertise en terreinkennis nog aangevuld wordt.
 Deze micro-interventies worden gefinancierd door de aanbrengende Vlaamse partner
en zijn specifieke achterban en leggen geen hypotheek op onze bestaande
verbintenissen met het Zuiden.
Door deze dienstverlening versterken wij de band met de kerken in Vlaanderen, die Tearfund
precies om bovenstaande redenen hebben opgericht.
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Werkingsjaar 2021
Coronapandemie
We kunnen moeilijk anders dan de coronapandemie als eerste item vermelden. Het
werkingsjaar 2021 werd uiteraard opnieuw overschaduwd door COVID-19. De impact was
groot op onze werking. Plots moest alles vanop afstand geregeld worden. Telewerk werd het
nieuwe normaal. Een beleidsplan rond telewerken kreeg vorm en werd toegevoegd aan het
Arbeidsreglement.
Het moeilijkste was misschien wel dat alle vergaderingen, landelijk en internationaal, nu via
online calls moesten verlopen. De meest gebruikte tools waren Zoom en MS Teams. Skype
werd plots ingehaald en naar de vergeethoek gedrumd.
De landelijke vergaderingen gingen meestal door tijdens de kantooruren, maar de
internationale calls vonden plaats op de meest onmogelijke momenten van de dag en de
nacht. Als je een call hebt met 21 mensen van over heel de wereld, is het best lastig om een
geschikt moment te vinden voor iedereen. Zo moesten wij vaak vergaderingen bijwonen om 5
à 7h00 in de morgen, of om 21h00 of zelfs om 23h00 tot 01h00. Ik spreek hier dan vooral over
de vele calls met de Integral CEO’s, de IMG en IPG calls en de vele extra calls betreffende de
rampen dit jaar. We tellen zowaar 60 calls in het voorbije jaar. In 2021 werden we
geconfronteerd met een reeks natuurrampen, waaronder orkanen in heel Centraal-Amerika,
overstromingen in Zuidoost-Azië en nog een aardbeving die verwoesting aanrichtte in Haïti. We
waren getuige van een dramatische toename van het aantal ontheemden en stuitten op de
ontnuchterende realiteit van toenemende wereldwijde armoedeniveaus als gevolg van COVID19. Schattingen laten zien dat - in 2021 alleen al - 97 miljoen mensen in armoede leefden als
gevolg van COVID-19. (Wereldbank).
Verder in dit jaarverslag geven wij een overzicht van onze bijdragen in de strijd tegen COVID-19
aan verschillende partners. Samen met de leden van Integral Alliance konden we 10 miljoen
mensen bereiken in 57 landen. Hieronder een histogram, met dank aan Integral Alliance.
We hopen dat we het ergste nu wel gehad hebben in 2021 en zien hoopvol en biddend uit naar
beterschap voor 2022.
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Bestuursorgaan
Gedurende 2021 vergaderde het bestuursorgaan tien keer. De vergaderingen werden online
gehouden, met slechts 1 à 2 bestuurders aanwezig op kantoor om de vergaderingen technisch
vlot te laten verlopen.
Er stonden verschillende belangrijke punten op de agenda. Er werd verder overlegd over een
aangepast strategisch kader. Eind 2021 eindigde de huidige financiering van ons
vijfjarenprogramma in Burundi. In de loop van het jaar moesten wij ons buigen over de
voorbereiding van een nieuw aanvraagdossier voor een nieuw programma met startdatum
januari 2022. De ervaring met het huidige programma heeft ons doen beslissen om geen
nieuw programma in te dienen bij DGD.
Er waren verschillende factoren die het bestuur ertoe aangezet hebben om geen nieuwe
aanvraag in te dienen. Om voldoende eigen inbreng te kunnen voorzien, zouden wij de hulp
aan een aanzienlijk aantal huidige lokale partners moeten stopzetten. Onze prioriteit blijft
echter om kleinere partners bij te staan in hun strijd tegen de armoede in de regio. Vaak
hebben zij niet de capaciteit en de middelen om zonder externe hulp door te groeien,
duurzaam te worden en/of aan te kloppen voor subsidies bij allerhande institutionele donoren.
Daarnaast speelde ook de factor mee, dat de overheid vorige keer het advies van de experten
volgden en ons programma goedkeurden, maar een ferme knip deden in de begroting van het
programma. Als de minister plots een paar honderdduizend euro knipt in je budget, kun je niet
verwachten dat je nog hetzelfde programma (en de daarbij horende verwachte resultaten)
kunt implementeren. Dit dan aanvullen met eigen middelen wordt moeilijk en is ook niet
werkbaar, want het moet buiten de begroting gebeuren om de subsidie verhouding 20/80% te
bewaren.
En zo waren er nog wel enkele factoren waardoor het bestuur het wijs vond om de
samenwerking met DGD momenteel ‘on hold’ te zetten. Dit standpunt werd verdedigd in een
strategische dialoog met een vertegenwoordiging van DGD op 15 januari 2021.
Op 24 april 2021 vond onze algemene ledenvergadering plaats. 14 leden waren aanwezig, er
was één volmacht en er waren drie afwezigen. Tijdens de vergadering werden twee nieuwe
leden voorgesteld en aanvaard.
In het voorbije jaar is ook heel wat aandacht besteed aan een nauwere samenwerking met
onze internationale Tearfund familie. Een van de belangrijke realisaties betreft het opstellen
van een lijst ‘Reputational Standards’, die de integriteit en de kwaliteit van werken moet
veiligstellen binnen de familie. Er is een overeenkomst binnen de familie om tegen eind 2022 in
orde te zijn met de vereiste standaarden.
Stafvergaderingen
Er vond bijna wekelijks overleg plaats tussen directie en stafleden. Tijdens deze vergaderingen,
die eveneens online plaatsvonden, ieder vanop zijn/haar werkplaats, was er veel aandacht voor
de coördinatie van de activiteiten van de verschillende geledingen. Communicatie,
fondsenwerving, financiële status, projecten en programma’s met of zonder overzees
personeel moeten goed op elkaar afgestemd worden en dit kan slechts mits een goed overleg.
Heel veel energie ging dit jaar naar het overdenken van een aangepaste werking. Door de vele
taken is de rolverdeling niet altijd even gemakkelijk, efficiënt en duidelijk hanteerbaar. De
beperkte capaciteit in personeelsbezetting zorgt ervoor dat iedereen meerdere petjes moet
dragen en de veelheid aan taken zorgt geregeld voor een (te) zware arbeidsdruk en niet
iedereen beschikt dan ook over de nodige expertise en ervaring.
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De staf is niet veranderd in de loop van 2021. We zijn nog steeds met zes mensen in ons land.
Wel zijn er minder overzeese mensen. Louis en Anne-Marie Van de Voorde-Trappeniers zijn
teruggekomen op het einde van het jaar. Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D’Hulst zijn heel
het jaar in België gebleven en konden niet terug door corona.
Halfweg het werkjaar viel een van onze stafleden uit en werd op ziekteverlof geplaatst voor
onbepaalde tijd. Uiteindelijk bleef ons staflid heel het jaar afwezig door ziekte. De taken werden
herverdeeld onder de werkzame staf. De opvolging en afwerking van het lopende programma
in Burundi zorgde voor extra werk. Er moest namelijk nog een eindevaluatie plaatsvinden. Dit
alles gebeurde in overleg met de lokale partners, die ontzettend hun best deden om dit in
goede banen te leiden.
Vormingen, seminars
Er werden in het voorbije jaar een zestal vormingen gevolgd door leden van de staf. Onze
directeur volgde een webinar bij Premed over corona en telewerk in de aanloop van het
uitwerken van een telewerkbeleid. Annelyse Mary volgde in februari en in maart een workshop
rond de eindevaluaties, georganiseerd door onze ngo-federatie. Eva Ralvik volgde een webinar
door Mindwize over stappen naar vaste maandelijkse schenkers en een vorming rond
integriteit door onze ngo-federatie. Verder volgde de staf ook een workshop over het werken
met onze vernieuwde website.
Naast de vormingen kunnen we nog de vergaderingen vermelden van de verschillende
werkgroepen in de schoot van onze ngo-federatie.
Interne processen en procedures
Door de coronapandemie werden de plannen om te werken aan de integratie van onze
adressenbestanden in Salesforce danig in de war gestuurd en is dit niet kunnen doorgaan. De
integratie zou gebeuren vanaf de zomer. Er werd een subsidie aangevraagd bij onze ngofederatie om een consultancybureau in te schakelen. Dit bureau werd gecontacteerd en initiële
afspraken werden gemaakt, ook enkele voorbereidende stappen werden gezet, maar tot een
integratie in Salesforce is het niet gekomen en de subsidie werd niet verder opgevraagd.
Marketing, communicatie, fondsenwerving
In de loop van 2021 werden opnieuw een reeks spreekbeurten en stands gehouden in het land.
De meeste spreekbeurten en stands werden verzorgd door onze directeur, die jaarlijks vast
enkele evangelische kerken bezoekt. Er waren dit jaar wel enkele stands minder door de
COVID-crisis. Spreekbeurten werden soms ook via streaming en online georganiseerd. Een
nieuwe ervaring, waaruit wel enkele lessen geleerd werden.
De fondsenwerving ging gewoon door tijdens de coronapandemie. Gelukkig hadden we heel
wat tools tot onze beschikking, die we nog meer dan tevoren ingezet hebben: onze vernieuwde
website, onze Facebookpagina, Instagram, e-mailings en direct mailings.
De lancering van ons nieuwe logo en huisstijl vroeg ook de nodige aandacht van onze
medewerkers. Flyers en folders moesten vernieuwd worden, alsook de publicaties en het
standmateriaal.
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Onze verjaardagskalender is te koop aan 10 EUR (excl. Verzendingskosten). Bestellingen kunnen
geplaatst worden via ons secretariaat. De kalender kan ook gekocht worden tijdens stands en
spreekbeurten.
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Programma’s en projecten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze lokale partners en de bestedingen aan hun
programma of project. Op de volgende pagina’s gaan we iets dieper in op enkele van deze
partners en hun werk. Voor meer informatie over de overige programma’s en projecten
verwijzen wij graag naar onze website tearfund.be
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Enkele projecten nader bekeken
Uit de bovenstaande tabel is af te leiden dat Tearfund in het afgelopen jaar bijgedragen heeft
aan een twintigtal partners, meestal rechtstreeks met lokale partners. In enkele gevallen is
onze hulp samengebracht met enkele leden van de Tearfund familie en/of Integral Alliance.
We kunnen helaas in het kader van dit jaarverslag niet stilstaan bij alle individuele projecten,
maar willen toch enkele van onze acties iets beter aan u voorstellen en vertellen wat we
dankzij de steun van onze vele trouwe donateurs hebben kunnen realiseren. We hopen
uiteraard dat dit verslag u ertoe kan aanzetten om verder achter onze bediening te staan,
naastenliefde te betonen, grenzeloos.
Association Paam Laafi
Paam Laafi is werkzaam in Burkina Faso, in West-Afrika. Het land ligt
ingesloten tussen Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana en Ivoorkust. Het land
telt ongeveer 21,4 miljoen inwoners en heeft als hoofdstad
Ouagadougou. 41,4% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Paam Laafi betekent in de plaatselijke taal Mooré “ik heb gezondheid,
heelheid gevonden”.
De organisatie heeft tot doel goede geneeskunde te brengen aan allen,
inclusief de allerarmsten in de naam van Christus.
Paam Laafi staat voor verschillende uitdagingen en zij hebben onze steun en gebed meer dan
nodig om hun doel te bereiken. Dr. Peter Van Ditgenen, de bezieler van het project en tevens lid
van Tearfund, die momenteel nog een specialisatie chirurgie afwerkt in Duitsland, volgt de
verdere uitbouw van het medisch centrum Paam Laafi op en kon eind 2021 samen met enkele
collega-artsen een opvolgingsmissie volbrengen naar Ouagadougou.
Er werden in 2021 zowat 13.524 consultaties uitgevoerd in het medisch centrum (+45% t.o.v.
2020). Deze consultaties vonden plaats op de afdelingen algemene geneeskunde, radiologie,
moeder- en kindzorg.
Er werden 3.676 labo-onderzoeken gedaan. In het medisch centrum is ook een tandarts
aanwezig en die verzorgde 227 consultaties.
De materniteit draaide ook op volle toeren, zo ook de consultaties van het ‘Moeder & Kind’
programma. Zwangere vrouwen en baby’s kregen basisvaccinaties toegediend en kregen de
pre- en postnatale aandacht van de vroedvrouwen en artsen.
De medewerkers waren ook actief buiten het medisch centrum. In een vluchtelingencentrum
kregen 150 binnenlands ontheemde vluchtelingen voedselpakketten, voedingslessen door een
nutritionist en bijstand bij het opzetten van diverse inkomsten genererende activiteiten. Hierbij
denken we aan het opstarten van een kleine handel in zeep, weefproductie, opladen van
zonnepanelen en mobiele toestellen, alsook het opzetten van een pluimveeproject. 76% van
de deelnemers waren in staat om de activiteiten na een opleiding en/of ondersteuning verder
te zetten. 29 kinderen onder de 7 jaar voltooiden een nutritioneel programma.
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De bouw van het operatiekwartier is nog in volle gang. In 2021 werden daarvoor volop fondsen
gevraagd. De hoop is om het operatiekwartier officieel te kunnen openen in de eerste helft van
2022.
Heel wat aandacht ging ook naar de preventie en bestrijding van de coronapandemie: er werd
een bewustmakingscampagne opgezet in de omliggende dorpen. De campagne was vooral
gericht op het verbeteren van de kennis van de COVID-19 beschermingsmaatregelen. Aan het
begin van elke sessie kregen de deelnemers een vragenlijst om na te gaan hoe groot de kennis
over de ziekte bij hen is. Er werden 100 vrouwen opgeleid in het bereiden van zeep en
bleekmiddel. Het team was ook in staat om per centra of school 2000 maskers, twee handgels
en drie handzepen te verstrekken.
Steeds meer mensen uit de wijde omgeving vinden de weg naar het Medisch Centrum Paam
Laafi en op die manier krijgen steeds meer mensen toegang toe kwalitatieve
gezondheidszorgen.
Wilt u graag meer vernemen over dit project, dan nodigen wij u uit om het volgende
videofilmpje te bekijken: The Paam Laafi project (CTRL + Klikken).

Nieuw operatiekwartier in aanbouw, nov. 2021, © APL, 2021

Bewustmakingscampagne COVID-19, © APL, 2021
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Samaria – Opvangcentrum voor Garibous
In het zuidwesten van Burkina Faso, op ongeveer vijftig
kilometer van de grens met Ivoorkust en ook dicht bij de
grens met Mali, ligt het stadje Banfora. Banfora is een van
de meest met Garibous bevolkte steden in Burkina Faso.
Garibous, ook wel Talibé genoemd, zijn jongens die op zeer jonge leeftijd bij hun ouders worden
weggehaald om koranleerlingen te worden en te wonen bij een traditionele meester. Door
gebrek aan middelen bij de ouders en de meesters, worden vele van deze jongens in realiteit
bedelaartjes die uren per dag op straat ronddwalen op zoek naar eten om te overleven en naar
geld om hun studies te bekostigen.
Na een uitgebreide omgevingsanalyse in heel West-Afrika over het fenomeen ‘Garibous’
richtten Théodore en Irene Yaméogo-Vleugels in 2015 in Banfora de organisatie Samaria op.
Samaria wil een opvangcentrum zijn dat hoop biedt aan de Garibous door deze jongens
basisvoorzieningen te verstrekken, evenals educatie en sociale re-integratie.
Vrijwel het hele jaar 2021 kon het centrum van woensdag tot vrijdag open zijn. Er kwamen
gemiddeld een honderdtal kinderen tussen vijf en twaalf jaar die geholpen werden met de
meest primaire basiszaken zoals voedsel, hygiëne en medische onderzoeken. Daarnaast kwam
het centrum ook tegemoet aan de emotionele noden door een veilige plaats te bieden waar
deze jongens onbezorgd kind kunnen zijn en zich geliefd mogen voelen. In het centrum werden
ook (re)creatieve activiteiten georganiseerd, werden verhaaltjes voorgelezen en educatieve
lezingen gehouden, die direct of indirect een boodschap bevatten over zaken zoals zelfrespect,
respecteren van regels, beleefdheidsvormen, adolescentie, maatschappijleer, tolerantie, het
omgaan met conflicten en Bijbelse waarden.
In juli werd er een groot voetbaltoernooi georganiseerd en in december vond een groot
kerstfeest plaats waarbij Théo en Irene 269 kinderen verwelkomden op het binnenplein van
Samaria.
Onderwijs en opleiding - De intellectuele vaardigheden worden
in het centrum versterkt door wekelijkse spel- en educatieve
activiteiten. Zo konden de kinderen in het centrum educatieve
cursussen volgen om cijfers, letters, vormen en kleuren in het
Frans te kennen en/of te schrijven. Ook verkeersregels
(verkeerslichten, verkeersborden), hygiëneregels, kloklezen en
het schrijven van hun (voor)namen maakten deel uit van de
lessen die in 2021 werden aangeboden.
In 2021 opende het alfabetiseringscentrum de deuren voor 22
leerlingen. Helaas waren er doorheen het jaar 9 kinderen die het
opgaven. Bij het eindexamen slaagden alle 13 overgebleven
leerlingen.
Drie nieuwe Talibékinderen konden op school worden
ingeschreven, naast één jongen die al sinds 2020 avondlessen
Gariboukinderen krijgen onderwijs,
volgde. Meerdere keren per week werden drie studenten van de © Théo & Irene, Tearfund, 2021
avondlessen verwelkomd in Samaria voor lessen in
weerbaarheid. Eén jongen heeft sinds zijn debuut in 2020 zelfs twee klassen kunnen overslaan.
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Een andere zeer gemotiveerde jongen volgt al enkele jaren stage bij een kleermaker. Hij boekt
opmerkelijke vooruitgang. Samaria steunt hem moreel en financieel en zorgt ook op
werkdagen voor zijn eten. Twee andere jongens die in de leer waren bij een timmerman gaven
het helaas op.
Sociale re-integratie - Tijdens de eerste helft van het jaar bracht de lokale veldwerker
wekelijkse bezoeken aan 21 koranleraren om contact te leggen, relaties te versterken of
onderwerpen te bespreken zoals de scholing van de kinderen, sociaal-professionele training of
het opstellen van geboorteakten. De overgrote meerderheid van de koranleraren in Banfora
(ongeveer 40) kent de organisatie Samaria en kan contact opnemen met het centrum als zij
hulp nodig hebben. Met een tiental van hen onderhouden onze TOP’pers Théo en Irene
regelmatig contact.
In 2021 lag - naast deze wekelijkse bezoeken en nauwe samenwerking met de Sociale Actie de focus op de contacten die nodig waren om de geboorteakten te kunnen opstellen (het
gemeentehuis, de prefectuur, justitie, voogden van de kinderen). Samaria kon met de fondsen
van Tearfund al 34 geboorteakten opmaken voor talibé-kinderen die leefden zonder wettelijk
bestaansbewijs. Eind 2021 kon het proces opgestart worden om nog eens 100 geboorteakten
op te stellen.
Aan het begin van het tweede semester dwongen enkele onvoorziene uitdagingen Théo en
Irene om een stap terug te zetten voor wat betreft de contacten met de koranleraren. Deze
beslissing was een gevolg van het verrassende ontslag van onze veldwerker, maar meer nog
een veiligheidsmaatregel in een situatie van zorgwekkende onveiligheid in het land en in het
bijzonder in de Cascades-regio. Toch kon Samaria doorgaan met het opstellen van
geboorteakten, die op zich al enige bescherming bieden aan kinderen.
Impactverhaal - Op achtjarige leeftijd werd Boly* gescheiden van
zijn familie en toevertrouwd aan een koranleraar in Banfora. Toen
we hem een paar dagen na de opening van het centrum in 2015
voor het eerst ontvingen in Samaria – hij was ongeveer elf jaar
oud – was hij erg verlegen en gereserveerd. Boly getuigde later
tegen ons dat hij inderdaad vol innerlijke woede en voortdurende
angst zat vanwege de mishandeling die hij ervoer in zijn
Koranschool. Zoals bij veel Garibous, groeide in zijn hart de haat
en het verlangen naar wraak. Toen de opvoeders in Samaria hem
vertelden over liefde, respect en vergeving, had Boly in het begin
moeite om het te begrijpen. De eerste keer dat hij na een ruzie te
horen kreeg dat hij een ander kind om vergiffenis moest vragen,
maakte Boly bezwaar tot huilens toe.
Boly is nu 17 jaar oud en hij blijft naar het Samariacentrum
Maaltijd in het centrum, © Théo &
komen. In de loop der jaren heeft hij veel geleerd en is een
Irene, Tearfund, 2021
respectvolle, vrolijke, behulpzame en volhardende jongeman
geworden. Naarmate het vertrouwen tussen Théo en Irene
groeide, vertelde Boly over zijn verhaal en zijn droom om ooit een supermarkt te openen.
Omdat hij geen passende opleiding genoot, schreven Samaria hem in voor avondlessen om te
leren wat nodig is, voordat hij aan een kassiersopleiding kon beginnen. Hij kreeg een fiets om
zonder al te veel moeite zijn lessen te kunnen volgen.
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Dankzij de weerbaarheidsklassen die in Samaria voor Boly en twee andere kinderen worden
georganiseerd, heeft Boly uitstekende resultaten op school en heeft hij zelfs twee klassen
kunnen overslaan, waar hij erg trots op is. Voor Boly gaan de deuren naar de toekomst
geleidelijk open en met de voortdurende steun van Samaria weet hij nu dat zijn droom ooit kan
uitkomen.
* schuilnaam

Pãn-Bila project
Opvangcentrum voor kwetsbare meisjes, educatief
centrum, microkredieten en informaticaklassen.
Het Pãn-Bila centrum situeert zich op een tiental
kilometer van het Paam Laafi ziekenhuis in de hoofdstad
Ouagadougou, Burkina Faso. Pãn-Bila zet zich in op vier domeinen.
Een eerste domein is de opvang van (zwangere) meisjes - al dan niet met hun baby - in het
meisjescentrum. Het betreft meisjes gered uit de mensenhandel, prostitutie en slavernij. Ze
worden geholpen met de basiszorgen, maar krijgen ook morele, psychologische en juridische
ondersteuning. Waar mogelijk werkt men aan hereniging met hun familie.
Een volgend domein is de Pãn-Bila school. Zowel kinderen van het financieel
kinderadoptieprogramma (CAP-programma, volledig ondersteund door de Italiaanse
organisatie Progetto Africa) als andere kinderen uit de buurt kunnen hier naar zowel de kleuterals de basisschool gaan. Het doel is het terugdringen van het analfabetisme, versterken van de
gendergelijkheid en de kinderen door opleiding weerbaarder maken voor de toekomst.
Naast de basisopleiding is er ook een informaticacentrum waar de kinderen kennis maken en
vertrouwd kunnen geraken met informaticapakketten.
Ten slotte verleent Pãn-Bila ook microkredieten aan kwetsbare vrouwen, zodat zij in staat zijn
door middel van kleine leningen, inkomensgenerende activiteiten op te zetten.
Installatie van een nieuwe waterpomp op zonne-energie - Dit
jaar werd de manuele waterpomp op het meisjescentrum
vervangen door een systeem aangedreven door zonne-energie.
Het systeem was nodig om het water op te slaan en dit aan te
sluiten op het waterdistributienet. Er werd een tank met een
inhoud van 5000 liter geïnstalleerd waardoor voor voldoende
water gezorgd wordt. Door het nieuwe systeem wil het Pãn-Bila
centrum de hygiëne en gezondheid van de meisjes en de baby’s
verbeteren. Dankzij het distributienet moet er minder met water
gesleurd worden en is er nu ook water beschikbaar voor de
keuken, de ziekenboeg, de douches en de tuin.
Meisjescentrum - Er werden in totaal 58 meisjes en 28 baby’s
Nieuwe watertank voor het
opgevangen in het centrum. Er werd gewerkt aan de
meisjescentrum, © Pãn-Bila, 2021
familierelaties waardoor 21 meisjes konden herenigd worden
met hun families. Drie meisjes konden een stage aanvatten en 14 meisjes konden hun
opleiding hervatten.
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In de gezondheidspost werden er tijdens de eerste 11 maanden van het jaar 339 consultaties
gehouden, voornamelijk voor bronchitis en malaria.
Microkredieten - Er werden 270 microkredieten verstrekt aan 245 vrouwen waardoor meer dan
88% van de families hun inkomensgenerende activiteiten hebben kunnen uitbouwen. Tearfund
heeft hier in het verleden financiële middelen voor vrijgemaakt, om deze microkredieten te
kunnen verlenen. Dit zijn recurrerende kredieten, die na terugbetaling opnieuw verstrekt
worden. In 2021 is er geen verzoek gekomen om deze kredietenportefeuille te vermeerderen.
Pãn-Bila school en het CAP-programma - In de school waren er 328 kinderen ingeschreven,
waarvan 213 in het CAP-programma. Momenteel heeft de Pãn-Bila school twee kleuterklassen.
Er zijn plannen om dit uit te breiden met nog eens twee klassen om op die manier een
volwaardige kleuterschool te hebben.
Waterpompenproject Timoty
In Mahatsara, een dorpje aan de oostkust van Madagaskar, werd in 2013 een project voor
zuiver water voor de dorpelingen opgestart door Robert & Christine Blondeel-Pattyn,
zendeling/ontwikkelingswerkers verbonden aan Tearfund. Vanaf 2016 zet een Malagassisch
koppel dit werk verder: Tranquillin en Nirina. Ondertussen zijn er al 228 eenvoudige
handpompen geplaatst in 30 verschillende dorpen rond Mahatsara. Een pomp zorgt
rechtstreeks voor toegang tot drinkbaar water aan ongeveer tien gezinnen, gemiddeld
bestaande uit zes gezinsleden. Dit kon gebeuren dankzij giften van private donateurs en
subsidies van o.a. de Koning Boudewijnstichting, de provincie Antwerpen, de firma HidroPlus en
de GROS Sint-Truiden.
Het plaatsen van waterpompen is noodzakelijk omdat de meeste dorpen slechts over één
vervuilde waterput beschikken. Daardoor gebeurt het dat water elders wordt gehaald, zoals uit
een rivier. Een rivier wordt echter voor allerlei zaken gebruikt: toilet, wasplaats, water om de
rijst te koken en als drinkwater. Maar ook de dieren komen er drinken en vervuilen het water.
Het water is sterk vervuild, waardoor vooral bij kleine kinderen veel ziektes en zelfs
sterfgevallen voorkomen.
Het Timoty team onder leiding van Tranquillin en Nirina kon het afgelopen jaar 105
waterpompen in verschillende dorpen plaatsen.
Voordat een pomp geplaatst kan worden zijn er verschillende stappen die gezet dienen te
worden.
Stap 1: Bij de verschillende dorpen worden vergaderingen georganiseerd waarbij telkens een
dorpschef aanwezig is. Vervolgens worden er ook sensibileringssessies aan alle dorpelingen
gegeven over het belang van proper water voor de gezondheid.
Stap 2: Alle dorpelingen worden daarna uitgenodigd voor een informatievergadering. De
dorpelingen worden hiervoor opgedeeld in families per pomp. Eén pomp kan ongeveer 10
gezinnen voorzien van zuiver water.
Stap 3: Productie van de pompen. In het atelier zijn er momenteel vier werknemers
tewerkgesteld om de pompen te maken. Dit houdt o.a. in het snijden van de leidingen, het
monteren van de pompknoppen, het maken van reserveonderdelen, lassen, enz.
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Stap 4: Installatie van de pompen. Afgewerkte pompen worden geplaatst tussen juli en
december, na het regenseizoen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om alle pompen die werden
gemaakt direct te plaatsen. In afwachting worden afgewerkte pompen opgeslagen in het
atelier.
De plaats waar een pomp kan worden geïnstalleerd wordt op voorhand goed onderzocht. Zo
wordt er gekeken naar de kwaliteit van de grond en natuurlijk de aanwezigheid van water. Het
is belangrijk dat de plaats geschikt is zodat de installatie van de pomp goed kan gebeuren. Het
is niet altijd gemakkelijk om een geschikte plaats te vinden omdat de aarde te droog of te hard
en te compact kan zijn. Sinds de start van het project stelt het team vast dat er tegenwoordig
vaker dieper gegraven moet worden, soms tot wel 8 meter diep, om een pomp te kunnen
plaatsen. Eenmaal de geschikte plaats gevonden is en een groot gat kan worden gegraven, kan
de pomp worden geïnstalleerd. Vervolgens wordt er rondom de pomp een betonnen voet
gegoten met een afvoerkanaal. Rond het geheel komt een omheining met een poortje. Voor
elke pomp wordt ook een verantwoordelijke aangesteld.
Stap 5: Sensibiliseren en opvolging. Dorpelingen worden via sensibiliseringssessies bewust
gemaakt van hun verantwoordelijkheden. De pompverantwoordelijken krijgen ook opleiding
over onderhoud en reparaties en houden contact met het team als een pomp stuk is.
Vohitrionoro - In tegenstelling tot de meeste dorpen kent het dorp Vohitrionoro problemen
omdat het ondergronds water van slechte kwaliteit is. Dankzij een natuurlijke bron op 350
meter van het dorp is het mogelijk om ook hier water te voorzien door het plaatsen van een
waterreservoir en zeven aftappunten voor het dorp. De haalbaarheid van deze werken werd in
de eerste helft van het jaar bestudeerd door een gespecialiseerd bureau en er werd eveneens
een kostenbatenanalyse uitgevoerd. Eind december kon er al een eerste deel van deze
investering worden betaald, zodat het team verder kan met de noodzakelijke werken.
Enkele foto’s:

Waterpompenproject Timoty, © T. Mamenalivelo & Tearfund, 2021
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Hopitaly Vaovao Mahafaly
Het ziekenhuis Hopitaly Vaovao Mahafaly (HVM) werd
opgericht in 1995 en is gelegen in de hoofdplaats
Mandritsara van het gelijknamige district in de regio
Sofia. Het gebied is één van de dichtstbevolkte districten
(170.000 inwoners op 10.000 km²) en bovendien één
van de meest afgelegen en geïsoleerde districten. Voor
1995 moesten bewoners uit deze regio soms tot 200
kilometer reizen voor een medische ingreep, omdat er
geen goed ziekenhuis in de buurt was. HVM heeft als
doel het verlenen en verbeteren van de gezondheidszorg
via kwalitatieve medische zorg, outreaches en
gezondheidscampagnes bij de plaatselijke bevolking en
de omliggende dorpen. Sinds het bestaan van het ziekenhuis in 1995 zijn er al verschillende
bouwprojecten geweest om het ziekenhuis uit te breiden met verschillende medische en
facilitaire diensten.
Het project HVM werkt ook samen met de dienst Bevolking van Mandritsara. In een campagne
ter Bescherming van het Kind zet de afgevaardigde van het Ministerie van Bevolking netwerken
op in de dorpen om te strijden tegen geweld tegen kinderen. Eén van de eerste thema’s is:
strijd tegen voortijdig huwelijk en voortijdige zwangerschap.
Binnen het project HVM werkt onze Tearfund TOP’per Hilde Vlaminckx, in samenwerking met de
ngo Friends of Mandritsara Trust.
Het ziekenhuis werd van overheidswege opnieuw opgelegd een aparte afdeling voor COVID-19
patiënten te openen omdat er een nieuwe COVID-19-piek in Mandritsara was in de loop van
2021. Zo'n afdeling vereist een bezetting van drie verpleegkundigen. Er werden één
verpleegster en één vroedvrouw aangeworven tijdens deze periode. Het contract van de
vroedvrouw (4 maanden) werd met 4 maanden verlengd. De verpleegster is echter na 2
maanden weggegaan. Ondanks het vroegtijdige vertrek van de verpleegster, heeft het
aanwerven van tijdelijk personeel het ziekenhuis geholpen om de fysieke en psychologische
stress van het zorgpersoneel te verminderen.
Verschillende matrassen voor de ziekenhuisbedden waren aan vervanging toe wegens oud en
versleten. Er werd een aanvraag gedaan om 10 matrassen aan te kopen. Deze zullen worden
voorzien in 2022.
Ter versterking van de capaciteit van het lokaal personeel krijgen zij regelmatig vorming om
enerzijds bestaande kennis bij te houden en nieuwe kennis in het vakgebied bij te leren, maar
ook om hen in staat te stellen management- en beleidstaken uit te voeren zodat het
ziekenhuis volledig gerund kan worden door lokaal personeel. Het vormingsprogramma is
reeds opgesteld maar nog niet uitgerold, buiten de managementopleiding waarvoor de
algemene directeur al is ingeschreven.
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Stages - Tearfund kon in het voorbije jaar
10 studenten verpleeg- en vroedkunde
financieel ondersteunen om stage te
lopen in Antananarivo voor een periode
van 2 maanden en 3 weken.
Kinderrechtenbescherming - Voor het
werk met betrekking tot de bescherming
van kinderen werd een motorfiets
aangekocht. Hiermee kan de
afgevaardigde van het Ministerie van
Bevolking in Mandritsara het werk
gemakkelijker doen in de
plattelandsgemeenten rond Mandritsara.

Stagiaires verpleeg- en vroedkunde op weg naar hun
stageplaats in Antananarivo, © Hilde Vlaminckx,
Tearfund, 2021

CREED Africa
Onze lokale partner Creed Africa in Oeganda werkt vanuit Orisai in het
district Kumi, een van de armste districten in het oosten van het land.
Men leeft er hoofdzakelijk van de landbouw, maar door het harde
klimaat zijn de oogsten mager of mislukken totaal, zodat er honger en
ondervoeding is.
In 2006 zijn we hier begonnen met een financieel
kinderadoptieprogramma en vandaag steunen we zo 215 kinderen. De
focus ligt daarbij op het onderwijs, omdat dat de enige weg is om uit de vicieuze armoedecirkel
te kunnen komen. Omdat het onderwijs in de publieke scholen veel te wensen laat, heeft Creed
zelf een lagere school opgericht: Grace Junior School (GJS), waar de meeste sponsorkinderen
gaan en meestal ook intern verblijven. Hier ontvangen ze behalve kwaliteitsvol onderwijs ook
voldoende evenwichtige maaltijden. Na het slagen voor het eindexamen van de lagere school,
helpt Creed Africa de kinderen naar een goede middelbare school, waar ze intern verblijven. Dit
wordt financieel helaas steeds moeilijker omdat de scholen steeds hogere schoolgelden
vragen.
Met de adoptiebijdragen is het niet mogelijk om de jongeren ook nog een hogere studie te
laten doen. Daarom is in 2016 het studiefonds voor meisjes opgestart om enkele talentvolle
meisjes de kans te geven naar de universiteit of hogeschool te gaan. Sinds 2021 steunen we
vanuit een ander fonds ook twee jongens met een studiebeurs.
Omdat het gebied afwisselend te maken heeft met (steeds langer durende) droogteperiodes
en dan weer overstromingen, werd in 2018 begonnen met een irrigatie- en
waterzuiveringsproject. Dit zou ook water voorzien aan GJS. Door de moeilijke omstandigheden
en financiële beperkingen is de uitvoering van dit project gespreid over meerdere jaren.
Het aantal adoptieouders is gelijk gebleven t.o.v. 2020. Het aantal donateurs van het
studiefonds is licht gedaald.
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Corona heeft een zware impact gehad
op het onderwijs. De scholen zijn sinds
maart 2020 de meeste tijd gesloten
geweest. Voor laatstejaars van lager
en middelbaar onderwijs werd er eind
2020 een uitzondering gemaakt om
hun eindexamens te kunnen
voorbereiden en doen. Ook GJS was
dus weer een tijdje open. Begin 2021
werd er een omheining geplaatst rond
het terrein van GJS. Dat was een van
de voorwaarden van het Ministerie van
Het plaatsen van een omheining, © Creed, Tearfund, 2021
Onderwijs opdat GJS zou mogen
heropenen na de eerste lockdown. Het
hek moet verhinderen dat iedereen en loslopend vee zomaar het terrein kan betreden. Het
bedrag dat hiervoor nodig was werd eind 2020 door Tearfund overgemaakt.
In januari 2021 begon een nieuw schooljaar voor de lagere school en in februari konden ook de
middelbare scholieren weer naar de klas. De vreugde was van korte duur, want op 6 juni 2021
ging een tweede strenge lockdown van kracht.
55 kinderen (zowel van P6 als P7) hebben dit jaar in maart het nationale eindexamen lagere
school gedaan. 52 kinderen zijn geslaagd. Grace Junior School presteerde weer als beste van
het district.
De langdurige sluitingen van de scholen hebben ernstige gevolgen gehad voor de geestelijke
gezondheid van de kinderen. Er werden in Oeganda steeds meer ongeplande
tienerzwangerschappen gerapporteerd en de jongeren komen gemakkelijker in aanraking met
verkeerd gezelschap. Om de situatie enigszins te redden, hebben enkele topscholen
(voornamelijk middelbare privéscholen) besloten om online lessen te beginnen. Ook Creed is
eind oktober 2021 begonnen met online lessen voor gesponsorde kinderen op de middelbare
school. De lessen werden gegeven door twee scholen, waarvan Creed toegang heeft tot hun
online platforms, omdat enkele kinderen daar ingeschreven zijn.
Vier leraren van verschillende middelbare scholen werden ingehuurd om het programma te
begeleiden en de lessen nog eens met de tieners door te nemen. Ook ontvingen de kinderen
twee maaltijden per dag.

Ondanks de extra moeilijke omstandigheden door corona heeft een aantal studenten een
einddiploma beroepsonderwijs kunnen behalen: twee onderwijzers, verpleegkundige,
automonteur.
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Studiefonds voor meisjes – Eind 2021 werd besloten om voortaan een vast bedrag van 2500
euro per student per jaar toe te kennen. Hiervan worden alle studiekosten, een laptop waar
nodig, levensonderhoud, vervoers- en verblijfskosten, eventuele medische kosten en wat
zakgeld betaald.
De drie meisjes die in 2020 werden gesteund hebben dit project verlaten. Betty ontving een
studiebeurs elders, Regina besloot niet verder te studeren, maar in een fabriek te blijven
werken en Faith behaalde eind 2020 haar diploma Bachelor of Business Computing dat ze op
19 mei 2021 in ontvangst mocht nemen.
Drie nieuwe meisjes werden aangenomen om vanuit dit fonds een studiebeurs te krijgen. Ook
voor hen had de nieuwe lockdown in juni een grote impact. Na amper een zestal weken hun
nieuwe leven aan de universiteit te zijn begonnen, moesten de twee universitaire studentes
naar huis terugkeren. Fiona (bachelor of Education) kon daar soms nog wat online lessen
volgen. Zij kon in oktober terug naar de les gaan. Frances (Bachelor of Medical Laboratory
Science) kreeg door de stressvolle thuissituatie helaas ernstige psychosomatische klachten en
kon niet meer verder studeren. Ze krijgt hulp en hoopt in 2022 de studie te kunnen hervatten.
Het derde meisje, Mary, heeft dankzij het adoptieprogramma een tweejarige beroepsopleiding
in elektrische installatie en machineonderhoud gedaan en gaat een vervolgopleiding doen.
Daarvoor doet ze nu eerst een opgelegd praktijkjaar in de afdeling machineonderhoud van een
textielfabriek. Door corona is deze stage moeilijk verlopen en zelfs voortijdig afgebroken.
Studiebeurzen voor jongens - Op vraag van Creed Africa besloten we om voortaan ook aan
enkele jongens studiebeurzen te verlenen. Het is zo goed als de enige mogelijkheid voor deze
jongeren om een hogere opleiding te kunnen gaan doen. Net zoals de meisjes ontvangen zij
een studiebeurs van 2500 euro per jaar. Omdat we maar weinig fondsen beschikbaar hadden
hiervoor, zijn we dankbaar dat een van de jongens bijna geheel door zijn Belgische sponsor
geholpen wordt.
Moses is in mei 2021 aan de universiteit van Kampala begonnen aan een driejarige Bachelor of
Science gericht op onderwijs in landbouw. Silas doet een gelijkaardige opleiding in
Computerwetenschappen aan de universiteit in Mbarara.
Ook zij keerden een tijd terug naar huis tijdens de lockdown en Creed Africa hielp hen om in die
tijd online lessen te kunnen volgen.
Irrigatie- en waterzuiveringsproject - Verschillende
grote werken werden in de afgelopen jaren beetje bij
beetje uitgevoerd, zoals de voorbereiding van het
terrein, installatie van een pompgebouw, een diesel
waterpomp en een stalen watertank. In juni 2021
werden waterleidingen aangelegd naar de watertank
en het pomphuis die in 2020 geïnstalleerd waren.
Aanhoudende ernstige droogte maakt dat de verdere
werken dringend moeten gedaan worden. Eind 2021
maakten we 3.465 euro over voor de werken die
Tank met 60.000 liter water op het schoolterrein, klaar
gepland worden in 2022 voor de installatie van
om gezuiverd te worden tot drinkwater; ©Tearfund,
waterfiltratie-apparatuur, druppelleidingen en de
2022
waterdistributie naar de landbouwgrond en de lagere
school van Creed Africa.
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Christian Service Society (CSS)
Grote delen van het zeer dichtbevolkte land Bangladesh
worden regelmatig door overstromingen en cyclonen
geteisterd. De meeste mensen zijn moslim en religieuze
minderheden, zoals christenen, leven over het algemeen
helemaal onderaan de sociale ladder. Daarom heeft CSS zijn
werk opgericht om de nood van de minderheden te lenigen. De meesten van hen hebben geen
eigen grond, zijn weinig of niet opgeleid en kunnen de kost van onderwijs voor hun kinderen
niet betalen.
Sinds 1988 steunt Tearfund via CSS honderden kinderen via het financieel adoptieprogramma.
Aanvankelijk werden de kinderen allemaal opgenomen in tehuizen van CSS, maar sinds 2011
schakelde CSS stap voor stap over naar aanpak op communautair en gezinsniveau. Dit wordt
het "Community Based Education Support Program" (CBESP) genoemd. De visie van CBESP is
om een algehele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren op het niveau van het individu,
het gezin en de gemeenschap. Het kind woont thuis en gaat in de nabije omgeving naar school
en kan dus opgroeien en zich ontwikkelen binnen de familiale omgeving en de gemeenschap.
Het laatste tehuis werd begin 2020 gesloten.
In 2021 konden wij 227 kinderen en hun gezinnen helpen via het individuele
adoptieprogramma.
Het was door de coronarestricties moeilijker geworden om de gebruikelijke voedselpakketten
en andere hulpmaterialen naar de kinderen en hun gezinnen te brengen. Daarom werd tijdelijk
het geld d.m.v. een financiële dienst via mobiele telefonie (mogelijk voor mensen zonder
bankrekening) aan de gezinnen gegeven, zodat zij zelf het nodige voedsel en schoolmateriaal
kunnen kopen. CSS hield in de gaten dat het geld besteed wordt aan de juiste bestemming.
De regering had besloten dat de kinderen bij het begin van het schooljaar 2021 allemaal
mochten overgaan naar de volgende klas, zonder examens te doen.
De lockdown in Bangladesh werd deels beëindigd op 10 augustus 2021. Scholen bleven helaas
nog gesloten tot 12 september. Alleen laatstejaars van het middelbaar en kinderen uit de 5e
klas mochten weer voltijds naar school. De andere klassen mochten maar één of twee dagen
per week. Gelukkig konden de kinderen, zoals tijdens de ganse lockdown, thuis lessen online
volgen, en kregen ze speciale opdrachten en waren er nationale educatieve tv-programma’s,
waarbij ze hulp kregen van een huisleraar. CSS betaalde de kosten hiervoor. De kleuterklassen
werden niet heropend.
Sinds CSS in het najaar weer wat vrijer zijn activiteiten kon uitvoeren, werden er ook weer een
aantal ouderbijeenkomsten gehouden. Daar hebben ze de ouders vooral aangemoedigd en
aangespoord om een gezonde en hygiënische levensstijl aan te houden om een zo groot
mogelijke bescherming tegen infecties te garanderen. Ze inspireerden hen om vriendelijker
met hun kinderen om te gaan en om bewuster en zorgvuldiger met de studie van hun kinderen
om te gaan. CSS verspreidde bewustmakingsboodschappen over preventie van vroegtijdig
trouwen, handen wassen en het dragen van een gezichtsmasker. Op die gelegenheden werden
weer voedselpakketten bedeeld.
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De studenten die deel uitmaken van het LTP (Leadership Training Program) konden weer
deelnemen aan programmabijeenkomsten.
Kinderen ontvingen schoolmateriaal en hygiënische middelen. Slechts een van onze kinderen
en haar hele familie werden positief getest op het coronavirus. God zij dank zijn ze allemaal
hersteld van de infectie.

BEM Estar do Menor (BEM)
BEM is onze lokale partner in Brazilië, het grootste land van Zuid-Amerika.
De hulpprojecten die door Tearfund gesteund worden, liggen in het stad
Sabinópolis en verschillende plaatsen daaromheen, in een streek die zo
groot is als de provincie Oost-Vlaanderen. Het is er heuvel- tot bergachtig en op de
heuvels rondom de dorpjes wonen nog steeds talloze gezinnen die in bittere armoede leven. Er
is geen industrie, met als gevolg veel werkloosheid. Sabinópolis ligt in de provincie Minas Gerais
dat ongeveer 19 keer zo groot is als België.
Het Nederlands zendingsechtpaar, Nico en Trijnie van Eijk, begon het werk in 1967. Meerdere
projecten werden opgezet om de nood te leningen. Nadat ze aanvankelijk zelfs kinderen in hun
eigen huis verzorgden, startte in 1973 het eerste kindercentrum in Sabinópolis met 45
kinderen. In de loop der jaren zijn er zes kindercentra bijgekomen in Materlândia, Euxenita,
Carmesia, Rio Vermelho, Senhora do Porto en Paulistas.
Door de invloed van het evangelie en de hulpprojecten is de situatie in de gehele streek sterk
verbeterd. Er zijn bloeiende evangelische gemeenten ontstaan, alcoholisten zijn tot geloof
gekomen en bevrijd, de jonge gezinnen zijn kleiner, door de invloed en hulp van de zending is
het kindersterftecijfer lager en is er minder ondervoeding en analfabetisme en alle kinderen
gaan naar school. De economische situatie is echter nog altijd dezelfde.
BEM probeert de trek naar de grote steden tegen te gaan, omdat de ongeletterde gezinnen
daar letterlijk en figuurlijk in de goot terecht komen, met alle gevolgen van dien (o.a.
straatkinderen). Anderzijds komen de laatste jaren steeds meer nieuwe arme en kwetsbare
gezinnen vanuit de binnenlanden in de achterstandswijken rondom de dorpen wonen. Deze
mensen leven nu in ellendige omstandigheden vaak zonder water en elektriciteit, zeer slechte
hygiënische en sanitaire voorzieningen in hun wankele hutten in de armenwijken van de
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dorpen. Vooral de kinderen lijden hier enorm onder. Regelmatig is er sprake van verwaarlozing,
huiselijk geweld of zelfs misbruik.
Brazilië is zwaar getroffen door de pandemie, met onnoemelijk veel besmettingen en
duizenden doden. De lockdown was een ramp voor de arme bevolking. Pas in oktober 2021
mochten de projecten van BEM beetje bij beetje weer opstarten. In tussentijd hebben de
medewerkers echter niet stil gezeten en hulp geboden waar mogelijk.
In de verschillende plaatsen werd het grootste deel van het jaar nog volop gewerkt vanop
afstand. In sommige plaatsen creëerden ze online groepen met families uit de dagopvang,
gescheiden per klas, om het werk met de kinderen en hun families beter te kunnen
ontwikkelen. In deze groepen stuurden de opvoeders videolessen en zo konden ze de band
met de gezinnen onderhouden en weten ze hoe het dagelijks met hen ging.
De activiteitenvideo's waren gericht op de interactie tussen het gezin en het kind door middel
van spelletjes, stimulering van de grove en fijne motoriek, verhalen vertellen, bewustwording
en zorg bij het voorkomen van COVID-19, muziek, het versterken van de banden, het werk met
betrekking tot de kennis van Gods woord door middel van de muziek (lofprijzing),
Bijbelverhalen, gebedstijd en dankzegging aan God.
Gezinnen zonder toegang tot internet werkten met gedrukt materiaal, waarin - op aangepaste
wijze - de activiteiten werden toegestuurd aan de verantwoordelijken om met de kinderen te
doen. Daarbij ontvingen de kinderen ook materialen om de opdrachten thuis uit te voeren:
kleurpotloden, boetseerklei, lijm, gekleurd papier, enz.
Omdat sommige gezinnen het moeilijk hadden om dagelijks voedsel te vinden, gingen de
groente- en fruitbedelingen nog steeds regelmatig door en werden waar nodig nog hygiëneen schoonmaakproducten gedoneerd.
In het najaar mochten eindelijk de kindercentra weer heropenen, zij het nog voor een beperkt
aantal kinderen. De verantwoordelijke van het kindercentrum in Materlândia schreef eind
september: “Ter voorbereiding van de heropening van het kindercentrum hebben we
informatiebrochures ontvangen van de staat Minas Gerais, waarin aanwijzingen staan hoe we
veilig moeten werken. Ook hebben we een training gevolgd voor onderwijsprofessionals, is er
een actieplan uitgewerkt en zijn we twee weken elke dag als team samengekomen om
voorbereidingen te treffen. De kinderen moeten op 1,5 meter afstand van elkaar blijven, we
hebben overal handgel staan, er zijn jassen, maskers en overige beschermingsmiddelen
aangeschaft en er is bewegwijzering aangebracht in alle ruimtes. De Sanitaire Toezichthouder
van de stad heeft al onze ruimtes geïnspecteerd en ze zijn goedgekeurd. We hebben een
exploitatievergunning gekregen. We zijn op dit moment als enige organisatie in de stad
bevoegd om straks weer activiteiten te ondernemen. Ook was de toezichthouder erg
enthousiast over de posters van Tearfund die
we overal in het gebouw hebben
opgehangen.”
Voor een dergelijk groepsadoptieprogramma
is het moeilijker om nieuwe donateurs te
vinden. We hadden slechts 3 nieuwe
donateurs, terwijl er 13 hun steun hebben
beëindigd. Toch kunnen de kindercentra nog
steeds rekenen op 235 trouwe donateurs.
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Tijdelijk Overzees Personeel
In 2021 hebben wij opnieuw verschillende zendelingen in het kader van onze humanitaire hulp
en ontwikkelingssamenwerking omkaderd. Deze expats hebben een arbeidsovereenkomst met
Tearfund.
Zij stellen hun expertise ten dienste van hun medemens in nood. Meer info over onze
zendeling-ontwikkelingswerkers kan u ook lezen op onze website https://www.tearfund.be. Er is
in het afgelopen jaar een bedrag van € 142.556,79 besteed voor de inzet van onze expats.
Er werden in het afgelopen jaar geen nieuwe TOP-kandidaten gerekruteerd of aangeworven.
Wel zijn er enkele TOP’pers teruggekomen naar België, heel concreet Louis en Anne-Marie Van
de Voorde-Trappeniers. Anderen zijn niet meer opnieuw vertrokken na een lange lockdown
periode in ons land. Dit is het geval voor Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D’Hulst.
Verschillende van onze partners zijn wel nog op zoek naar versterking.
De meeste van onze TOP’pers hebben ook een project waarbij zij betrokken zijn.

Code 25RD – Ando & Elke Rakotonomenjanahary - D’Hulst
Madagaskar

Verschillende omstandigheden hebben ertoe geleid dat na lang nadenken de samenwerking met Red
Island Restoration en World Venture in het tweede kwartaal van 2021 werd stopgezet.
Sinds 2019 waren er gesprekken lopende met het Hopitaly
Vaovao Mahafaly in Mandritsara. Dit is het ziekenhuis waar
onze TOP’per Hilde werkt als verpleegkundige. Daar leek een
mogelijkheid te zijn dat Elke tewerkgesteld zou kunnen
worden als vroedvrouw. Er is echter in de gesprekken geen
doorbraak gekomen zodat deze deur ook stilaan maar zeker
dicht ging. De combinatie van al bijna twee jaar in België te
zijn, van het feit dat Ando reeds werk gevonden had in België
en van hun hele gezinssituatie heeft ertoe geleid dat zij de
beslissing hebben genomen om zich weer ten volle in België
te vestigen. Hun bediening als TOP’pers werd afgesloten.
Ando en Elke waren uitgestuurd door Tearfund in
samenwerking met de Evangelische kerk te Roeselare.

Online les aan studenten vroedkunde, © Elke
d'Hulst, Tearfund, 2021

Ando en Elke danken hun trouwe donateurs voor de niet aflatende steun en bemoediging tijdens hun
bediening.
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Code 25VDV – Louis & Anne-Marie Van de Voorde-Trappeniers –
Servië

Louis en Anne-Marie werkten in Leskovac onder de Romagemeenschap. Via verschillende projecten
hielpen zij kwetsbare gezinnen. We vermelden de winterhulp, de voedselhulp, het verschaffen van
houtbriketten, de renovatie van woningen, verlenen van gereedschap aan een vakman. Daarnaast
verleenden zij sociaal dienstbetoon, zoals het verrichten van huisbezoeken en meehelpen met de
administratie bij de begunstigden.
Louis en Anne-Marie waren uitgestuurd door Tearfund in samenwerking met de Evangelische kerk te
Aalst.
Er werd geholpen in het aanpakken van de meest urgente problemen, zoals ongezonde leefsituaties
door lekkende daken of onhygiënische omstandigheden door gebrek aan watertoevoer of de
onmogelijkheid om zich te wassen. Zo werd er een dak vernieuwd en konden de mensen terug droog en
warm zitten zonder schimmel of vocht in hun huisje.
Bij sommige gezinnen werd hulp geboden met de installatie van een badkamer op aanvraag van de
sociale dienst of na een aanmaning dat kinderen niet meer tot de school zouden toegelaten worden. Na
de bouw en uitrusting van een badkamer was dit probleem opgelost en stelden zowel de school als de
sociale dienst vast dat de kinderen netjes waren.
Louis en Anne-Marie besloten om na zeven jaar werken onder de Roma in Leskovac terug te keren naar
België. Sinds 18 oktober 2021 zijn zij in België, maar bleven bij Tearfund in dienst t.e.m. januari 2022.
Tijdens deze periode hebben zij zich beziggehouden met het maken van presentaties, schrijven van
verslagen en artikels voor publicatie en hebben zij de tijd genomen om zich te settelen.
In het afgelopen half jaar werd ook gezocht naar een lokale partner om het werk verder te zetten. Die
werd gevonden, namelijk de christelijke humanitaire organisatie “Izvor Zivota”. Louis en Anne-Marie
werkten in het verleden al eens samen met deze partner voor een project en zo leerden zij elkaar
geleidelijk beter kennen. De directeur van Izvor Zivota werkte al enkele jaren samen met een team van
vrijwilligers en onderschrijft dezelfde missie en visie als Tearfund. Doordat hij zelf Roma is, weet hij als
geen ander wat zijn volk nodig heeft. Daarnaast bezit hij de nodige knowhow om tegemoet te komen
aan de noden die zich aandienen. Praktisch gezien blijven Louis en Anne-Marie betrokken als
verbindingspersonen voor het project in Servië en als vrijwilligers van Tearfund. Ze hopen één à twee
keer per jaar naar Servië te gaan om een kleinschalig project gedurende enkele weken te ondersteunen.
Vanuit België blijven zij in nauw contact met de partner Izvor Zivota.

Woordje van onze directeur dhr. Cécil Van Maelsaeke:
“Wij houden eraan iedereen te bedanken die Louis en Anne-Marie bijgestaan hebben in gebed, met
financiële steun en praktische hulp tijdens de voorbije gezegende dienstjaren bij Tearfund. Daar het
project verder loopt en opgevolgd wordt door Louis en Anne-Marie als vrijwilligers van Tearfund,
blijft uw gift om het project Romahulp te ondersteunen welkom met vermelding van de code 71001.“
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Code 25VH – Hilde Vlaminckx – Madagaskar

Hilde werkt als verpleegkundige in het Hopitaly Vaovao Mahafaly (HVM) in Mandritsara. Daarnaast geeft
ze als docent ook les in de aanpalende verpleegsterschool ESFI (Ecole Supérieur de Formation des
Infirmières), aan de studenten verpleeg- en vroedkunde en coördineert ze mee de stages. Tenslotte is zij
ook sterk betrokken bij het management van het ziekenhuis.
Hilde is uitgestuurd door Tearfund in samenwerking met de Evangelische Kerk Philadelphia te Hoboken.
Verpleegschool ESFI - Eind 2021 zijn er zeven verpleegkundigen en drie vroedvrouwen van de
verpleegschool ESFI afgestudeerd. Zij zijn allemaal nu tewerkgesteld in het ziekenhuis. Met het oog op de
opening van het nieuwe operatiekwartier en de start van het opleidingsprogramma voor chirurgen is
extra personeel welkom.
Verpleegkundige taken en het managementteam - De verpleegkundige taken van Hilde zijn afgelopen
jaar beperkt gebleven tot sporadisch praktijkles geven in de verpleegschool en met het oogteam op
missie gaan.
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de covidpatiënten naar het staatshospitaal te
verwijzen. Ieder medisch centrum moest naar eigen vermogen de patiënten die aan de deur kwamen
kloppen, verzorgen. Daarom werd er een nieuwe rode zone gecreëerd in de vergaderzaal van het HVM.
Dankzij hulp van Tearfund kon er extra personeel worden aangeworven om deze rode zone permanent
te bemannen. Hilde bleef binnen haar mogelijkheden inspringen waar dat nodig was. Zo heeft ze op het
einde van 2021 veel aan de kassa van het ziekenhuis gewerkt en zelfs enkele keren de administratief
directeur vervangen tijdens zijn afwezigheid. Daarbij vervangt Hilde ook geregeld het hoofd van de
paramedische afdeling wanneer deze afwezig is. Hilde is daarnaast nog steeds betrokken bij het
management van het ziekenhuis omwille van haar functie als voorzitter van de ngo voor buitenlandse
zendelingen: Amis de Mandritsara/Friends of Mandritsara. Dit vraagt veel van haar tijd. Ze zetelt zowel in
de algemene directie als in de beheerraad. Tenslotte brengt Hilde veel tijd door met vergaderingen.
De vaccinatiecampagnes met Helimission gaan onverminderd voort. Ze gaan naar dorpen die tijdens het
regenseizoen niet te bereiken zijn en waarvoor tijdens het droogseizoen vaak enkele dagreizen nodig
zijn. Helimission kreeg een speciale vergunning van de lokale medische autoriteiten om tijdens de
covidpandemie te mogen vliegen.
Doordat de grenzen van Madagaskar naar het buitenland ook in 2021 nog steeds gesloten waren, was
het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Het project kon gelukkig een chirurg en een kinderarts met hun
gezinnen en één alleenstaande dokter in het land krijgen met speciale toestemming van de overheid. Dit
heeft het werk aanzienlijk lichter gemaakt voor de dokters.
Bouwwerken - De bouw van de huizen voor de plaatselijke dokters gaat goed vooruit. Einde 2021 waren
een familiewoning en een duplexwoning af.
Het nieuwe operatiekwartier is bijna af en zal in 2022 in gebruik kunnen genomen worden.
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Code 25EW – Dokter Willika Engel – Burkina Faso

Dr. Willika werkt als arts in het lokaal ziekenhuis Paam Laafi in een buitenwijk van de hoofdstad
Ouagadougou. Het ziekenhuis werd opgericht door onze ex-TOP’per dokter Peter van Dingenen. Paam
Laafi wil vooral de gezondheidszorg toegankelijk maken voor de armsten onder de kwetsbare bevolking,
die vaak niet beschikken over middelen om naar een privéziekenhuis te gaan.
Dr. Willika is uitgestuurd door Tearfund in samenwerking met een thuisfront in Nederland en de
Evangelische Kerk te Hoogstraten, Vlaanderen.
Geboorte Ephraïm - Dr. Willika is mama geworden van een zoontje Ephraïm. Het is een hele verandering
in haar leven. Door zwangerschapsverlof en bezoek aan Nederland heeft Dr. Willika vier maanden niet
gewerkt. Sinds september werkt ze weer en neemt Ephraïm mee naar het werk, waar een meisje op
hem past.
Paam Laafi ziekenhuis - Het Paam Laafi centrum draait goed en breidt nog steeds uit. Het laboratorium
is nu elke dag open tot 15h. Zo is het meestal mogelijk om direct testen te doen, of de volgende dag als
de patiënten in de avond komen. De apotheek is nu 24h per dag open, wat het makkelijker maakt voor
de verpleegkundigen ’s nachts en voor de patiënten. Het ziekenhuis heeft een radioloog gevonden die
elke vrijdag komt om echo’s te maken. Dit zijn vooral echo’s van zwangeren, maar hij maakt ook andere
echo’s. Zo werd er een keer op donderdagavond een oudere vrouw opgenomen in het Paam Laafi
ziekenhuis. Op consultatie gaf ze vooral pijn in haar flank aan. Dr. Willika dacht aan nierstenen. Op
vrijdag heeft ze een echo laten maken en toen bleek de vrouw een acute blindedarmontsteking te
hebben. Best onverwacht. De vrouw werd doorverwezen naar een chirurg. Een andere vrijdag kwam er
een vrouw van rond de 70 binnen met veel buikpijn. De radioloog was er en kon gelijk een echo maken.
De vrouw bleek ook een blindedarmontsteking te hebben en werd ook doorverwezen en geopereerd.
Dit is nog een voorbeeld van een casus. Begin 2021 werd een jongen opgenomen die pijn in zijn benen
had en niet kon lopen. Hij was al twee maanden ziek. Na overleg met Nederlandse internisten en met
dokter Maurice, besloot Dr. Willika injecties vitamine B12 te geven. Tot haar verbazing ging het beter. Na
één injectie was de pijn in zijn ene been weg en na de tweede injectie ook de pijn in zijn tweede been. De
jongen kon weer lopen! Hij had alleen nog last van overgeven. Er werd daarom nog een gastroscopie
uitgevoerd. Na dat onderzoek was ook het overgeven over en ging het weer goed. Hij is naar huis
gegaan. Zijn vader komt nog wel eens langs en heeft gezegd dat het nog steeds goed gaat met de
jongen.
Verder ziet dr. Willika vaak kinderen met diarree en overgeven. Het is haar taak vooral om uit te leggen
dat het meestal vanzelf overgaat en dat er niet zoveel medicijnen hoeven genomen te worden. In
andere ziekenhuizen geven verpleegkundigen veel medicijnen, vaak overbodige dingen. Dr. Willika geeft
wat medicatie en laat de kinderen de volgende dag terugkomen voor controle. Ze komen niet altijd,
maar als ze wel komen is het meestal al beter.
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Code 25YV – Théo & Irene Yaméogo-Vleugels – Burkina Faso

Théodore en Irene werken in het Samariacentrum, een opvangcentrum voor Gariboujongens (leerlingen
van een koranmeester die moeten bedelen) te Banfora. Het centrum werd door hen opgericht in 2015,
met als voornaamste doel een ‘veilige haven’ te kunnen bieden aan de Garibous. Théodore als
landbouweconoom en Irene als orthopedagoge willen door dit project de jongens mee op weg helpen
naar een hoopvollere toekomst.
Théo en Irene zijn uitgestuurd door Tearfund in samenwerking met de Evangelische Kerk te Aarschot.
Samariacentrum - Basisnoden en opvoeding: drie keer per week kunnen de garibous hier terecht voor
eten, om zich te wassen en voor eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast kunnen de jongens in een veilige
omgeving zich ontspannen met speelse en educatieve activiteiten waardoor zij ook meer eigenwaarde
ontwikkelen.
Onderwijs en opleiding - de Garibous worden ondersteund bij hun opleiding/trainingen. Er worden
activiteiten en educatieve lessen georganiseerd. Ook werd er recent een alfabetiseringsklas geopend
waar de Garibous de kans krijgen de officiële taal Frans te leren lezen en schrijven. Ten slotte wordt er
ook gekeken om hen via een beroepsopleiding een ambacht te leren en wordt er gezocht naar een
stageplaats, zodat de kans op een volwaardig toekomst mogelijk is.
Sociale re-integratie - Samaria en de sociale dienst willen door op te treden als intermediair persoon de
jongens helpen terug te integreren in de maatschappij. Hiervoor is er samenwerking met verschillende
actoren nodig zoals de koranmeester, de maatschappelijk assistent, de projectarts en soms ook met
justitie, politie, opinieleiders en andere autoriteiten.
Nieuwe gezichten - Er zijn in 2021 heel wat nieuwe gezichten toegekomen in het centrum. Enerzijds is
het goed dat deze jongens de weg naar het centrum vinden, anderzijds wijst dit er ook op dat steeds
meer Garibous in Banfora ronddwalen om te bedelen en dat is allesbehalve goed nieuws. In Burkina is
het aanzetten tot bedelen strafbaar, maar dat lijkt niemand te weten. Daarom hopen Irene en Théo
terug een tweede discussieforum te organiseren waar de koranmeesters van de kinderen en de
autoriteiten samen kunnen zitten en nadenken en discussiëren over de situatie en
toekomstperspectieven voor de Garibous in Banfora.
Geboorteaktes - Een van de vruchten van het eerste discussieforum in 2017, was het idee om
geboorteaktes op te stellen voor Garibous zonder bestaansbewijs. In 2018 kon het Samariacentrum
eerst zes geboorteaktes opstellen en werd er opnieuw een procedure opgestart voor nog eens 34
geboorteaktes in 2020. Na een jaar frustratie rond administratieve willekeur, konden er in samenwerking
met de koranmeesters en uiteindelijk ook de autoriteiten en de sociale dienst, 34 geboorteaktes in orde
gemaakt worden. Eind 2021 werd nog eens voor 100 Garibous de procedure opgestart voor het
bekomen van een geboorteakte.
4de voetbaltoernooi en het 7e kerstfeestje - Ook in 2021 werd er in juli een groot voetbaltoernooi
georganiseerd. In december vond er een groot kerstfeest plaats op het binnenplein van Samaria, waarbij
we 269 kinderen mochten verwelkomen.
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Financieel overzicht 2021
Op de volgende pagina’s vindt u het financieel verslag van het voorbije werkingsjaar 2021,
gevolgd door het verslag van de externe commissaris-revisor.

EVOLUTIE VAN ONZE INKOMSTEN
We geven u hier een overzicht van de evolutie van onze inkomsten sinds 1985.
De totale inkomsten met de subsidies van DGD (Belgische Overheid) staan in het blauw. Er is
een daling in 2021 ten opzichte van 2020 omdat de subsidie voor ons vijfjarenprogramma
daalt in het vijfde jaar ten opzichte van het vierde jaar.
De giften van donateurs (en andere subsidies dan van DGD) staan in het groen. Ze kennen een
daling ten opzichte van 2020. De giften van onze Belgische private donateurs bedragen voor
het tweede jaar meer dan één miljoen euro.
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Bestedingstabel programma’s en projecten 2021
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Balans per 31 december 2021
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VERKLARING BIJ DE BALANS
De vaste activa kenden een daling vergeleken met vorig jaar: door de afschrijvingen van onze vorige
investeringen verminderde de netto boekwaarde van onze activa. Die daling werd gedeeltelijk
gecompenseerd door nieuwe IT investeringen, om oude en versleten of buiten dienst gestelde
toestellen te vervangen. Daardoor is er een lichte stijging van de aanschaffingswaarde bij “Meubilair
& Materieel”.
De vlottende activa dalen.
De daling van de vorderingen op partners betreffen het project “Bridging the Gap: The role of the
local faith actors in humanitarian response” in Zuid-Soedan waarvoor onze partners de hele
subsidie niet gebruikt hebben. Ze moeten ons terugbetalen zodat we de Belgische Overheid (DGD)
kunnen terugbetalen. Enkele partners hebben ons reeds terugbetaald maar er blijft een open saldo
waarvoor we rappels zullen moeten sturen.
De rubriek “Banken-Subsidies” daalt in 2021 ten opzichte van 2020. De Banken-Subsidies zijn de
rekeningen die voor de subsidies van de Belgische Overheid worden gebruikt, namelijk voor ons
vijfjarenprogramma in Burundi en voor ons project in Zuid Soedan, “Bridging the Gap”. De daling is
te wijten aan de beheer- en structuurkosten van ons programma in Burundi voor de periode 20172020 die we eind december 2021 naar onze algemene bankrekening (rubriek “Banken”) hebben
gestort.
In 2021 hebben we twee leningen aan onze TOP’ers gegeven, die ze in meer dan één jaar moeten
terugbetalen (rubrieken “Vorderingen op meer dan 1 jaar” en “Voorschotten & vorderingen”):
• De familie YAMEOGO-VLEUGELS hebben een lening ontvangen om hun huis te bouwen;
• Willika ENGEL heeft een lening ontvangen om een veilig transportmiddel aan te schaffen.
In de activa stijgen de wachtrekening en de verkregen opbrengsten door bedragen die betrekking
hebben tot 2021 maar die we in 2022 zullen ontvangen.
In de passiva is er een daling van het eigen vermogen die te wijten is aan:
• Het beheerresultaat van 2021 dat een verlies van 10.290,32 EUR is. Meer uitleg over dit verlies
kunt u in de verklaring van de resultatenrekening lezen.
• De daling van de bestemde fondsen voor de projecten komt omdat er in 2021 meer aan onze
lokale partners gestort werd dan de giften die we ontvangen hebben.
De schulden op ten hoogste 1 jaar stijgen in 2021 ten opzichte van 2020. Die stijging is te wijten
aan de stijging van de provisie voor vakantiegeld door de indexatie van de lonen en de stijging van
de werktijd.
In de passiva daalt de wachtrekening in 2021 door het terugbetalen aan onze partner World Relief
US van zijn eigen inbreng voor ons programma in Burundi dat hij in 2020 twee keer naar ons gestort
had.
De toe te rekenen kosten stijgen met het saldo van de externe eindevaluatie voor ons programma
in Burundi dat in 2022 moet betaald worden.
De niet-geëngageerde subsidies dalen door de storting van de niet-geëngageerde subsidie voor
Asociación VIDAS in Peru in 2021.
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Resultatenrekening per 31 dec. 2021
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Verklaring bij de resultatenrekening
Bij de kosten, onder de diensten en goederen, is er een daling van de reële kosten ten opzichte van het
budget. Notoriëteitsuitgaven zijn lager dan gebudgetteerd omdat ten eerste de verplaatsingen in België
en reizen naar het buitenland geannuleerd of uitgesteld werden als gevolg van de Covid-19 pandemie.
Ten tweede werd het budget voor de nieuwe website wegens de nieuwe branding van de Tearfund
Family uitgegeven als personeelskosten (aanwerving van een student) in plaats van notoriëteitsuitgave.
De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen waren lager dan wat wij hadden gebudgetteerd. Er was
vooral een daling van de personeelskosten binnenland door de langdurige ziekte van ons Diensthoofd
Financiën, HR & Programma’s.
De reële personeelskosten in het buitenland waren lager dan gebudgetteerd. Sinds de Covid-19
pandemie konden Ando en Elke niet naar Madagaskar terugkeren vanwege de reisbeperkingen. Elke was
begin 2021 nog in dienst maar toen haar inzet voor Madagaskar vanuit België niet meer kon, is haar
contract in 2021 stopgezet, terwijl het budget rekening hield dat ze allebei weer in 2021 naar
Madagaskar uitgezonden zouden worden. Doordat Elke langer onder contract was dan gebudgetteerd,
hebben we meer werkgeversbijdragen DOSZ betaald. In 2021 zijn we begonnen enkele zendelingen
premies te geven voor hun woning en voor hun vervoer zodat ze veilig kunnen wonen en zich
verplaatsen. Dit verklaart de stijging van de andere personeelskosten buitenland.
De twee efficiëntieverbeteringsprojecten (verbetering van klantenrelatiebeheer en boekhoudsoftware)
die we planden in 2021 uit te voeren, hebben niet kunnen doorgaan door gebrek aan tijd van onze ITvrijwilliger. Er zijn dus minder afschrijvingen in de realiteit dan gebudgetteerd.
In de andere werkingskosten zijn de schenkingen aan eigen projecten en schenkingen aan
gesubsidieerde projecten lager dan gebudgetteerd. De schenkingen zijn gelinkt aan de giften en
subsidies die we ontvangen (hoeveel en wanneer) en aan de financiële behoeften die onze partners ons
communiceren. De reële stortingen kunnen dus van het budget verschillen.
Onze bankkosten zijn in 2021 gestegen door de aanrekening van de negatieve renten.
Bij de opbrengsten waren de schenkingen (m.a.w. de giften van onze donateurs) bijna zo hoog als
gebudgetteerd dankzij de grote vrijgevigheid van onze donateurs en hun response op onze verschillende
oproepen. De bedragen van de gebudgetteerde giften uit België en uit het buitenland moeten samen
bekeken worden. Met andere woorden wordt bij het opmaak van het budget geen verschil gemaakt
tussen die twee bronnen van giften. De schenkingen uit het buitenland bevatten de subsidie van de
Scheidel Foundation die we als subsidie – alternatieve bronnen hadden gebudgetteerd.
Bij de subsidies: de ontvangen subsidie van DGOS - D3 staat voor de door DGD (de Belgische Overheid)
gefinancierde ontwikkelingsprojecten, namelijk voor ons vijfjarenprogramma in Burundi. In 2021 konden
we minder subsidieaanvragen voor noodhulp indienen dan gepland.
De recuperatie van onze kosten, relatief tot projecten, is afhankelijk van de ontvangen en uitgegeven
subsidies, van de periode van uitvoering van de projecten en van ons beheer ervan.
Een positieve onttrekking uit bestemde fondsen wil zeggen dat we meer naar onze partners gestort
hebben dan de giften die we gedurende het jaar ontvangen hebben.
Het jaar 2021 eindigt met een beheerverlies van 10.290,32 EUR.
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Resultatenrekening naar bestemming
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VERKLARING BIJ DE RESULTATENREKENING NAAR BESTEMMING
De resultatenrekening naar bestemming (RRNB) is gelijk aan de resultatenrekening die enkele
bladzijden hierboven gepresenteerd werd. De RRNB verdeelt de kosten en opbrengsten volgens
de verschillende “activiteiten” of departementen van Tearfund: de TOP’ers (expats), de
projecten (eigen en gesubsidieerd), de fondsenwerving, de educatie en de vzw (algemeen
beheer).
De verdeling gebeurt op basis van de analytische boekhouding. De analytische codes zijn de
codes die u invult als u een gift op onze rekening stort. Dit kan bijvoorbeeld 71009 zijn als u een
waterpomp in Madagaskar geadopteerd hebt, 25yv voor uw steun aan de familie YaméogoVleugels of 74081 voor uw steun aan het studiefonds in Oeganda. Zowel de kosten als de
opbrengsten (de giften) worden geboekt met analytische codes. Voor de subsidies van de
Belgische Overheid is er per project een andere bankrekening. Die bankrekening heeft dan ook
zijn eigen analytische code.
Bepaalde kosten en opbrengsten kunnen dus 100% toegewezen worden aan één van de vijf
departementen op basis van de analytische code. Andere kosten moeten met verdeelsleutels
verdeeld worden. Die verdeelsleutels worden berekend aan de hand van de tijdsbesteding van
alle personeelsleden, met één uitzondering: de verdeelsleutel voor de boekhouding die zich
baseert op het aantal transacties geboekt per departement (per analytische code). Door die
verdeling kunnen we de beheertijd die we per departement van Tearfund besteden juist
toewijzen en de beheerskosten per departement kennen.
Voor de TOP’ers bij voorbeeld bedragen de 100% toegewezen kosten (of directe kosten)
152.493,35 EUR. 22.522,00 EUR kosten worden met de verdeelsleutels aan de TOP’ers voor
beheer toegewezen, zodat de totale kosten voor de TOP’ers (beheer inbegrepen) 175.015,35
EUR bedragen.
Op basis van die verdeling kunnen we de volgende tabel en grafiek opmaken en kunnen we
zeggen dat in 2021 83,0% van onze kosten voor het Zuiden (de TOP’ers en de eigen en
gesubsidieerde projecten) besteed werden, dat we 6,8% van onze kosten aan de
fondsenwerving en aan educatie hebben besteed, terwijl het saldo (10,2%) van onze kosten
voor het beheer van de vzw was.
De totale bestedingen in 2021 waren als volgt:

Algemeen beheer

138.157,45 €

10,2%

91.547,08 €

6,8%

Expats & Projecten

1.119.630,69 €

83,0%

Totale uitgaven

1.349.335,22 €

100%

Fondsenwerving & educatie

Jaarverslag 2021 - Pagina 67 van 76

Begroting 2022
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Verklaring bij de begroting 2022
Bij de diensten en goederen stijgen de vergoedingen aan derden ten opzichte van 2021. Een
onafhankelijke expert zal bijvoorbeeld de CEO’s van alle leden van de Tearfund Family coachen naar
een nauwere samenwerking, onze IT-helpdesk en onderhoud wordt uitbesteed aan een extern
bedrijf en een Team Manager zal ons team helpen om efficiënt samen te werken.
De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen dalen in 2022, vanwege de mindere
personeelskosten in het buitenland. Zoals u al bovenaan in het jaarverslag hebt kunnen lezen zijn
Louis en Anne-Marie Vandevoorde-Trappeniers terug in België en niet meer in dienst van Tearfund,
evenals Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D’Hulst. Hilde Vlaminckx zal haar pensioen opnemen
in de loop van het eerste semester 2022, maar zal als vrijwilligster in Madagaskar blijven werken.
Dit zal ook een impact op de kosten hebben.
Het binnenlandse personeel zal ook veranderingen kennen want het jaar 2022 is het laatste
werkjaar als loontrekkenden voor onze Algemeen Directeur en onze Boekhoudster voordat ze op
pensioen gaan. Dat betekent dat er dit jaar nieuwe mensen zullen moeten aangeworven worden
en dat er een overlapping van enkele maanden zal zijn om de overdracht mogelijk te maken. We
zullen de meerkosten beperken door het aantal voltijdse equivalenten te verminderen. Een
herstructurering en een herschikking van taken dringt zich op als gevolg van minder inkomsten door
minder TOP’pers, van minder subsidies en de noodzaak van goed opgeleid personeel die de hoge
eisen en verwachtingen kan inlossen.
De afschrijvingen dalen in 2022 ten opzichte van 2021 doordat er veel investeringen volledig
afgeschreven zijn. We voorzien als nieuwe investeringen enkel het vervangen van oude toestellen,
zoals de printer van onze dossierbeheerster voor de kinderadoptie.
In de andere werkingskosten zijn de begrote schenkingen aan eigen projecten en schenkingen aan
gesubsidieerde projecten een beetje lager dan vorig jaar. De schenkingen zijn gelinkt aan de giften
en subsidies die we ontvangen (hoeveel en wanneer) en aan de financiële behoeften die onze
partners ons communiceren. De subsidie van DGD (de Federale Overheid) voor ons
vijfjarenprogramma in Burundi liep van 2017 tot en met 2021 en is dus afgelopen. Dit veroorzaakt
een daling van de schenkingen aan gesubsidieerde projecten.
Er werd in 2021 een verjaardagskalender ontworpen en gedrukt als educatiemateriaal. In 2022 zal
die verkocht worden. De opbrengsten bevinden zich in “Verkoop materiaal”.
In 2022 willen we nog op uw trouwe financiële steun rekenen en budgetteren we 1.153.026,88 EUR
giften (rubriek “schenkingen” van de opbrengsten).
Ons vijfjarenprogramma in Burundi is gedaan. Daarom staat er geen bedrag meer bij “Subsidies DGOS - D3”. We hebben voor de volgende vijf jaar geen aanvraag dossier meer ingediend. We
plannen wel subsidieaanvragen bij provincies of steden in te dienen als onze capaciteit het toelaat.
Omdat niet alle donoren toelaten dat het deel van onze kosten relatief tot gesubsidieerde projecten
met de subsidie kan gerecupereerd worden, hebben we de recuperatie van kosten niet begroot.
De bedragen van de gebudgetteerde schenkingen aan eigen projecten en van de giften
beïnvloeden de onttrekking uit bestemde fondsen: die wordt negatief in 2022: we bouwen de
reserves op met 50.093,65 EUR.
Dit alles geeft een gebudgetteerd beheersverlies van 31.993,72 EUR.
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