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Het bestrijden van de armoede 
en het onrecht is onze missie, 
zodat elk mens het leven mag 
ervaren als een zegen, met 
bijzondere aandacht voor 
vrouwen en kinderen.’
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10000 Tearfund werking
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25000 Algemeen fonds voor TOP'pers
25ew Ondersteuning Willika Engel
25vh Ondersteuning Hilde Vlaminckx
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70025 Foundation El Shaddai, D.R.Congo
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71000 Algemeen Projectenfonds
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73000 Algemeen kinderprojectenfonds
73003 Project Samaria, Burkina Faso
73015 Mobiele Klinieken Paam Laafi, Burkina Faso
73016 Pãn-Bila project, Burkina Faso
74081 Studiefonds voor meisjes, Oeganda
77000 Algemeen noodhulpfonds
77005 Noodhulp Jemen
77007 COVID-19 noodhulp
77010 Noodhulp Tigray, Ethiopië
77019 Oeganda - irrigatieproject na noodhulp
77053 Noodhulp Syrië

72000 Ondersteunend kinderadoptiefonds
72001 Groepsadoptieprogramma met BEM, Brazilië
72002 Adoptieprogramma met CREED, Oeganda
72003 Adoptieprogramma met CSS, Bangladesh
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Het is met een speciaal gevoel dat ik aan dit voorwoord begin. 2022 is al voor de 
helft voorbij. Nog goed een half jaar en dan breekt een nieuwe levensfase aan voor 
mij. Begin volgend jaar bereik ik de  pensioenleeftijd. Dit betekent dat Tearfund 
begint uit te kijken naar vervanging. Ik vind het uiteindelijk wel spannend om te zien 
aan wie ik de aflossingsstok mag doorgeven, man of vrouw. Wie heeft onze Heer op 
het oog? Wie is onze trouwe God aan het voorbereiden om die taak op te nemen? 
Spannend, boeiend. Het bestuur van Tearfund beseft dat we dit goed moeten 
voorbereiden, en heeft bijgevolg beslist om een vacature op te stellen en uit te 
sturen. De vacature is terug te vinden op onze website www.tearfund.be/vacatures. 
Bidt u mee voor de juiste man of vrouw, die mij zal opvolgen en richting zal geven 
aan de visie en missie van onze organisatie voor de toekomst? Kent u potentiële 
kandidaten? Deel dan zeker de informatie. Laten we samen op zoektocht gaan.

Afgelopen maand maart ben ik samen met onze boekhoudster naar Oeganda 
gegaan voor een noodzakelijke opvolgingsmissie naar onze partner Creed Africa. In 
dit nummer nemen wij u even mee op reis via tekst en enkele foto’s. De donateurs 
van ons kinderadoptieprogramma met Creed kregen reeds een afzonderlijk verslag 
van ons bezoek aan de school en de ouders van de ondersteunde kinderen.

Verder hebben wij in dit nummer ook aandacht voor de dramatische situatie in 
Oekraïne. We zijn heel dankbaar u verslag te kunnen uitbrengen van de noodhulp 
die we daar mogen lenigen in samenwerking met onze partners. De hulp gaat nog 
verder en uw verdere steun is welkom, want de nood is nog groot.

Persoonlijk wil ik ook zeer graag uw aandacht vragen voor een kleinschalig project 
dat wij reeds jaren ondersteunen in Peru onder de Quechua indianen in de Highlands 
van Ayacucho. Máximo en Raquel zijn intussen trouwe vrienden geworden, die ik 
graag aanbeveel voor ondersteuning.

Veel leesplezier.

Cécil Van Maelsaeke, 
algemeen directeur
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Trouwe donateur,
Beste sympathisant,

Nota in verband met fiscale attesten

Verschillende mensen hebben afgelopen maart een fiscaal attest ontvangen waarop het 
jaar 2020 vermeld staat, in plaats van 2021. De bedragen zijn wel correct ingevuld. We wil-
len ons verontschuldigen voor deze fout, die buiten onze wil om gebeurd is. Indien nodig 
kan een verbeterd attest aangevraagd worden via ons secretariaat.
FOD Financiën ontving van ons de juiste gegevens. Het volstaat om het juiste bedrag in te 
vullen op de fiscale aangifte. Indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontving, 
controleer dan of uw gift vermeld staat, want vaak wordt dit niet vooraf ingevuld. Giften 
komen onder code 1394.
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Tom Rebry 
vrijwilliger en lid algemene ledenvergadering

vrijwilliger / vrijwilligster gezocht
We staan zelden stil bij de letterlijke betekenis van een dagdagelijks woord. Bij het woord 
vrijwilliger denk je niet zomaar aan ‘uit vrije wil’. Iets kunnen doen zonder er door iemand of iets toe 
gedreven te worden. Dit klinkt misschien fenomenaal, maar het kan nog beter, om een wel heel andere 
reden. Als vrijwilliger is er toch wel wat toewijding en doorzetting nodig. Wat als het niet altijd van een 
leien dakje loopt. Aha, dan wordt het interessant. 

Ik ken Tearfund reeds van midden de jaren ‘80. Nu en dan hielp ik met het aankleden van een 
beursstand of met een of ander klusje. In de jaren ‘90 groeide de betrokkenheid. Eerste website online, 
eerste e-mailbericht, eerste netwerk op kantoor… pioneering. Tip: Als je iets wil uitproberen voor je het 
thuis invoert, word eerst vrijwilliger in dat domein :-)

Anekdote: Toen ik in mijn eerste job te horen kreeg dat permanentie en het beheer van back-
ups tot het takenpakket van ons team zou gaan horen, was het voor mij tijd om van afdeling te 
veranderen. Ik zag dat helemaal niet zitten. Het nodige duwtje naar een nieuwe job. Raad eens waar ik 
de komende jaren ‘permanentie’ en back-ups verzorgd heb... En het gaf nog voldoening ook.

Met een reis naar Burkina Faso in 2001 kwam ook de nauwere betrokkenheid bij het werk van de 
organisatie. De ondersteuning van de TOP’pers Noël en Manja Soetaert, het werk onder straatkinderen, 
de ideeën rond een schoolgebouw… 
Over de jaren heen zag ik de projecten evolueren en kon ik mijn 
steentje bijdragen aan de computerklas en het educatief centrum. 
Je ziet hoe vele andere vrijwilligers met hun kennis en ervaring de 
lokale staf voor korte of langere termijn ondersteunen. Onderwijs, 
opvang, ondersteuning van families, medische zorg voor de regio, 
het zijn maar enkele van de activiteiten die nog steeds verder 
uitgebouwd worden. Helpen in Burkina Faso, Afrika.
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op de ene dag regel je - in een echt kantoor 
- een internetabonnement bij Skynet (nu Proximus) 
en op de andere dag zit je op een vliegtuig naar een 
ver land. Mijn professionele loopbaan is redelijk 
vergelijkbaar gestart. Zou het ene het andere 
versterken? Ik denk het wel.

Een collega vroeg mij eens: “Hoe vind je een 
organisatie waarvoor je je kunt inzetten?” Ik had niet 
direct een pasklaar antwoord. Daar zal er nu wel een 
app voor zijn… 
Serieus: Het is blijkbaar niet altijd evident en dankbaarheid is op zijn plaats.

voor je het door hebt, zit je er in for the long run. In de jaren die volgden is er veel gebeurd. 
Ondertussen wordt de operationele ICT-ondersteuning door professionals voorzien en blijft er enkel de 
supervisie. In principe kun je zo service-escalaties - zoals die op de dag voor mijn huwelijk - ontlopen. 
Op zulke momenten doet een schietgebedje meer of minder echt geen kwaad.

later werd ik ook lid van het bestuursteam. De maandelijkse vergaderingen diepen je 
betrokkenheid bij de organisatie verder uit. Het helpt bij het beter begrijpen en daarna invullen van 
de praktische noden. En ja, als het klopt dat je maar iets ten gronde begrijpt als je het in eenvoudige 
bewoordingen aan iemand kan uitleggen, dan zijn er nog genoeg zaken waar ik moet passen.

vrijwilliger zijn heeft zo ook zijn beperkingen of uitdagingen en daar kun je wel eens je tanden 
op stukbijten. Voor sommige taken geef je het initiatief beter in handen van professionals. Met het 
bieden van context en ondersteuning geraak je dan het verst. Zoals zoveel zaken leer je dit wel al 
doende. Daarnaast is het soms nodig om een stapje opzij te zetten om het perspectief te zien.

Samengevat klinkt dit: zegt vrijwilligerswerk je iets, en doet er zich een kans voor om ergens je 
handen vuil te maken, grijp die kans.

vele handen maken het werk licht, een verscheidenheid aan handen verrijkt het werk en een 
hand kan het werk behoeden.

Tom Rebry

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

(Job 42:1-3)

Speech tijdens inhuldiging nieuwe realisatie
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Opvolgingsmissie bij 
Creed Africa, Oeganda.

17 maart  We (AN Suk Ja, onze boekhoud-
ster en ikzelf) kwamen aan in Orisai, bij Grace 
Junior School (GJS, de lagere school van Creed 
Africa), waar afgevaardigden van klassen P4-6 
ons stonden op te wachten, samen met Clement, 
de directeur. De aangestelde leerlingen gaven 
ons een eerste rondleiding. We bezochten het 

heeft met hem een namiddag samengezeten om 
de financiële werking van Creed te bestuderen. 

Vervolgens brachten we een bezoek aan de mees-
te klassen, begroetten de kinderen, wisselden wat 

Verslag door Cécil Van Maelsaeke

Clement & Marion

kantoor van Clement, met naast hem Marion, die 
het secretariaat bemant en mee zorg draagt voor 

rapporten voor Tearfund. In het lokaal daarnaast 
was de schoolverpleegster bezig met een leerling 
die zich ziek voelde. Daarna kwamen we in het 
kantoor van de hoofdonderwijzer, met daarnaast 
het lokaal waar twee vrouwen zich buigen over 
de financiële boeken. De man die als accountant 
aangetrokken werd om te helpen, zit hier ook. Hij 
was deze week bijna elke dag aanwezig en Sukja 

woorden uit, namen enkele foto’s. Daarna zagen 
we de gaarkeuken die we jaren geleden financier-
den. Deze doet nu echter dienst als opslagplaats 
voor het voedsel voor de leerlingen alsook voedsel 
dat voorzien wordt aan gezinnen van gesponsorde 
kinderen. GJS beschikt over een nieuwe grotere 
keuken met enorm grote kookpotten. Hierachter 
bevinden zich de 24 nieuwe gastverblijven voor de 
leerkrachten. 

Daarna zijn we naar het terrein achter de school 
gegaan, waar de slaapzalen (dormitories) voor 
meisjes en jongens zich bevinden. Hier slapen 
ongeveer 80 à 100 kinderen per slaapzaal, op 
stapelbedden, allemaal heel dicht bij elkaar. Bij 
bezoeken later aan middelbare scholen in de 
regio hebben wij gemerkt dat dit heel gangbaar is. 
De kinderen hebben elk een metalen koffer met 
hangslot voor hun persoonlijke spullen en een 
matras op bed. Licht wordt verzekerd door enkele 
zonnepanelen. In de slaapzaal van de meisjes 
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is een apart kamertje waar de ‘matron’ slaapt, 
de oppas. In de jongenszaal slaapt momenteel 
geen oppasser; de leerkracht die dit op zich nam, 
geeft geen les meer op school. Er moet nog voor 
vervanging worden gezorgd.

Na de lunch hadden we een meeting met een 
zestal stafleden van GJS (2 leerkrachten, hoofdon-
derwijzer, schoolverpleegster, secretaresse, ma-
nager gebouwen) en een bestuurder. Men sprak 
zich uit over de opportuniteiten en uitdagingen die 
hij of zij ziet. Er werd vooral aandacht besteed aan 
de noodzaak om de klaslokalen te vervangen. De 
huidige lokalen, die hoofdzakelijk opgebouwd zijn 
uit metalen golfplaten, voldoen niet langer aan de 
normen van het Ministerie van Onderwijs. Creed 
heeft twee jaar de tijd om alles te vernieuwen en 
zo de licentie voor GJS te behouden. Op 19 maart 
ontmoetten we de architect en zagen de bouw-
plannen. De fundamenten zijn reeds gelegd, maar 
er moeten nog heel wat fondsen komen om te 
kunnen bouwen. Clement haalde als een pro-
bleem vooral het vele verloop van staf aan.

Na de meeting werd Grace 
erbij gehaald. Zij werd 
vroeger door ons gespon-
sord. Na haar vierde middel-
baar (S4) is ze twee jaar naar 
een college gegaan om 
lerares te worden. Sinds 
2020 geeft ze les aan P1.
Ze mocht nu de kleurpotlo-
den en wenskaarten in 
ontvangst nemen, een 
cadeau van een van onze 
donateurs om aan kinderen 
uit te delen. Ik kon ook een echte voetbal over-
handigen aan Clement voor de school.

Hierna bracht Clement ons naar een hotel in 
Ngora op ongeveer 10 km van GJS. 

Op 18 maart vertrokken we al vroeg 
naar Oteteen, een klein afgelegen dorp op 
ongeveer 7 km van Orisai, met verspreid over het 
gebied gezinnen die in eenvoudige lemen hutten 
met strooien dak wonen. 

We bezochten o.m. het gezin van sponsorkind 
Christine. Zijzelf zat op school (Tororo Girls Secon-
dary School), maar we hebben in het Engels kun-
nen spreken met haar zus Dinnah. Zij zit in P7, de 
7e en laatste klas van de lagere school. 

Gezin van Christine

Grace met kleurpotloden 
en kaarten om uit te delen

De moeder heeft 10 kinderen in leven.
Zoals de meeste gezinnen, halen zij hun inkomen 
voor een groot deel uit het oogsten van cassave, 
bonen, aardnoten, zoete aardappelen, sinaas-
appelen, sorghum. De opbrengst is echter heel 
beperkt, hoofdzakelijk door de droogte, niettegen-
staande het regenseizoen. Zij kunnen meestal wat 
verkopen van hun oogst, maar dit seizoen valt het 
ferm tegen. 
De vader rijdt met de boda-boda (taximoto). De 
ouders willen volgend jaar Dinnah naar de mid-
delbare school sturen, maar het is moeilijk om de 
kosten te betalen. De vader verdient soms 2000 
Shilling (UGX)(€ 0,5) of helemaal niets. Creed helpt 
hier af en toe met een varkentje dat ze kunnen 
kweken, zodat ze driemaal per jaar biggen kunnen 
verkopen, ongeveer 10 stuks per jaar.

In een ander dorp zijn we op bezoek gegaan bij 
het gezin van Fiona. Fiona is jarenlang vanuit Bel-
gië gesponsord om naar school te kunnen gaan 
en sinds vorig jaar studeert zij aan de universiteit 
in Kampala, Bachelor of Education. Zij ontvangt 
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van ons hiervoor een studiebeurs van 2.500 euro 
per schooljaar. Na elk semester komt ze een 
of twee weken naar huis. Nu is ze in Kampala, 
maar volgt online lessen, door het grote aantal 
studenten. Dit gebeurt vaker in Oeganda voor het 
ogenblik.
We ontmoetten Fiona’s vader, weduwnaar 
Charles, en haar oudere zus Alice. Het gezin telt 
13 kinderen, waarvan er 11 in leven zijn. Hun 
inkomen halen zij voornamelijk uit land- en tuin-
bouwactiviteiten. Zij verbouwen sinaasappels en 
bij een goede oogst kunnen zij 1 miljoen UGX (€ 
250) verdienen op een jaar. Zij kweken ook kippen 
voor eigen consumptie. Alleen bij nood wordt wel 
eens een kip verkocht. Soms kopen zij vis, een 
soort sardienen. Voor een maaltijd aan sardienen 
betalen zij ongeveer 1.000 shilling (€ 0,25), voor 
de hele familie. Zij verbouwen tevens cassave voor 
eigen gebruik. Nu hebben zij er geen beschikbaar 
en moeten die kopen, alsook sorghum.

We bezochten die dag ook de Ngora High School 
in Ngora, de plaats waar wij op hotel verbleven. Ik 
kon een gesprek voeren met de studiemeester en 
we ontmoetten enkele gesponsorde studenten. 

Zaterdag 19 maart 2022
We ontmoetten deze morgen ouders en voog-
den van meer dan 73 kinderen (bijna allemaal 
gesponsord via het kinderadoptieprogramma van 
Tearfund) in de multifunctionele zaal van GJS. In 
de beginjaren (vanaf 2014) werd deze gebruikt als 
klaslokaal waarin verschillende klassen tegelijk les 
volgden, elk in een hoek van de grote zaal. Je ziet 

aan de muren nog enkele schoolborden. Nu doet 
de ruimte dienst als samenkomst- en examenlo-
kaal en op zondag als kerkzaal. 

Gezin van Fiona

Oudervergadering

Velen die hier nu in de zaal zaten, hebben een mi-
litaire achtergrond en bezitten hoogstwaarschijn-
lijk nog een wapen. Veel is echter veranderd met 
GJS. De kwaliteit van het onderwijs is gestegen. 
Vele leerlingen slagen er nu in om de overstap te 
maken naar het middelbaar. Dit overtreft zelfs de 
verwachtingen die Clement had in het begin. 

Enkele getuigenissen: 
De man van deze vrouw werd 
vermoord door een machete. 
Zij zorgt nu voor een viertal 
kinderen, die allen gesponsord 
worden via Tearfund. Sommige 
verhalen van die kinderen zijn 
heel triest. Zo is er bv. Emma-
nuel, een jongen die verstoten 
werd door zijn vader en nu bij deze weduwe 
woont. Hij is heel slim en zit momenteel in S2. 
Soms wanneer deze weduwe het heel moeilijk 
heeft en voedseltekorten kent, helpt Creed met 
voedsel.

Deze vader sprak zijn bijzon-
dere dank uit en was zo blij 
toen hij vernam dat Tearfund, 
niettegenstaande COVID, toch 
in staat bleek om verder te 
helpen. Dat was zijn bezorgd-
heid tijdens de pandemie. Hij 
vraagt Tearfund om ervoor te 
zorgen dat de school verder kan blijven bestaan. 
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Interesse in financiële kinderadoptie vanaf 33 € per maand? 
Meld u aan als adoptieouder of vraag meer informatie d.m.v.

de bon achteraan dit blad of via een mail of telefoon naar 
het secretariaat.

Het zou volgens hem en anderen jammer zijn als 
de school zou moeten sluiten. Er is hier een goede 
visie, met ook medische aandacht voor de leer-
lingen, dankzij de ziekenboeg. Dergelijke faciliteit 
vind je niet in de openbare scholen die hij kent.

Zondag 20 maart 2022
In de voormiddag hebben we een mooie kerk-
dienst bijgewoond in GJS, met veel muziek en een 

gedaan waren, omdat wij een strikt programma 
hadden af te werken. 

Na een korte lunchpauze vertrokken we met de 
wagen naar de Jeressar High School in Soroti 
City, op zo’n 50 km van GJS in Orisai. De school 
telt 2500 leerlingen van S1 tot S6. Ongeveer 60% 
zijn meisjes en 40% jongens. S1 tot S3 is dag-
school, S4 tot S6 is internaat (boarding school). 
Het schooljaar telt drie schoolperiodes. Na elke 
periode gaan de leerlingen telkens 1 à 2 weken 
naar huis. We hebben hier verschillende leerlingen 
ontmoet die door Tearfund donateurs onder-
steund worden. Na dit bezoek zijn we op weg 
gegaan naar de Soroti Municipal School voor een 
soortgelijk bezoek.

Maandag 21 maart
Deze hele dag hebben we vergaderd in het hotel 
in Ngora. Allerlei onderwerpen over de werking 
van Creed Africa kwamen aan bod. 

De volgende dag vertrokken we weer richting 
Kampala om terug naar België te keren.
We maakten net zoals op de heenreis een tus-
senstop bij Wilma, een Nederlandse gezins- en 
opvoedcoach, die sinds enkele jaren in Oeganda 
verblijft en in 2019 een aantal workshops heeft 
verzorgd in Orisai voor staf van Creed en leiders 
van de gemeenschap in opdracht van Tearfund.

We hebben ook het belangrijke irrigatie- en water-
zuiveringsproject van GJS gezien. Hierover zullen 
we in een volgend nummer van Inzicht schrijven.

Tijdens de kerkdienst

Optreden

preek van een interim voorganger. Sukja en ikzelf 
werden ook voorgesteld en naar voren geroepen 
voor een korte speech. Na de dienst werden we 

getrakteerd op optredens van verschillende klas-
sen, met liederen en dansen. We moesten jam-
mer genoeg de kerk verlaten eer alle optredens 
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We hoeven u niet te vertellen wat er aan de hand 
is in Oekraïne en hoe groot de nood er is. Vrijwel 
onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog kon-
den we in actie schieten en hulpverlening bieden 
via leden van de Integral Alliance (IA*) die ter 
plaatse zijn. 

Met een bijdrage van 15.000 EUR konden we 
voorzien in het transport van een grote hoeveel-
heid essentiële medicijnen naar Oekraïne (via I.H.P.).

Onze steun gaat vooral naar het werk van Integra 
Slovakije, die in Oekraïne zelf kan werken. In de 
eerste week na onze noodoproep konden we 
reeds 30.000 EUR geven voor hulpverlening aan 
inheemse vluchtelingen, veelal uit het zwaar 
geteisterde oosten, die in een vluchtelingenkamp 
en bij mensen thuis in een stad in het westen 
van Oekraïne worden opgevangen. Hier verblijven 
gemiddeld 2000 personen, de meesten tijdelijk 
om later te kunnen doorreizen naar buurlanden. 
De fondsen worden ingezet voor voedselbedeling, 
slaapgerief en basis sanitaire verzorgingsmiddelen. 
In de weken die volgden konden we nog 60.000 
EUR overmaken om deze hulp te kunnen voortzetten. 

 Allan Bussard, directeur van 
 Integra Slovakije, vertelt: 
 “Naast de hervestiging van 
 vluchtelingen in Polen en 
 Slovakije houden wij ons bezig 
met het vervoer van humanitaire hulpgoederen 

uit Slovakije en Roemenië naar vijf distributiecen-
tra in Oekraïne. Van daaruit leveren wij kleinere 
hoeveelheden, hoofdzakelijk via kerkelijke part-
ners, momenteel aan ongeveer 25 plaatsen in 
Centraal- en Oost-Oekraïne. Aanvankelijk waren

het twee containers per week en sinds eind april 
drie per week.
In april en mei brachten we een opvolgingsbezoek 
aan Kiev en omliggende dorpen. Ik zou zeggen dat 
de plaatselijke kerk absoluut van cruciaal belang is 
om de hulp in de laatste fase te leveren en ervoor 
te zorgen dat deze terechtkomt waar de nood het 
hoogst is. We troffen mensen aan zonder elek-
triciteit, water, sanitaire voorzieningen, voedsel, 
gsm-signalen of internet, voor wie de plaatselijke 
kerk de enige reddingslijn is. Het zijn vooral de 
ouderen die het meest hulpbehoevend blijven. 
We bezochten het huis van een pastor in de buurt 
van Kiev in een dorp dat een maand lang door 

*Tearfund maakt deel uit van Integral Alliance, een netwerk van 23 internationale christelijke ngo’s, die ernaar streeft om op een ef-

ficiënte, effectieve en snelle manier te handelen wanneer een wereldwijde ramp gebeurt, door de middelen, mankracht en expertise 

te bundelen om zo een grotere hulp en impact te kunnen bieden aan de begunstigden.

voedselconvooi
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Russische troepen bezet was geweest. Hoewel 
het huis fysiek nog overeind staat, is het praktisch 
onbewoonbaar als gevolg van de vernielingen en 
plunderingen en de duizenden mijnen en munitie 
die zijn achtergelaten. Deze gebieden weer be-
woonbaar maken zal de volgende grote taak zijn.”

Veel van de wegen zijn kapot. De autoriteiten en 
partners doen echter goed werk om de plaatsen 
te bereiken die nog geen hulp hebben gekregen. 
Het is gevaarlijk, maar het is zo belangrijk om 
kleinere vergeten plaatsen te bereiken.

Ook in het oosten willen we als Tearfund hulp 
bieden. Veel mensen hebben geen voedsel en 

Deze jongeman bracht samen met zijn hoog-
zwangere vrouw twee weken door in een kel-
der in een stadje nabij Irpin. Ze vertrouwden 
erop dat de vrouw in het nabijgelegen hospi-
taal zou kunnen bevallen. Toen dit ziekenhuis 
echter door een bom werd getroffen, besloot 
het gezin te evacueren. Na een tussenstop in 
Kiev, kwamen ze aan in het vluchtelingenop-
vangcentrum van Integra. Daar werd een
gezonde baby geboren. Het gezin was heel dank-
baar voor het hulppakket dat ze daar ontvingen.

wachten in angst, verstopt in kelders. We willen 
opslagplaatsen inrichten met onze partners, 
zodat we voorraden kunnen gebruiken wanneer 
er humanitaire corridors opengaan naar plaatsen 
als Marioepol.

Afhankelijk van de beschikbare fondsen en de 
veranderende noden, helpen wij verder. 

Alle bijdragen aan Tearfund zijn welkom op 
rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 

met vermelding van
 “noodhulp Oekraïne - code 77012”

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Maria en haar echtgenoot vluchtten vanuit 
Kharkiv naar het gezin van haar zus in het 
westen van het land. In het ziekenhuis daar 
beviel ze van haar eerste kind. Maria is geluk-
kig om nu moeder te zijn, maar ze heeft heel 
veel heimwee en droomt ervan om zo snel 
mogelijk weer huiswaarts te keren. Ook zij 
ontving een hulppakket voor haar gezin en 
baby.

foto’s: Integra
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Sinds vele jaren helpt Tearfund Máximo en 

Raquel  Candia-Yupanqui in hun bediening 

in en rond de hooglanden van Ayacucho 

in peru. Daar willen zij vooral aandacht 

schenken en hulp bieden aan de vele 

bejaarde Quechua indianen, die veelal in 

kwetsbare situaties leven. vaak is er een 

groot gebrek aan middelen en toegang 

tot gezondheidszorg, wat een negatieve 

impact heeft op de gezondheid en de 

levensomstandigheden. Soms zijn hun 

levensomstandigheden ronduit slecht en 

mensonwaardig.

Asociación 
VIDAS, Peru

De organisatie VIDAS (Visión Integral de Ayuda 
Social) probeert hieraan te verhelpen, kleinscha-
lig, maar heel belangrijk voor deze bejaarden die 
door de maatschappij verwaarloosd worden.

In een eerste fase hielpen wij met de uitrusting 
van een klein medisch centrum in San Melchor 
en het voorzien van een stock aan geneesmid-
delen.

In het afgelopen jaar werden heel veel aandacht 
en middelen besteed aan de coronapandemie. 
De regio Ayacucho werd zoals de meeste regio’s 
niet gespaard van besmettingen. Raquel kon ons 
echter verzekeren dat het vaccinatieprogramma 
van de overheid ook in hun gebied een hoog 
percentage aan vaccinaties bereikte.

Verder getuigt Raquel: “Zelfs met de moeilijk-
heden die we hadden, zoals de verschillende 
transportbeperkingen, avondklok, voedseltekor-
ten en de hoge kosten van levensonderhoud, 
werkloosheid als gevolg van covid-19, zijn we 
voor 90% erin geslaagd om de gestelde doelen 
te bereiken, dankzij de constante en genereuze 
ondersteuning van Tearfund in België.

Máximo & Raquel

Naastenliefde, grenzeloos
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Tearfund wil VIDAS verder ondersteunen en brengt daarom het werk van Máximo en 
Raquel voor deze weduwen en bejaarden van Ayacucho onder de aandacht. 

Uw steun is welkom op ons rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB), 
met de vermelding: “ Project VIDAS, code 71011”.

We slaagden erin om ondervoeding en bloed-
armoede te doen dalen bij de groep bejaarden 
door een evenwichtige voeding die elke week 
met de hulp van een professionele kok werd 
verstrekt. Door onze medische bezoeken konden 
wij bepaalde chronische ziekten beter onder 
controle houden, zoals hypertensie, diabetes, 
gastritis, parasitose. Dit konden wij realiseren 
door regelmatig een verpleegster langs te 
sturen. Hun levenskwaliteit verbeterde hierdoor 
aanzienlijk. Ze voelen zich veiliger, er ontstond 
een familieband met VIDAS. Er is ook sprake 
van een grotere weerbaarheid, emotioneel en 
fysiek. Voordien leefden vele bejaarde Quechua 
indianen zonder familie, met veel verdriet, ont-
moedigd, in de steek gelaten. Samen mochten 
wij daar verandering in brengen.”

Raquel is verpleegster en verzorgt een patiënte

Hier werd een bed geïnstalleerd.Velen bejaarden slapen op de grond

Asociación VIDAS verbeterde de levenskwaliteit 
in de achtergestelde woningen van verschillende 
bejaarden. Met onze ondersteuning konden 
bedden en matrassen aangeschaft worden 
voor hoogbejaarden die op de grond sliepen bij 
gebrek aan een bed.

Het werk wat zij doen wordt sterk gewaardeerd 
door de ambtenaren van de stad, de gouver-
neur, en bovenal de inwoners, die de verbeterde 
levensomstandigheden opmerken.

Ook in 2022 willen Máximo en Raquel met hun 
medewerkers, vaak vrijwilligers, voorzien in drin-
gende noden van de kwetsbare indianenbevol-
king. Er is nog een grote behoefte aan bedden, 
matrassen en dekens. Zij willen ook verder gaan 
met het bedelen van uitgebalanceerde maaltij-
den, uitgewerkt door een ervaren kok, en verder 
verstrekken van medische zorgen en genees-
middelen.

De regio gaat nog steeds door een moeilijke 
economische tijd als gevolg van covid. De kosten 
voor basisproducten zoals rijst, suiker, tonijn, 
olie zijn fel gestegen. Dit geldt ook voor gas en 
benzine die onbetaalbaar zijn geworden voor de 
organisatie.
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“Heb uw naaste lief als uzelf. Er is geen ander gebod groter als deze.” 
(Marcus 12:31)

Noodhulp Oekraïne

Waar ligt Oekraïne Wat is daar aan het gebeuren?OORLOG... Het Russische leger is op 
24 februari 2022 Oekraïne 

binnengevallen.

Hoever ligt Oekraïne?

De kortste afstand tussen Brussel en 

Kiev is 1836,38 km (in vogelvlucht).

Hoe helpt Tearfund?Tearfund zorgt voor voedselbedeling in 

Oekraïne. Wij voorzien ook slaapgerief, 

sanitaire verzorgingsmiddelen, 
medicijnen... aan de mensen in de 

vluchtelingencentra in Oekraïne.

Hoe kunnen wij helpen?

Bidden. 

Centjes inzamelen.

De Oekraïense vluchtelingen welkom 

heten in ons land.

Spreek je ook wat Oekraïens?

hallo = вітаю (vitayu)
tot ziens = до побачення (do pobachennya)
sorry = вибачте (vybachte)
dankjewel = дякую (dyakuyu)
alsjeblieft = будь ласка (budʹ laska)
ik = Я (YA)
je/jij = ти (ty)
Mijn naam is … = Мене звуть ___ (Myenye zvootʲ ___)
Wat is jouw naam? = Як тебе звати? (Yak tyebye zvati)
Hoe gaat het met je? = Як справи? (Yak spravi)
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Advertentie

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

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

O Ik wil graag jullie algemene kennismakingsfolder ontvangen 
O Ik wil graag meer informatie over de financiële kinderadoptie 
O Ik wil meedoen met de individuele financiële adoptie voor min. 33 euro/maand
 en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
    O Ik heb voorkeur voor een jongen/meisje 
    O Ik heb voorkeur voor een kind uit Bangladesh, Oeganda 
    O Ik heb geen voorkeur 
O Ik wil meedoen met de groepsadoptie Kindercentra in Brazilië voor min. 20 euro/ 
 maand en wacht met betalen tot ik de richtlijnen hiervoor ontvang.
    O Rapportjes mogen per e-mail toegestuurd worden 
    O Ik ontvang de rapportjes liever per post 
O Ik wil het studiefonds steunen voor 5 euro/maand en wacht met betalen tot 
 ik de richtlijnen hiervoor ontvang 
O Hieronder vindt u mijn verbeterde adresgegevens (graag oude adressticker meesturen) 
O Ik hoef Inzicht/TOP-nieuws niet dubbel te ontvangen 
O Ik ben donateur, maar lees Inzicht voortaan via jullie website en hoef die niet 
 langer via de post 
O U mag mij voortaan af en toe info toesturen via e-mail
O Ik wil graag maandelijks jullie gebedsbrief ‘Grenzeloos’ ontvangen (digitaal via 
  mijn e-mailadres)

B
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