
B R O E D E R S  V A N  L I E F D E

geestel i jke gezondheidszorg  ● zorg voor personen met een beperking  ● onderwijs



Wat?

De internationale NGO voor ontwikkelingssa-
menwerking van de Broeders van Liefde.

Missie?

Fracarita International is een not-for-profit or-
ganisatie van de Congregatie van de Broeders 
van Liefde die zich als doel stelt om de voor-
zieningen van de congregatie te ondersteunen, 
in het bijzonder in Latijns-Amerika, Afrika en 
Azië. 

De organisatie voert deze opdracht uit in lijn 
met de missie van de Broeders van Liefde: Gods 
liefde uitstralen in de wereld, vooral in het le-
ven van de meest kwetsbare mensen. Fracarita 
International doet dit via concrete liefdewer-
ken  in de geestelijke gezondheidszorg, in de 
zorg voor personen met een beperking en in 
het onderwijs. 
 
Fracarita International realiseert deze missie 
via concrete steun aan de voorzieningen van 
de Broeders van Liefde, met een bijzondere 
aandacht voor capaciteitsopbouw, begelei-
ding, het uitwisselen van kennis en expertise, 
internationale fondsenwerving en beleidsbeïn-
vloeding. 

Door het oprichten van regionale fondsenwer-
vingskantoren in verschillende landen zoekt 

Fracarita International nieuwe middelen voor 
de projecten. 

Een netwerk van continentale en regionale 
coördinatoren werd uitgebouwd om de pro-
fessionaliteit in de voorzieningen te verhogen 
en de lokale capaciteitsopbouw op het gebied 
van zelfredzaamheid te bevorderen. Er wordt 
ingezet op een beter management, het sti-
muleren van creativiteit en het aanleren van 
vaardigheden in functie van lokale fondsen-

werving en in functie van het opstarten van 
inkomstgenererende activiteiten. 

Als not-for-profit organisatie met een consulta-
tieve status bij de Verenigde Naties respecteert 
Fracarita International de mensenrechtenbe-
nadering en zal het opkomen voor hen wiens 
rechten worden geschonden omwille van hun 
specifieke levenssituatie. 

Om deze doelstellingen te kunnen verwezen-
lijken staat Fracarita International steeds open 
voor samenwerking met andere groepen die 
dezelfde visie delen. 

Via deze activiteiten en in lijn met de sociale 
doctrine van de Katholieke Kerk dient Fracarita 
International de mensheid en in het bijzonder 
hen die hun menswaardigheid dreigen te ver-
liezen. In lijn met de missie van de Broeders 
van Liefde, zet Fracarita International zich in 
om de kwaliteit van leven te verbeteren en 
draagt de organisatie bij tot een menselijkere 
maatschappij waar er plaats is voor de armen 
en zwakken.

Fracarita International heeft 
een consultatieve status in 
de Economische en Sociale 
Raad van de Verenigde 
Naties (ECOSOC).

F R A C A R I T A   I N T E R N A T I O N A L

Psychiatric centre, Tabaco, Philippines

Psychiatrisch centrum, Tabaco, Filippijnen



In het bijzonder willen we werken voor 3 
doelgroepen van kinderen, jongeren en vol-
wassenen in ontwikkelingslanden die worden 
geconfronteerd met drie erg specifieke pro-
blematieken:

beperking: zowel fysieke, sensoriële, moto-•	
rische, mentale als sociale beperking
psychisch lijden en stoornis: nood aan psy-•	
chosociale begeleiding, psychiatrische zorg 
en verslavingszorg

gebrek aan kansen op het vlak van onder-•	
wijs en opleiding

Daarom concentreert de NGO haar werking 
op drie sectoren:

orthopedagogische zorg•	
geestelijke gezondheidszorg•	
onderwijs en opleiding •	

Doelgroepen?

F R A C A R I T A   I N T E R N A T I O N A L

School voor doven, Wonosobo, Indonesië



meer info:

Fracarita International
Boeveriestraat 14
8000 Brugge
BELGIE

De NGO promoot de toepassing van de VN resoluties 
m.b.t. de mensenrechten en veroordeelt elke vorm 
van discriminatie op grond van ras, huidskleur, beper-
king, geslacht, seksuele geaardheid, taal, religie, poli-

tieke of andere overtuiging, nationale, etnische of so-
ciale herkomst, wettelijke of sociale status en leeftijd.

tel: +32 50 44 06 90
e-mail: fracarita-international@fracarita.org
www.fracarita-international.org
Bankrekeningnr:  BE59 7370 2766 2726; BIC: KREDBEBB

Wenst u een fiscaal attest (vanaf €40 op jaarbasis), dan kan u uw gift storten op het 
rekeningnr. van Fracarita Belgium: IBAN nr.: BE51 4459 6281 2162; BIC: KREDBEBB
 

M e e r  i n f o :  w w w . f r a c a r i t a - i n t e r n a t i o n a l . o r g

Fracarita International ondersteunt meer 
dan 100 voorzieningen in 19 landen in 
Latijns Amerika, Afrika en Azië: scholen, 
psychiatrische voorzieningen, centra voor 
personen met een beperking, centra voor 
beroepsopleidingen, enz. Kom meer te 
weten op onze website en ontdek hoe je 
ons kan helpen om onze impact als orga-
nisatie te vergroten. 

Centrum voor kinderen met een beperking, Gatagara, Rwanda


