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Een halve eeuw actie voor het Zuiden!

Naar de toespraak van Br. Dr. René Stockman, voorzitter, op de viering  
van 50 jaar Fracarita Belgium te Gent op zondag 28 mei 2017.

Op 28 mei 2017 vierde Fracarita Belgium een halve eeuw bestaan. 50 jaar geleden, 
toen de vzw Caraes door de Broeders van Liefde werd opgericht, zal niemand 
gedacht hebben dat dit de start zou worden van een meer georganiseerde vorm van 
ontwikkelingssamenwerking, noch dat de organisatie zo essentieel zou worden om 
de verdere groei van de initiatieven voor geestelijke gezondheidszorg, zorg voor 
mensen met een beperking en onderwijs wereldwijd mogelijk te maken. Tot op 
vandaag dragen de inspanningen van Fracarita Belgium eraan bij dat we ieder jaar 
verschillende nieuwe initiatieven kunnen nemen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, 
en dat steeds voor hen die echt in nood zijn: mensen die wegens ziekte, beperking of 
extreme armoede hun menselijke waardigheid hebben verloren. 

Dankzij de steun van velen kunnen we na 50 jaar nog steeds het verschil maken in het 
leven van deze mensen. “Caritate aegrorum servi  - liefdadig hulpbetoon aan zieken”: 
zo klonk het bij het begin als een heel plaatselijke initiatief voor de uitbouw van een 
psychiatrisch centrum in Rwanda. Zo klinkt het vandaag nog, maar dan wereldwijd 
en zo mag het hopelijk ook blijven klinken, en dat met Gods zegen, de hulp en 
ondersteuning van velen en uw aller inspanning.

50 jaar dienstverlening aan mensen in nood is een moment om dankbaar terug te 
kijken en vooral onze dankbaarheid te uiten voor die velen die deze dienstverlening 
hebben mogelijk gemaakt en nog steeds mogelijk maken. Onze oprechte dank gaat 
uit naar alle individuele donoren, subsidiërende overheden, partnerorganisaties, 
bedrijven, de Belgische regio van de Broeders van Liefde die de solidariteit steeds 
hoog in haar vaandel heeft gedragen, de medewerkers binnen Fracarita Belgium en 
de vele vrijwilligers. 

50 jaar later is onze inzet en ons engagement nog even groot. Getuigenissen daarover 
kunt u lezen in dit jaarverslag 2017. We informeren u hierin over onze steun aan de 
projecten in het Zuiden maar ook over de concrete acties voor solidariteit in België. 

Wij wensen u veel leesplezier, en hopen met uw steun ook de komende 50 jaar een 
pertinente rol te kunnen spelen in concrete steun voor mensen in nood!

3Home de la Vierge des Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda), een centrum voor kinderen met een fysieke beperking

Coverfoto: leerlingen van de Saint Peter's School in Simalia, Ranchi, India

Br. dr. René Stockman
Voorzitter

Katrijn De Clercq 
Coördinator
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geestelijke gezondheidszorg

Wat we doen

Fracarita Belgium wil, als Belgische NGO voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van 
Liefde, wereldwijd bijdragen aan de basiswaarden 
van persoonlijke rehabilitatie en sociale  
(re-)integratie van de meest uitgestotenen. 

Zo willen we werken aan verhoogde levenskwaliteit 
en autonomie van deze personen, met als ultiem 
doel armoedebestrijding. 

Zuiden
We mobiliseren mensen en middelen om met 
bekwame partners in het Zuiden kwaliteitsvolle 
initiatieven van zorg en onderwijs op te starten, uit te 
bouwen en te ondersteunen. 

We werken voor 3 specifieke doelgroepen:

• Mensen met een beperking
• Mensen met  psychisch lijden of een psychische 

stoornis
• Kinderen en jongeren met gebrekkige toegang 

tot onderwijs

Noorden
Naast deze initiatieven in het Zuiden willen we in België 
mee bijdragen aan het uitbouwen van wereldwijde 
verbondenheid en concrete solidariteit stimuleren. 
We zetten daarbij in op een actieve educatie- en 
sensibilisatiewerking met vrijwilligers, en creëren 
ruimte voor concrete kennismaking en ontmoeting 
met het Zuiden (zie p. 21) . 25 centra voor 

geestelijke 
gezondheidszorg*

Doelgroep: Kwetsbare 
mensen met psychisch 
lijden of stoornis

Ondersteunde partners 
in 2017: zie p. 8

Wie we zijn

orthopedagogische zorg

19 zorg- en welzijns-
projecten* 

Doelgroep: Mensen met 
een fysieke, sensoriële of 
verstandelijke beperking 
en kwetsbare jongeren

Ondersteunde partners 
in 2017: zie p. 12

onderwijs & opleiding

8 scholen en 
opleidings-
projecten*

Doelgroep: Kinderen en 
jongeren zonder onder-
wijskansen

Ondersteunde partners 
in 2017: zie p. 16

Kaart: landen waar partners in 2017 ondersteuning ontvingen van Fracarita Belgium  
 

Afrika: Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, DR Congo, Ethiopië, Ivoorkust, Kenia, Rwanda, Tanzania, Zuid-Afrika
Azië: Filipijnen, India, Indonesië, Pakistan, Sri Lanka

Latijns-Amerika: Brazilië, Chili, Nicaragua, Peru

* = aantal projecten dat in 2017 ondersteund werd door Fracarita Belgium. Het totaal aantal scholen en voorzieningen van de Broeders van 
Liefde in het Zuiden ligt hoger: 35 in de geestelijke gezondheidszorg, 55 in het onderwijs en 24 in de orthopedagogische zorg. 

Onze strategie:
Capaciteitsopbouw en -versterking 
van� de� lokale� partners,� zodat� zij�
kwaliteitsvolle� dienstverlening� kun-
nen� verzekeren� en� duurzame� ver-
anderingen� kunnen� bewerkstel-
lingen� in� het� leven� van� de� finale� 
doelgroepen.

6Een Broeder van Liefde met schoolkinderen in Ecole Maternelle  
     la Charité Maman Andrea in Ndera, Rwanda 
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Geestelijke gezondheidszorg
Meer dan 450 miljoen mensen wereldwijd leiden aan een mentale aandoening. 
Ziek zijn in je hoofd is geen pretje. De gevolgen voor de betrokken persoon zelf, hun 
familie en de maatschappij zijn niet te onderschatten. En toch wordt wereldwijd 
nog steeds weinig geïnvesteerd in geestelijke gezondheidszorg. Meer dan 75% 
van de mensen met een mentale aandoening in laag- en middeninkomenslanden 
hebben geen toegang tot aangepaste zorg. Samen met het alom aanwezige stigma 
zorgt dit ervoor dat personen met een geestesziekte worden verwaarloosd en 
vaak in mensonwaardige omstandigheden leven. Fracarita Belgium ondersteunt 
wereldwijd initiatieven voor geestelijke gezondheidszorg door het inzetten op 
opleiding en het doorbreken van taboe en stigma. Ook het ter beschikking stellen 
van medicatie en de uitbouw van infrastructuur wordt gesteund.

Bijblijven�in�geestelijke�gezondheidszorg�

In juli 2017 werd in de Indiase stad Bangalore een vorming georganiseerd 
voor zes medewerkers van de drie psychiatrische centra van de Broeders 
van Liefde in India. Tijdens de vorming werd de nieuwe federale wetgeving 
m.b.t. geestelijke gezondheidszorg onder de loep genomen en de 
gevolgen ervan besproken voor de werking van de psychiatrische centra 
van de Broeders van Liefde in India. Verder werd er ook gewerkt rond 
stressbeheersing en communicatiestrategieën in leefgemeenschappen. 
De vorming werd mee gefinancierd door de Vlaamse netwerkorganisatie 
Zorgnet-Icuro op aanvraag van het Gentse P.C. Dr. Guislain, dat sinds vele 
jaren een partnerschap heeft met het psychiatrisch rehabilitatiecentrum 
Param Mitra Sadan in Ranchi, India.

INDIA 
Land Voorziening, plaats Steun

AFRIKA

Burundi Centre Neuropsychiatrique Kamenge, Bujumbura
Vorming�,�aankoop�fototoestel,�software,�EEG-
apparaat�en�toebehoren,�steun�aankoop�medicatie,�
algemene�werking

Burundi Centre Neuropsychiatrique, Ngozi Algemene�werking

Burundi Centre des soins mentaux Sainte Camille, Gitega Algemene�werking

Centraal 
Afrikaanse 
Republiek

Psychiatrisch centrum Bangui Aankoop�en�verzending�medicatie,�IT-materiaal,�
vorming

DR Congo Centre Psychiatrique Sosame, Bukavu (+ antenne Uvira)
Sensibilisatie�epilepsie,�vorming,�aankoop�medicatie,�
renovatie�sanitair�en�individuele�kamers,�aankoop�
materiaal�ergotherapie�en�labo,�algemene�werking

DR Congo Centre Neuropsychiatrique Dr. Joseph Guislain, Lubumbashi Verzending�medicatie,�vorming,�onderzoek

DR Congo Centre Hospitalier Jukayi, Kananga Aankoop�en�verzending�medicatie,�algemene�werking

DR Congo Centre Santé Mentale, Nioki Algemene�werking

DR Congo Centre Psychiatrique Pierre Joseph Triest, Lusanga  - Kikwit Aankoop�en�verzending�medicatie,�algemene�werking

DR Congo Centre psychiatrique Tulizo Letu , Goma Aankoop�en�verzending�medicatie

DR Congo Centre Simama, Kisangani Aankoop�en�verzending�medicatie

Ivoorkust MSP St Vincent de Paul, Yamoussoukro Verzending�medicatie,�algemene�werking

Kenia Saint Lazarus Health Center, Buyangu Renovatie�gebouwen,�aankoop�materiaal,�algemene�
werking

Rwanda Hôpital Neuropsychiatrique Caraes, Ndera Vorming,�verzending�medicatie,�aankoop�en�
verzending�medisch�materiaal�(EEG,�fixatie),�software

Rwanda Centre Psychiatrique Caraes, Butare Wisselstukken�materiaal,�aankoop�en�verzending�
medicatie

Tanzania Saint Dymphna Psychiatric Center Marumba Zonnepanelen,�ziekenhuismateriaal,�dakwerken

Tanzania Saint Cornelius Mental Health Center, Kasaka Algemene�werking

Land Voorziening Bijkomende steun naast werkingskosten:

AZIË
Filippijnen Psychiatric Center, Gingoog Algemene�werking

Filippijnen Holy Face Rehabilitation Center for mental health, Tabaco Herstelling�schade�na�tyfoon,�algemene�
werking

India Param Mitra Sadan, Ranchi Vorming,�algemene�werking

Indonesië Sahabat Kita, Purworejo Algemene�werking

Pakistan Pak Dil Center, Lahore Algemene�werking

Sri Lanka Saint Benedict Menni Mental Health Rehabilitation Centre, Kalmunai Algemene�werking

LATIJNS-AMERIKA
Peru Centro Especializado de Salud Mental de Ayacucho (COSMA), Ayacucho Algemene�werking

In 2017 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners: 

Slechts

0,6%
van de dokters in Afrika 

ontvangen jaarlijks 
minstens 2 dagen op-

leiding rond geestelijke 
gezondheidszorg (WHO)
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Dankzij�coaches�bekwaamt�medisch�personeel�zich�verder�in�kwaliteitsvolle�zorg�

Eind� 2016� behaalden� de� eerste� verpleegkundigen� voor� geestelijke� gezondheidszorg� hun� ‘coach-diploma’� in� het� Grote�
Merengebied.�Deze�coaches�zijn�verpleegkundigen�die�door�vrijwilligers�van�Fracarita�Belgium�en�Artsen�Zonder�Vakantie�
zijn�opgeleid�om�op�hun�beurt�het�verplegend�personeel� in�hun�ziekenhuis� te�coachen�om�betere�zorg� te�bieden�aan�de�
patiënten.�Zowel� technische�kennis�als�attitude�en�gedrag�komen� in�de�opleiding�aan�bod.� In�2017�werden�de� resultaten�
gemeten� van� deze� innoverende� manier� van� werken:� de� competenties� van� de� verpleegkundigen� in� de� psychiatrische�
ziekenhuizen� te�Rwanda,�Burundi,�Oost-Congo�en�Tanzania�namen�gemiddeld�met�31%�toe!� In�het�najaar�van�2017�werd�
een�vervolgopleiding�georganiseerd.�Ook�in�2018�zal�dankzij�de�samenwerking�met�Fondation�d’Harcourt�en�Artsen�Zonder�
Vakantie�het�vormingsprogramma�voor�coaches�worden�verdergezet.�

GROTE MEREN Toegang�tot�medische�zorg�voor�de�inwoners� 
van�Kakamega�

KENIA

In� het� dorpje� Buyangu� in� de� provincie� Kakamega,� Kenia,� werd� in� 2017�
financiële� ondersteuning� geboden� voor� het� renoveren� en� inrichten� van� een�
verlaten� medisch� centrum.� Het� centrum� was� sinds� 2009� gesloten� en� werd�
in� 2016� overgenomen� door� de� Broeders� Van� Liefde.� De� gebouwen�waren� in�
slechte� staat� en�de�medische�uitrusting�was� voor�het� grootste�deel� gestolen�
of�onbruikbaar�geworden.�Met�de�opbrengsten�van�de�Nieuwjaarsactie�2016-
2017� werden� de� gebouwen� gerenoveerd,� de� ambulance� hersteld,� uitrusting�
vernieuwd�voor�het�labo�en�de�consultatieruimtes�en�bedden�aangekocht�voor�
de� hospitalisatiezalen.� Naast� het� aanbieden� van� basisgezondheidszorg� zal� er�
ook�speciale�aandacht�gaan�naar�gespecialiseerde�geestelijke�gezondheidszorg.�
Zoals� in� vele� regio’s� in� Afrika� is� er� immers� ook� hier� een� totaal� gebrek� aan�
aangepaste�zorg�voor�patiënten�met�een�mentale�aandoening.�

“De eerste resultaten van de vormingen van 
verpleegkundigen-coaches zijn duidelijk op 

het terrein: de kwaliteit van zorg is zichtbaar 
verbeterd dankzij aandacht voor kennis, 

competentie en attitude van het verzorgend 
personeel. Nu komt het erop aan de verderzetting 
van het project in lokale handen over te dragen.”

Een�juiste�diagnose�voor�epilepsiepatiënten� BURUNDI

Met�de�steun�van�de�Provincie�West-Vlaanderen,�Orthoagogisch�Centrum�Cirkant�
uit�Aartrijke�en�aangevuld�met�een�deel�van�de�opbrengst�van�de�Zuidactie�2017�
werd� een�mobiel� EEG-apparaat� aangekocht� voor� het� Psychiatrische�Centrum�
in� Bujumbura.� Epilepsie� is� een� veel� voorkomende� aandoening� in� Burundi,�
maar�vaak�wordt�geen� juiste�diagnose�gesteld.�Het�mobiel�EEG-apparaat�kan�
ingezet�worden�wanneer�het�personeel�van�het�psychiatrisch�ziekenhuis�vanuit�
de�hoofdstad�naar�het�binnenland�trekt�om�de�zorg�dichter�bij�de�bevolking�te�
brengen.�Het�personeel�van�de�dienst�neurologie�trok�eerst�op�vorming�naar�
de�collega’s� in�Rwanda�die�al� langer�zo’n�toestel� ter�beschikking�hadden.�Het�
zal�vele�epilepsiepatiënten�helpen�de�juiste�diagnose�en�behandeling�te�krijgen�
èn�bovendien�bijdragen�aan�de�nodige�sensibilisering�rond�deze�aandoening.�Er�
rust�immers�nog�heel�wat�stigmatisering�op�mensen�met�epilepsie.�

Roland De Bruyne, 
terreinvrijwilliger 
Fracarita belgium

6Ergotherapie in het Centre Neuro-Psychiatrique Kamenge,  
Bujumbura, Burundi
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Orthopedagogische Zorg
Leven met een beperking in het Zuiden is vaak een dagelijkse strijd om 
te overleven. 80% van de mensen met een beperking in ontwikkelings-
landen leeft in armoede. Vaak worden kinderen met een beperking 
opgesloten, uitgesloten of verstoten, en worden ze gezien als een 
last. Met behulp van de lokale partners ondersteunt Fracarita Belgium 
buitengewoon of inclusief onderwijs en dagbesteding voor kinderen 
met een mentale, fysieke of sensoriële beperking. Ook medische zorg 
of opleiding voor mensen met een beperking wordt ondersteund. Naast 
specifieke gehandicaptenzorg worden ook welzijns-projecten voor 
kwetsbare groepen, zoals gevangenen en straatkinderen, ondersteund.

Extra�ruimte�voor�activiteiten�en�ontmoeting�in�Bangwe�Sheltered�Home�
Bangwe Sheltered Home vangt jongeren met een mentale beperking op in Kigoma. Naast opvang en zorg, worden ook toegang 
tot onderwijs en sociale integratie bevorderd. Het centrum kampte met plaatsgebrek voor het organiseren van de activiteiten. 
Daarom werd in de tuin een ruime hut gebouwd waar niet alleen de jongeren elkaar terugvinden voor activiteiten, maar 
waar ook gesprekken met de familie of bezoekers kunnen plaatsvinden. Er werd duurzaam materiaal gebruikt in plaats van de 
gebruikelijke rieten daken. Deze realisatie werd mee mogelijk gemaakt door GOS Geel.

  TANZANIA

5%

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA 
Centraal 
Afrikaanse 
Republiek

Sociaal project gevangenis Bangui Algemene�werking

DR Congo Centre de Rééducation des Handicapés Physiques Jukayi, Kananga Algemene�werking

DR Congo Centre pour handicapés Shirika la Umoja, Goma Dakwerken�en�waterreservoirs,�algemene�werking

DR Congo Centre de rééducation des handicapés physiques (CRHP), 
Kinsahsa Aankoop�materiaal,�algemene�werking

Ethiopië Ecole de Vie, Yirgacheffe Stage�en�Zuid-Zuiduitwisseling,�steun�voor�huisbezoeken

Rwanda HVP Ecole pour aveugles et malvoyants, Rwamagana
Verwijdering�asbestdaken,�sanitair,�IT-materiaal,�
vorming,�aangepast�educatief�materiaal,�algemene�
werking

Rwanda Home de la Vierge des Pauvres HVP, Ruhango Algemene�werking

Rwanda Home de la Vierge des Pauvres HVP, Gatagara
Aankoop�kinemateriaal,�aankopen�en�versturen�via�
container�van�materiaal�voor�labo�en�operatiekwartier,�
vorming,�algemene�werking

Rwanda HVP Ecole de Vie Humura, Kigali Algemene�werking

Rwanda HVP Ecole de Vie Gikondo, Kigali Algemene�werking

Tanzania Bangwe Sheltered Home, Kigoma Bouw�paillotte�in�de�tuin,�algemene�werking

Tanzania Rumonge deaf cooperative, Kigoma Aankoop�materiaal�houtatelier,�vorming,�algemene�
werking

Tanzania Aqua Lodge (sociale tewerkstelling) Uitrusting

Tanzania Maendeleo Youth Center Algemene�werking

“Wij zijn Joy en Laurien. Als laatstejaars-
studenten orthopedagogie aan de Universiteit 

Gent kregen we de kans een stage te lopen in de 
Ecole de Vie in Gikondo, Rwanda. Het schooltje 

vangt kinderen op met een milde tot matige 
verstandelijke beperking. Wat een avontuur! We 
gingen onder andere samen met de leerkrachten 

aan de slag voor het maken van materiaal om 
de kinderen de kleuren, het alfabet, de klok, … 

te leren kennen. In een land waar buitengewoon 
onderwijs nog in de kinderschoenen staat, 

hebben wij dankzij onze stage hopelijk een klein 
steentje kunnen bijdragen.”

In 2017 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

amper
van de kinderen 

met een  
beperking in 

ontwikkelings-
landen gaan 

naar school (UN)

AZIË
Filipijnen Orthopedagogical Institute, Manila Algemene�werking

LATIJNS-AMERIKA
Brazilië Estrela da Manhã, São Sebastião da Amoreira Algemene�werking

Chili Tukuypaj Algemene�werking

Nicaragua Programa de Reintegración Socio-Familiar ‘Casa Amanecer’, 
Granada Aankoop�educatief�materiaal,�algemene�werking

Nicaragua Programa de Intervención Psicosocial ‘Jesús Amigo’ Algemene�werking

Land Voorziening, plaats Bijkomende steun naast werkingskosten:
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De school voor kinderen met een visuele beperking in Rwamagana telt meer dan 200 leerlingen, waarvan de meeste op internaat 
verblijven. Er wordt gestreefd naar kwaliteitsvol aangepast onderwijs, maar de gebouwen van de school zijn verouderd en 
hebben onderhoud nodig. Bovendien vraagt blindenonderwijs ook veel aangepast materiaal. De meeste leerlingen komen uit 
arme families, het is dus niet altijd evident voor de school om in alle noden te voorzien! Dankzij de inzet van de Zuidreizigers van 
2016, kon in 2017 onder andere werk gemaakt worden van het vervangen van de handgebakken dakpannen en asbesthoudende 
platen. De blindenschool beschikt nu over een vernieuwd en doeltreffend dak! In het droge seizoen is er geen rondvliegend 
asbest meer en in het regenseizoen zijn lekkende daken verleden tijd. 

In samenwerking met DGD,  Light for the World, Les Amis de Gatagara en Licht in het Duister, werd eveneens aangepast 
didactisch materiaal aangekocht voor de school: extra braillemachines, twee brailleprinters om de cursussen uit te printen, 
sprekende rekenmachines en koptelefoons voor de multimediaklas. Er was ook een behoorlijk budget voor de aankoop van 
verbruiksmateriaal zoals braillepapier. Na de beoordeling van de resultaten die de leerlingen behaalden bij de nationale 
examens werd de school ondergebracht in de categorie “école d’excellence” en binnen het district Rwamagana bekleedt ze de 
tweede plaats op 61 scholen!

RWANDA

Toegankelijke�zorg�voor�jongeren�en�kinderen�met�een�beperking�in�Manila

In de Filipijnse hoofdstad Manila kunnen kinderen en jongeren met een mentale beperking uit de armste lagen van de bevolking 
in het Orthopedagogical Institute terecht voor kwaliteitsonderwijs. De ouders hoeven geen torenhoog inschrijvingsgeld te 
betalen zoals dit in andere privéscholen het geval is. In tegenstelling tot de overvolle overheidsscholen worden de leerlingen in 
de school van de Broeders van Liefde wel individueel opgevolgd en wordt er voor iedere leerling een handelingsplan uitgeschreven.

De school wil haar leerlingen voorbereiden om zich in hun later leven zo zelfstandig mogelijk uit de slag te trekken. In 
samenwerking met pedagogiestudenten van de De la Salle universiteit in Manila werd in 2017 nagedacht over de herinrichting 
van één van de klaslokalen tot een ruimte waarin de leerlingen allerlei huishoudelijke taken kunnen inoefenen die belangrijk zijn 
voor hun latere zelfredzaamheid: eten bereiden, afwassen, poetsen, bedden opmaken enz. Het klaslokaal werd daarom door de 
universiteitsstudenten omgevormd tot een kleine woonruimte. Fracarita Belgium ondersteunde dit waardevolle project in 2017 
via een tussenkomst in de werkingskosten.

FILIPIJNEN

Ondersteuning�van�gevangenen�in�Bangui�

Zoals in vele Afrikaanse landen zijn de omstandigheden in de gevangenissen in de Centraal Afrikaanse Republiek barslecht. 
Met de steun van Fracarita Belgium kunnen de medewerkers van Fracarita Centraal Afrika begeleiding voorzien voor meer dan 
800 mannen en 50 vrouwen in de gevangenissen van Bangui. Ze bieden een luisterend oor, organiseren vormingen en zorgen 
voor ontspanning via sport of een moestuintje. Veel aandacht gaat naar psychosociaal welzijn en preventie van druggebruik. 
De Broeders bieden er ook medische zorg. De aanwezigheid van Fracarita Centraal Afrika in de gevangenissen zorgt voor een 
wezenlijk verschil in de levensomstandigheden van de gedetineerden!

CENTRAAL AFRIKAANSE REPUBLIEKBlijvende�aandacht�voor�kwaliteitsvol�onderwijs�aan�blinden�en�slechtzienden�
in Rwamagana 
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Ondersteuning�voor�het�opstarten�van�een�verpleegsteropleiding

In Tanzania zijn de weinige scholen voor verpleegkunde erg verspreid over het land, en daarom zeker voor meisjesstudenten 
niet altijd makkelijk toegankelijk. Om de toegang tot deze opleiding in de regio van Kigoma te bevorderen, werden in 2017 
belangrijke stappen gezet om binnen het Kigoma Training College (KTC – voordien Newman institute for Social Work) een 
opleiding voor verpleging en vroedkunde op te starten. Fracarita Belgium steunde financieel en logistiek de aankoop en 
verzending van het nodige materiaal om de praktijklabo’s voldoende uit te rusten. De eerste studenten zullen in principe in 
september hun opleiding starten. 

TANZANIAOnderwijs en opleiding
Zoals iedereen weet, is investeren in opleiding en onderwijs één van 
de belangrijkste hefbomen voor ontwikkeling. Kinderen die naar 
school gaan zijn meestal gezonder, hebben meer zelfvertrouwen 
en meer kansen op een menswaardig inkomen later. Onderwijs 
beschermt hen ook tegen kinderarbeid en uitsluiting. Volwassenen 
die bepaalde vaardigheden aanleren, nemen een actieve rol op in 
hun familie en gemeenschap en kunnen de vicieuze armoedecirkel 
doorbreken. Bovendien zorgen onderwijs en opleiding voor meer 
democratie en gelijkheid. Professionele opleiding zorgt ervoor 
dat de kwaliteit van zorg en onderwijs erop vooruitgaat. Fracarita 
Belgium steunt verschillende initiatieven van opleiding en onderwijs 
wereldwijd, om kinderen èn volwassenen de macht van kennis te 
geven. 

50  
miljoen

kinderen 
wereldwijd 
tussen de 6 en 
12 jaar gaan 
nog steeds niet 
naar school 
(Unicef)

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA 

DR Congo Institut Technique Fundi Maendeleo, Bukavu
Herstellingen�ateliers,�aankoop�hefbrug�en�ander�
educatief�materiaal�voor�de�beroepsopleidingen,�IT-
materiaal,�algemene�werking

Grote 
Meren diverse Regionaal�vormingsprogramma�'train�the�trainers'�

geestelijke�gezondheidszorg�en�orthopedagogische�zorg

Kenia R4K primary school, Ukunda Algemene�werking

Tanzania Kigoma Training Center Aankoop�en�verzending�educatief�materiaal�voor� 
verpleegsteropleiding

Tanzania Maendeleo Youth Center Studiefonds

Zuid-Afrika Triest Training Center Algemene�werking

AZIË

India Saint Peter's School, Simalia Afwerking�gebouwen,�aankoop�didactisch�materiaal,�
uitrusting�computerklas

Pakistan Canon Triest Scholen Algemene�werking

Pakistan Holy Rosary Hostel, Gujrat Algemene�werking

In 2017 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

Nog�steeds�hogerop�in�Simalia!

In oktober 2017 kon de Saint Peter's School in Simalia officieel een volledig uitgeruste computerklas openen voor de leerlingen 
van de middelbare school. André Ornelis, vrijwilliger bij Fracarita Belgium, was aanwezig bij de opening. Het computerlokaal is 
één van de voorwaarden voor de school om in aanmerking te komen voor erkenning als Engelstalige middelbare school. 

De Saint Peter's School kwam er dankzij de opbrengsten van de Zuidactie 2009. Toen kon een basisschool worden gebouwd, 
wat een einde bracht aan de kinderarbeid in de nabijgelegen steengroeves. Later, in 2016, kon dankzij een nieuwe Zuidactie 
een tweede verdieping gebouwd worden bovenop de bestaande school. Daar werd secundair onderwijs opgestart. De Saint 
Peter's School blijft dus stappen vooruit zetten in de armoedebestrijding!

INDIA
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Inhaalcursussen�voor�straatjongeren�in�Kigoma

Eind 2017 is Maendeleo begonnen met enkele inhaalcursussen (tutoring) voor leerlingen die zich voorbereiden om in januari 
2018 het eerste middelbaar aan te vangen. Deze cursussen moeten de deelnemers de mogelijkheid geven om hun kennis bij te 
spijkeren voor een goede start in het secundair. Met het Maendeleo studiefonds krijgen meer dan 202 jongens en meisjes een 
beurs om lager onderwijs, secundair onderwijs of hoger onderwijs te lopen.

  TANZANIA

5Meisje in de buurt van Rumonge (Tanzania)

Amos�is�27.�“Ik�kom�uit�een�arme�familie�van�6�kinderen.�We�
wonen�in�een�gehucht�aan�de�rand�van�Kigoma.�Mijn�ouders�
verkopen�groenten�die�ze�zelf�kweken.�Dat�brengt�bijna�niets�
op.�Te�weinig�om�echt�van�te�leven.“�

Amos�ging�naar�de�lagere�school�en�startte�middelbare�studies.�
Maar� na� een� tijd� kon� de� familie� de� schoolkosten� niet�meer�
betalen.�“Ik�was�nochtans�supergemotiveerd�om�een�diploma�
te�halen.�Omdat� ik�werkte� in�een�steenbakkerij�verdiende� ik�
net�genoeg�om�het�secundair�te�kunnen�uitdoen.�Ik�kreeg�toen�
huiswerkbegeleiding�van�het�Maendeleo�jeugdcentrum.”

Daar� waren� ze� echt� onder� de� indruk� van� zijn�
doorzettingsvermogen.�“Ik�kreeg�een�studiebeurs�en�kon�naar�
het�Newman�Institute�for�Social�Work.�Daar�behaalde� ik�een�
bachelorsdiploma� Sociaal� Werk.”� Nu� is� hij� sociaal� assistent�
in�het�psychiatrisch�ziekenhuis�van�de�Broeders�van�Liefde�in�
Kasaka.

“Ik�was�altijd�heel�gemotiveerd,�maar�zonder�het�studiefonds�
van�Maendeleo�was�het�me�nooit�gelukt”,�zegt�Amos.�“Ik�ben�
heel�dankbaar.�Dankzij�mijn�diploma�heb�ik�nu�een�mooie�job!�
En�thuis�is�er�geen�honger�meer.”

“Thuis is er geen honger meer!”

GETUIGENIS 
Amos, sociaal assistent in het psychiatrisch ziekenhuis in Kasaka, Tanzania

Fracarita�Belgium�in�de�media

Handen uit de Mouwen - Rumonge

De� reportage� 'Handen� uit� de� Mouwen'� van�
productiehuis� Tamara� Swing� volgde� gedurende�
enkele� afleveringen� onze� vrijwilligers� Ellen,� Wilfried�
en� Jenny� tijdens� een� ondersteuningsmissie� aan� de�
dovencoöperatie� Rumonge� in� Kigoma,� Tanzania.� De�
uitzendingen� waren� onder� andere� te� zien� op� AVS�
Oost-Vlaamse�Televisie.�De�verhalen�en�getuigenissen�
over� het� moeilijke� lot� van� doven� in� Tanzania,� de�
ontwikkeling� van� een� gebarentaalwoordenboek� in�
Swahili� en� de� uitbouw� van� de� opleidingen� snit� en� 
naad� en� houtbewerking,� zijn� ontroerend� mooi� in�
beeld�gebracht!

Fracarita Belgium verscheen in de loop van 2017 enkele keren in de media. Hieronder vind je de opmerkelijkste 
berichten.

Sarah Vangeel op Radio 1

Sarah� Vangeel,� bekend� als� Kaatje� van� Ketnet,� trok�
samen�met�Fracarita�Belgium�naar�Rwanda,�Congo�en�
Burundi�om�er�de�campagnefilm�van�de�Zuidactie�2017�
te�maken�over�de�behandeling�van�epilepsiepatiënten.�
Sarah�Vangeel�deelde�haar�beklijvende�ervaringen��op�
het�Radio�1�programma�'De�Bende�van�Annemie'.�Ze�
promootte�de�Zuidactie�voor�'De�Warmste�Week'�van�
Studio�Brussel.�"Door�daar�naartoe�te�gaan,�zie�ik�hoe�
het�geld�van�De�Warmste�Week�naar�concrete�doelen�
gaat:� zo’n�EEG-toestel,�bijvoorbeeld.�Dat�maakt�alles�
concreet.� Dat� geld� komt� terecht,� dat� kan� ik�met� de�
hand�op�het�hart�zeggen”,�zegt�Sarah�in�de�reportage.

10/01/’18 t.e.m. 16/01/’18 dw 6

deze week
lokaal

De vzw Feestvarken is al actief in de Kempen,
maar komt door Wim Maenhaut uit Adegem

en Frederik Van Vooren uit Aalter nu ook naar het
Meetjesland. Sinds deze maand zijn ze echt ac-
tief. “Voor kinderen uit kansarme gezinnen is een
verjaardag vaak een zeer triestige dag”, zegt Wim

Maenhaut. “Er zijn zelfs kinderen die op hun ver-
jaardag niet naar school durven, gewoon al omdat
ze niet kunnen trakteren met snoep. Maar een ver-
jaardag zou voor elk kind een fantastische dag
moeten zijn. Zonder uitzondering! Via ‘Music for
Life’ hebben wij de vzw Feestvarken leren ken-
nen en we waren meteen onder de indruk van de
werking. Vandaar dat we dit initiatief nu ook in
het Meetjesland opstarten. We willen kleinscha-

ren thuis van het snoepgoed genieten. Tenslotte
zitten er in de doos nog feesthoedjes, slingers,
ballonnen, plastic borden en kleurrijke servetten
en zelfs een cakemix, zodat thuis een leuk ver-
jaardagsfeestje kan gebouwd worden. Voor die
kinderen is het extra leuk om zelf eens vriendjes
naar hun feest uit te nodigen. Alleen als je zelf een
verjaardagsfeest organiseert, word je ook naar
andere feestjes gevraagd.” De vzw Feestvarken
werkt in de vier Meetjeslandse gemeenten samen
met het OCMW. Dat OCMW bezorgt hen een
lijst met kinderen die in aanmerking komen. De
vzw krijgt enkel het geslacht en de leeftijd van het
kind, maar geen naam. Zo blijft de privacy van de
kinderen gegarandeerd. 

Info: www.feestvarkenvzw.be

VZW FEESTVARKEN UIT DE STARTBLOKKEN
IN REGIO MEETJESLAND

“Elk kind verdient een leuke verjaardag”
AALTER/ADEGEM Q Wat is er er-
ger dan een kind dat zijn ver-
jaardag niet kan vieren, omdat
er thuis simpelweg geen bud-
get voor is? Twee jonge kerels
starten een Meetjeslandse af-
deling van de vzw Feestvarken
op, om kinderen uit kansarme
gezinnen te verrassen op hun
verjaardag.

“Veel kinderen
speelden nog

nooit met nieuw
speelgoed.”

Wim Maenhaut en Frederik Van Vooren op bezoek bij het OCMW van Aalter.
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11 MILJOEN EURO

NEVELE Q Nevele gaat volgend jaar
wel een fusie aan met Deinze, maar
toch wordt dit jaar nog eens elf
miljoen euro geïnvesteerd door het
gemeentebestuur. De meest op-
merkelijke projecten zijn een nieuw-
bouw voor de gemeenteschool van
Landegem en de renovatie van de
oude jongensschool in Hansbeke.
Dat wordt een gemeenschapszaal.

NIEUWE DIRECTIE

ZELZATE Q De Sint-Laurensscholen
Zelzate en Wachtebeke Secundair
Onderwijs hebben een nieuwe direc-
trice: Barbara Frère. Zij neemt de
fakkel over van Katelijn Detand die
een andere uitdaging aangaat bin-
nen de scholengemeenschap van de
Broeders van Liefde. Op vrijdag 12
januari wordt ze voorgesteld aan de
leerlingen.

NATUURPUNT GROEIT

MEETJESLAND Q Natuurpunt heeft in
het Meetjesland de kaap van 3.000
aangesloten gezinnen overschre-
den. In 2009, bij de start van Natuur-
punt en Partners Meetjesland, telde
de vereniging 2.400 leden. Dat wil
zeggen dat er jaarlijks gemiddeld
tachtig nieuwe leden bij komen.

WERKEN SPORTHAL

SINT-LAUREINS Q Sint-Laureins gaat
deze zomer de sporthal grondig
vernieuwen. De sportzaal in Sint-
Laureins werd gebouwd in 1992. Er
zijn regelmatig defecten aan de
chauffageketel, het dak lekt op
bepaalde plaatsen en de isolatie is
ver onder de norm. Q (jose)

NIEUWSFLASH

Het schepencollege sprong op de fiets om de burgers te horen.

Inwoners geven suggesties
aan politici op de fiets
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KAPRIJKE Q De inwoners van Kaprijke hebben de
voorbije twee jaar meer dan 200 suggesties gege-
ven aan het gemeentebestuur. Kaprijke heeft vier
zogenaamde fietsbabeluttes georganiseerd. Poli-
tici sprongen op de fiets om samen met burgers
een fietstocht te maken en onderweg suggesties
en opmerkingen te horen. De resultaten zijn nu in
kaart gebracht. “In totaal kwamen zo meer dan
200 opmerkingen, werkpunten en suggesties bin-
nen”, zegt burgemeester Filip Gijssels. “Meer
dan de helft ging over mobiliteit, verkeersveilig-
heid en fietsen. We hebben met het schepencolle-

ge elk van die 200 suggesties grondig bestudeerd
en besproken. Twintig procent van de suggesties
is ondertussen uitgevoerd. Van 39 procent is be-
slist dat we het gaan doen, en staat het dossier in
de startblokken.” “Dertig procent andere sugges-
ties kreeg groen licht, maar moet nog opgestart
worden. Elf procent van de voorstellen werden
door ons niet weerhouden.” Bij de uitgevoerde
suggesties zit onder andere het onderhoud van het
fietspad Eeklostraat, het plaatsen van speeltoe-
stellen aan het Sock en de heraanleg van het kruis-
punt van het Plein met de Vaartstraat. Q (jose)

lig beginnen, enkel in Aalter, Maldegem, Zomer-
gem en Waarschoot.” Voor kinderen uit kansar-
me gezinnen in die vier gemeenten, wordt de ver-
jaardag een pak leuker. Ze krijgen elk een pakket
ter waarde van 40 euro. “Daarin zit vooral een ca-
deau van rond de 25 euro”, zegt Frederik Van
Vooren.

TRAKTEREN OP SCHOOL
“Het is een splinternieuw cadeau dat nog in de
verpakking zit. Voor die kinderen is dat belang-
rijk, want velen hebben nog nooit met nieuw
speelgoed gespeeld, wel met afdankertjes. Daar-
naast steken we in de doos ook nog een zak snoep,
zodat de kinderen ook op school kunnen trakteren
voor hun verjaardag. In heel wat scholen is dat on-
dertussen verboden, maar dan kunnen de kinde-

WI

GISTEL Bewoners Bezaan schitteren in inspirerend boek
Het woonproject ‘Bezaan’ in de
Lijnzaadstraat bestaat twee jaar.
Er wonen acht mensen met een
beperking of met autisme samen
met  twee residenten die een aan-
spreekpunt vormen. «Alle bewo-
ners wonen zelfstandig in hun ei-
gen flat.  Bewoners, hun netwerk
en de bezielers blikken in het boek
‘Samen lukt het alleen’ terug. Ze
bundelden al hun verhalen over
mooie en moeilijke momenten»,
zeggen auteurs Maria Marchand
en Liesbet Billiet. «Het is een inspi-
ratiegids voor anderen om te zoe-
ken naar creatieve woonoplossin-
gen voor mensen met een beper-
king.» Het boek kost 19 euro. Info:
www.debezaan.be. Foto TVA (TVA)

BREDENE Heemkringen houden Driekoningen in ere
Een van die tradities van de
heemkringen uit Bredene en
Oostende is de Driekoningenvie-
ring.  Via een beurtrol nodigen ze
elkaar uit om Driekoningen sa-
men te vieren. Op vrijdagavond 5
januari was heemkring Ter Cuere
uit Bredene de gastheer en de
collega’s uit Oostende, De Haan
en Oudenburg de gasten. Zoals
de traditie het wil werden er drie-
koningenliedjes gezongen en
werd de driekoningentaart aan-
gesneden. Het duurde even,
maar bestuurslid Dirk van heem-
kring ‘t Schorre Steene vond uit-
eindelijk de boon. Hij werd tot ko-
ning gekroond. Foto LBB (LBB)

OUDENBURG Diploma voor technische hoogstandjes
Voor het vierde jaar
op rij vond de Tech-
niekacademie
plaats in zaal Zuid-
poort. In verschillen-
de workshops
moesten leerlingen
technische proble-
men oplossen. Ze-
maakten een deur-
matalarm, een me-
mobord, een peri-
scoop en een dubbe-
le bibberspiraal. Ze
maakten shampoo
en bruisballen,
bouwden en pro-
grammeerden een
robot en gingen op
bedrijfsbezoek bij
Claeys-Verhelst.
Professionele men-
toren stonden ook
dit jaar in voor de
begeleiding. Er wa-
ren twintig deelne-
mers. Foto TVA (TVA)

HANDZAME 1.800 euro voor snoezelruimte Sint Jan de Deo

Het OC Sint Jan de Deo is een centrum voor volwas-
senen met een beperking. Het is een plek waar het
voor bewoners goed is om te wonen, werken en leven
en waar medewerkers hen gepaste zorg en onder-
steuning bieden. De vrijwilligers van Sint Jan de Deo

organiseerden in oktober de tweede editie van ‘Zing
Smile Dans’. Deze week hebben ze de winst van
1.800 euro aan het centrum overhandigd.  Het geld
zal gebruikt worden om de snoezelruimte voor de
bewoners verder in te richten. Foto Coghe (COGHE)
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BEKENDE BREDENAAR HOUDT ALLES TOT IN DE PUNTJES BIJ

Tachtiger fietst 106.759 km in tien jaar 
BREDENE

85 is hij, en toch vind je René Goethals
élke dag op zijn fiets. Hij houdt sinds
2008 nauwgezet bij hoeveel kilometers
hij aflegt. Dat is na tien jaar liefst
106.759 kilometer. Dat is gemiddeld
zo’n 30 kilometer per dag, élke dag tien
jaar lang. Hij kon het zelf amper geloven
toen hij het uitrekende. En aan stoppen
denkt hij niet.

LEEN BELPAEME

Als René Goethals een dag niet
kan fietsen, dan wordt hij on-
rustig. Elke dag maakt hij een
ritje. De ene dag 19 kilometer,
de andere soms zelfs 99. In de
winter doet hij het wat rustiger
aan, maar in de zomer is hij
vaak de hele dag op weg, nog
altijd op de fiets waarmee hij
nu al 11 jaar rondrijdt. «Ik fiets-
te vroeger ook al, maar sinds
2008 heb ik de tijd om er elke
dag op uit te trekken», vertelt
de goedlachse René. Hij toont
trots zijn schriftjes waarop hij
nauwgezet bijhoudt hoeveel
kilometers hij fietst. En de cij-
fers liegen er niet om. In 2008
ging het nog om 7.500 kilome-
ter per jaar, in 2017 al om 13.151
kilometer. 2016 was een re-
cordjaar met 14.615 kilometer
in 353 dagen. Een indrukwek-
kend cijfer voor een kranige
tachtiger. En dat is niet het eni-
ge wat René opschrijft. Ook al-

les wat met het onderhoud van
zijn fiets te maken heeft, houdt
hij bij. «Mijn record is elf nieu-
we binnenbanden in een jaar
tijd. Uiteindelijk bleek dat mijn
buitenbanden de boosdoeners
waren en heb ik alles moeten
vervangen.»

Twee pillen per dag
2005 was voor René een moei-
lijk jaar. Door artrose kon hij
amper nog wandelen en moest
hij na een halve kilometer al
van de fiets stappen. «Ik heb
toen een artikel gelezen in Het
Laatste Nieuws over medicatie
die kon helpen tegen artrose. Ik
kon al snel opnieuw fietsen. Ik
neem nog altijd twee pillen per
dag en mijn knieën zien er be-
ter uit dan ooit.» Stilzitten is
niets voor René. Enkel erg
slecht weer kan hem van de
baan houden. «Als ik niet kan
fietsen, dan maak ik mijn huis

schoon en kook ik voor een
paar dagen. Dan ben ik weer op
mijn gemak. Als ik een halve
dag in mijn zetel zit, voel ik dat
al aan mijn lichaam.»

Koffiepauze
René is een bekende figuur in
Bredene. Veel mensen zien
hem passeren op zijn dagelijk-
se ritten, vooral dankzij zijn op-
vallende pet en trainingsjas.
Tijdens zijn lange tochten stopt
hij enkel om zijn boterham-
men op te eten of iets te drin-
ken. «Ik stop meestal in de Hip-
po 12 in Bredene voor een kof-
fie. Na 20 minuten fiets ik ver-
der.» Veel mensen zijn verwon-
derd over de inspanning die hij
nog doet. «Ze vragen vaak hoe-
veel kilometer ik afleg, ewel, nu
weten ze het ook», lacht René.

René houdt al 10 jaar lang alles nauwgezet bij. Foto’s Benny Proot

René is 85, maar dat weerhoudt hem niet om elke dag gemiddeld 30 kilometer te fietsen. 

DE PANNE
Bezoekerscentrum
De Nachtegaal
maandenlang dicht
Het provinciale bezoekerscentrum
De Nachtegaal in De Panne is dicht
voor grondige renovatiewerken.
«De Nachtegaal moet evolueren
naar een kenniscentrum met kust-
natuur als centraal thema», laat
gedeputeerde Guido Decorte
(CD&V) weten. «De huidige in-
komzone vervangen we door een
open exporuimte waarin de infoba-
lie één geheel vormt met de winkel
en de toog van de cafetaria. De
voorgevel met glazen wand geeft
zicht op de achterliggende tuin.
Ook de trap geven we een andere
plaats zodat we de eerste verdie-
ping beter kunnen inrichten. De ei-
genlijke werken starten in maart,
maar het centrum is nu al gesloten.
We beginnen met de afbraakwer-
ken, het verplaatsen van de trap,
het vernieuwen van de vloer en het
plaatsen van drie nieuwe ramen
met zicht op de speeltuin.» Die eer-
ste fase kost 421.000 euro. Daarna
volgen de werken aan de elektrici-
teit, de ventilatie en het sanitair,
goed voor  62.000 euro. Vanaf 15
juni opent een pop-upbar met ont-
haal in de tuin. De opening van het
centrum en de expo is gepland voor
oktober dit jaar. (GUS)

OOSTENDE
Le Chevalier 
viert feest
Vorig jaar namen Willy Mary en zijn
zoon Maxim restaurant Le Cheva-
lier over. Om die eerste verjaardag
te vieren, organiseren de nieuwe
uitbaters zaterdag en zondag van-
af 18.30 uur een feestelijke avond.
Er is een verjaardagsmenu van 75
euro . Aki Bollino zorgt voor muziek
en elke gast krijgt een uniek ‘Met
kunst aan tafel’-bord mee naar
huis. De zaak op de Albert I-prome-
nade bestaat sinds 1956. Info en re-
servaties: 059/70.58.74 of
info@lechevalier.be . (TVA)

Van stoppen wil hij nog niet
weten en ook een elektrische
fiets komt er niet in. «Ik doe
vaak mee aan fietsvakanties. Ik
ben onlangs nog vier dagen
gaan fietsen in Drenthe. Die
elektrische fietsen zijn een

ramp. Ze steken iedereen voor-
bij en als gewone fietser kom je
overal als laatste aan. Ik begrijp
dat sommige mensen op die
manier weer wat kunnen fiet-
sen, maar voor velen is het ge-
makzucht.»

Je kan dit fragment herbekijken via deze link: https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/emmaus-warmt-op-voor-fracarita-belgium#

AVCFY00A

Schoolstraat 113/1 - 3540 Herk-de-Stad (Schakkebroek) 
013 29 02 12 - 0475 960 188
info@nijsinterieur.be - www.nijsinterieur.be
Openingsuren toonzaal:  
van di. tot vrij. van 10u tot 12u30 - 13u30 tot 18u Zat van 10u tot 16u - Zo. en ma. gesloten

GRATIS 
MOTOR
Bij aankoop van 

sectionaal poort

MAART en APRIL
5% kORTInG OP ALLe ARTIkeLen

(excl. poorten)
Wat uw wensen en/of budget ook zijn, kom en 

 ontdek ons brede, vernieuwde gamma!

Neos gaat op verkenning in de bossen van Gerhagen
Ingestuurd door Paul Buekers

Tijdens de wandeling vertelde gids 
Eugène over bomen, planten, vogels
en het ecosysteem. In het bosmuse-
um was Eugène pas goed in zijn ele-
ment. Hij liet  de schitterende collec-
tie vogeleieren zien, van het kleinste,
dat van de kolibrie, tot het grootste,
dat van de struisvogel. En dan de vele
mooi ingerichte kasten met opgezet-
te vogels. De Neos-wandelaars raak-
ten er niet op uitgekeken.
De volgende wandeling van Neos, 
met vertrek op de parking van voet-
balclub Herk FC en bezoek aan het
revalidatiecentrum Sint-Ursula, 
vindt plaats op dinsdag 11 april om
14 uur.

Op de eerste lentedag maakten 23 
leden van Neos Herk-de-Stad onder 
een stralend zonnetje een wandeling 
door de bossen van Gerhagen in 
Tessenderlo.
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Boombank op ‘vergeten’ plekje in wandelgebied Getevallei
Ingestuurd door Jo Roggen

Het wandelnetwerk Getevallei, een knooppuntennetwerk van 
250 km, werd in 2015 geopend. Dit is een extra troef voor de
gemeente Geetbets. Het wandelnetwerk won in 2016 meteen de
prijs van ‘beste wandelnetwerk van het land’ en dat merk je aan
het aantal wandelaars. Maar dit vraagt ook heel wat inrichtings-
en beheerswerken. Hieraan werken heel wat partners mee, waar-
onder de gemeente Geetbets, Regionaal Landschap Zuid-Hage-
land, Toerisme Vlaams-Brabant, Natuurpunt en De Winning.

Onvergetelijk
Enkele ‘vergeten’ plekjes langs het wandelnetwerk worden om-
getoverd tot ‘onverGETElijke’ plekjes. Zo ook de driesprong 
aan de Oppenstraat (knooppunt 415), nabij het kasteel van Ter-
lenen. Er werd een cirkelvormige haag in veldesdoorn geplant
met middenin een zomereik. Maar het pronkstuk van deze rust-
plek is de boombank die werd gemaakt door de leerlingen van
de richting houtbewerking van Zonnegroen uit Zoutleeuw. De
boombank was een leuke uitdaging voor de 5 leerlingen die er-
aan werkten. Het resultaat is een uniek stuk dat volledig aansluit
bij de huisstijl Getevallei.
Met de plaatsing van de boombank is het plekje klaar om in het
komende wandelseizoen de bezoekers te ontvangen en te laten
genieten van het landschap en het natuurgebied Aronsthoek.

Gemeente Geetbets, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en 
Zonnegroen slaan de handen in elkaar om een verloren hoekje 
langs het wandelnetwerk Getevallei om te toveren tot een 
aangename rustplek.

RUMMEN

De deelname van het zesde leerjaar A van Sint-Paulus Smidsestraat aan de 
1212-activiteit van Karrewiet

Bekijk hier de reportage: https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet/28-maart-
2017-uitzending

PERSOVERZICHT
De dienst communicatie van 
de Broeders van Liefde maakt 
hieronder een overzicht van 

alle media die vandaag de or-
ganisatie, congregatie of een 
voorziening of school uit onze 

organisatie vermelden.

Is jouw school of voorziening in de media geweest? 
Verschijnt er binnenkort een krantenartikel of tv-reportage? 

Laat het dan zeker weten aan de dienst communicatie 
via lieven.claeys@fracarita.org. 

30.03.2017
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GEMEENTERAAD

Audit: Burgemeester Nadja 
Vananroye (CD&V) informeerde 
de raadsleden dat er opnieuw 
een audit gebeurt op de stads-
diensten. “Ook wij weten niet 
waarover het gaat en hoe lang 
het gaat duren.”

Fietspad: Een reeks grondver-
handelingen moet leiden tot een 
toeristisch fietspad langs de 
Demer. “In de zomer van 2018 
kunnen we langs de rivier 
fietsen”, belooft schepen Tom 
Vandeput (CD&V).

Alcohol: Er zal opnieuw geen 
alcoholische drank mogen 
verkocht worden in nachtwinkels 
tijdens Live in Hasselt, de 
Jeneverfeesten en de nieuw-
jaarsnacht. “Binnen de Groene 
Boulevard en een perimeter van 
400 meter daarrond”, zegt 
schepen Gerald Corthouts 
(CD&V). Voor Bert Lambrechts 
(N-VA) een besluit dat sommige 
zelfstandigen kan benadelen, 
zeker overdag. 

Advertentie: Zowel Jan Wouters 
(N-VA) als Laurence Libert (Open 

Vld) hebben een vraag bij een 
advertentie in deze krant, waarop 
schepen Tom Vandeput groot 
prijkte. Een advertentie van JCI. 
“Op de grens van de deontologie, 
gezien het logo van de stad erop 
staat. Of zijn de verkiezingen al 
gestart?”, vraagt de oppositie zich 
af. “In het JCI-boekje waren ze de 
stad vergeten”, zegt Vananroye. 
“Deze advertentie was een soort 
rechtzetting van hun kant. Het 
kost de stad dus geen cent.” 

School: Lies Jans (N-VA) heeft 
bedenkingen bij de sluiting van de 
School op de Hei, net nu er zoveel 
gebouwd wordt in Kuringen-Hei-
de. “We moeten bekijken of de 
andere netten buiten het stedelij-
ke onderwijs er initiatief willen 
nemen. Dat hebben we hen  
alleszins gevraagd”, reageert 
onderwijsschepen Karolien 
Mondelaers (CD&V). “Er komen 
inderdaad heel wat extra kinderen 
bij, want ook in Kiewit gaat flink 
gebouwd worden. Maar op 1 
september 2017 zal er op de hei 
helaas geen school zijn.” (dj)

Fietspad langs Demer in 2018

.Meerderheid: Helemaal Hasselt (15), CD&V (10) 

.Oppositie: N-VA (11), Open Vld (4), VB (1)

HASSELT BEGIN: 20 U
EINDE: 21.50 U

Speeldomein: In Hechtel-Eksel 
komt er schot in het dossier 
speeldomein Achter de Berg, dat 
toch al enige tijd aansleept. De 
gemeente wil er in een publiek-
private samenwerking een 
binnen- en buitenspeeltuin 
realiseren. De site bevindt zich 
tussen de sportvelden en de 
chirolokalen. Volgens burge-
meester Dalemans (HE) hebben 
zich twee kandidaten - een uit 
Hechtel-Eksel en een uit Bilzen - 
gemeld. “Een externe jury zal 
hen beoordelen”, zei de burge-
meester. Het gemeentebestuur 
mikt hier in het bijzonder op een 
binnenspeeltuin van circa 2.500 
m² die past binnen Bosland, met 
ook een cafetaria annex concier-
gewoning. “Het geheel zal 
aansluiten bij het fietsroutenet-
werk dat wordt omgelegd”, 
aldus nog Dalemans. Er zou een 
privé-investering van 1 tot 1,5 
miljoen euro mee gemoeid zijn. 

De uitbater krijgt in ruil een 
erfpacht voor 99 jaar. Raadslid 
Saenen (Anders) betwistte de 
waarde van de binnenspeeltuin en 
had meer verwacht voor de 
omliggende sportvelden van 
voetbal en atletiek. De oppositie 
onthield zich bij de stemming.

Centrumplein: Het centrumplein 
Aen de Schans bij het Huis van 
het Kind en de assistentiewonin-
gen wordt vernieuwd. De kosten 
zijn voor ontwikkelaar Habo. Het 
nieuwe plein moet de woonblok-
ken verbinden en een verbinding 
naar De Schans maken.

Groenpremie: De gemeenteraad 
keurde een premie van maximum 
500 euro goed voor bedrijven die 
willen aanplanten in het kader van 
ecologische groeninrichting. 
Raadslid De Pachter (sp.a) vroeg 
of er interesse was van de kant 
van de bedrijven. Burgemeester 
Dalemans bevestigde. (path)

Bestuur wil binnenspeeltuin aan Bosland

.Meerderheid: HE (9), CD&V (7)

.Oppositie: N-VA (2), sp.a (2), Anders (1)

HECHELT-EKSEL BEGIN: 20 U
EINDE: 20.45 U

en daarom blijven we sensibilise-
ren”, zegt communicatieambte-
naar Natalie Bruninx. 

Zwerfvuil
“In het kader van de zwerfvuilac-
tie van Limburg.net werd het vuil
langs heel wat straten opgeruimd.
Gisteren (woensdag, nvdr.) ge-
beurde dat door arbeiders van De
Winning ook nog op de resterende
wegen. Elk sluikstort wordt sa-
men met de lokale politie onder-

zocht op sporen van de dader, en
de boete hebben we nu verhoogd 
tot 200 euro. Op 20 maart, een dag
na de zwerfvuilactie, werd met een
mobiele camera een overtreder 
betrapt. De man gooide een plas-
tic flesje uit het raam van zijn wa-
gen en kreeg een fikse boete.” 
“De mobiele camera’s hebben wel
een afschrikeffect. Op een plaats 
waar wekelijks afval werd achter-
gelaten, blijft alles nu netjes”, be-
sluit Bruninx. (klu)

lag er al opnieuw een dozijn blik-
jes in de berm.
Sluikstorten is dan ook een van de
meest vastgestelde milieuovertre-
dingen in Vlaanderen. “Blikjes, 
doosjes, plastic zakken... Sluik-
storten verpest het uitzicht van 
onze bermen, parken en pleintjes 

Tijdens het weekend van 18 en 19
maart ruimden driehonderd vrij-
willigers het zwerfvuil op in Lum-
men, onder andere in de Brem-
straat. Een dag later werd net daar
een sluikstorter door een mobiele
camera betrapt. Het sluikstort
werd opgeruimd, maar gisteren

LUMMEN

GAS-boete van minstens 200 euro voor sluikstorters
Sluikstorters die in Lummen betrapt worden, krijgen een GAS-boete 
van 200 euro. Lopen ze nog eens tegen de lamp, dan wordt het 350 
euro, en ook de opruimingskosten moeten ze bij elke overtreding voor 
hun rekening nemen.

Camerabewaking schrikt sluikstor-
ters wel af. FOTO KOEN LUTS

BREE

voorbeeld het aanbrengen van de 
elektriciteit en het houtwerk. De 
bouwmaterialen worden voorzien 
via sponsoring. Tegen de zomer 
zou al veel klaar moeten zijn, maar
de afwerking zal gebeuren door 
hun opvolgers.” 
Het initiatief werd weerhouden als
innovatief STEM-project (Scien-
ce, Technology, Engineering and 
Mathematic, een onderwijsrich-
ting voor wetenschap, technologie,
ingenieurschap en wiskunde, 
nvdr.) waarmee de Vlaamse over-
heid innovatieve bouwleerprojec-
ten van technische scholen wil sti-
muleren met 5.000 euro subsidie. 
“Heel veel ingenieurs verliezen de 
voeling met de praktijk, daarom 
vinden we belangrijk dat ook de 
theoretische denkers hier de han-
den uit de mouwen steken.” 
“Samen met een andere leerling 
heb ik de sterkte- en warmtebere-
kening voor mijn rekening geno-
men”, vertelt bouwverantwoorde-
lijk Glen Waelbers (17). “Vooral 
het samenwerken is boeiend, je 
doet hier heel veel praktijkerva-
ring op.” Jarne Molenaers (17) 
knikt. “Mijn vader is aannemer en
ik ga veel met hem de baan op. Dit
project benadert zeer goed de rea-
liteit. Daarbij mogen we hier ook 
werken met de nieuwste technolo-
gieën, wat een meerwaarde is.”

“Zelfde leerlingen die de plannen 
tekenden, metselen nu de kelder”

Leerlingen Technisch Instituut 
bouwen ecologisch huis 
In het Breese Technisch Instituut St Michiel (TISM) gaan de laatste-
jaars op het schoolterrein een eigen ‘energiehuis’ bouwen. De leerlin-
gen van het vijfde jaar industriële wetenschappen tekenden de plan-
nen. “Vooral het samenwerken is boeiend, je doet hier veel praktijker-
varing op.” , vertelt bouwverantwoordelijke Glen Waelbers (17).

Geert VAN BAELEN

Op dit moment wordt de kruipkelder gemetseld. FOTO GEERT VAN BAELEN

Gisteren was er de officiële eerste 
steenlegging, maar de basis van 
het huis werd vorig schooljaar al 
gelegd. “Toen kregen de leerlingen
van de richting industriële weten-
schappen, die toen nog in het vijfde
zaten, de opdracht om het energie-
huis te ontwerpen”, licht schooldi-
recteur Michel Cardinaels toe. 

Zonnepanelen
“Het moest een volwaardig ge-
bouw worden dat bestaat uit een 
technische ruimte en een leslokaal,
en daarbij moet het kunnen functi-
oneren als demohuis van de mo-
dernste verwarmings- en isolatie-
technieken, waaronder zonnepa-
nelen en warmtepompen. Onder 
begeleiding van een architect heb-
ben de studenten alle mogelijkhe-
den onder de loep genomen”, zegt
Cardinaels.  

We vinden het belangrijk
dat ook de theoretische 
denkers hier de handen 
uit de mouwen steken

directeur Michel CARDINAELS

 

Uiteindelijk werd het een serieus 
dossier, en moest er zelfs een 
bouwvergunning worden aange-
vraagd. “Dit schooljaar zijn we 
aan de bouw zelf begonnen. De 
leerlingen die de plannen teken-
den, metselen nu de kruipkelder. 
Als die klaar is zullen ze samen-
werken met de zesdejaars uit de 
technische richtingen voor bij-
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41e Driedaagse 
De panne - KoksijdE

28/03/17         29/03/17         30/03/17  
ZOTTEGEM - KOKSIJDE DE PANNE - DE PANNE

TIJDRIT DE PANNE
DE PANNE - ZOTTEGEM

STAD ZOTTEGEM

STAD
ZOTTEGEM

Word NOG snel
Vriend van 

de koers 
Www.driedaagse.be

en win 1 van ONZE
VELE  fietsen !

Surf naar http://driedaagse.ccvshop.be/Vrienden-van-de-koers

BUURT IN BEELD Surf naar www.nieuwsblad.be

Zwemclub organiseert marathon 
ZOMERGEM/LOVENDEGEM
De Zomergemse zwemclub organiseerde voor de 
27ste keer een zwemmarathon: jong en oud zwom 
mee, persoonlijke records sneuvelden, brevetten 
werden gretig uitgedeeld én  belangrijk  er werd 
bijna drieduizend euro ingezameld voor 
dienstverleningscentrum De Triangel uit 
Lovendegem, dat mensen met een verstandelijke 
en bijkomende beperking ondersteunt.  (cte) 

CTE

PTI verdeelt bijna tienduizend euro
EEKLO
PTI Eeklo schonk de kerstmarktopbrengst (9.856,50 euro) aan vijf goede doelen: wijkcentrum De Kring, vzw Hachico voor de opleiding van geleidehonden, 
Over The Top, met drie jonge gasten die alle bergtoppen van Europa beklimmen voor goede doelen, ESCO, dat weeskinderen opvangt in Ghana en het Senegal
project van leerkrachten van de school zelf. Er werd ook een AEDtoestel aangeschaft voor de school.  (emv)

EMV

Lore trok met Sarah Vangeel naar Afrika
ZELZATE
Voorbije zondag werd Purple Day gevierd, de 
internationale dag voor mensen met epilepsie. Op 
uitnodiging van Fracarita Belgium, de Belgische 
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking van de 
Broeders van Liefde, trok Sarah Vangeel, actrice en tv
figuur Kaatje van Ketnet, naar het hart van Afrika. Lore 
Van Bouchaute, een zestienjarig meisje uit Zelzate met 
epilepsie, reisde met haar mee.   (zvd)

VUM

Lions Club plant streekeigen bos aan
URSEL/OOSTWINKEL
In samenwerking met de Vlaamse Bosgroepen en het 
Agentschap voor Natuur en Bos zorgde Lions Club voor 
een uitbreiding van het Keigatbos. Op een oppervlakte 
van 2,42 hectare komt een prachtig, streekeigen bos 
van zomereik, winterlinde, zwarte els en haagbeuk. 
De boomplantactie kwam er naar aanleiding van het 
eeuwfeest van Lions Club International. Ook minister 
Schauvliege kwam een boom planten.  (mwm)

MWM

PERSOVERZICHT
De dienst communicatie van 
de Broeders van Liefde maakt 
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via lieven.claeys@fracarita.org. 
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THHI steunt Afrikaanse 
jongeren met epilepsie

TESSENDERLO

Ingestuurd door Johan Mulders

Met de zuidactiedag zorgt het Technisch
Heilig-Hartinstituut ieder jaar voor extra 
ondersteuning van de projecten in het Zui-
den van de Broeders van Liefde. Dit jaar 
dus voor Afrikaanse jongeren met epilep-
sie.
“Vaak moeten deze jongeren opboksen te-
gen heel wat vooroordelen en misverstan-
den”, weet Dorien Vanmechelen, één van
de drijvende krachten van de zuidactiedag.
“Epilepsie is een straf voor een zonde die ze
hebben begaan. Mensen met epilepsie zijn 
bezeten door boze geesten, vervloekt, be-
smettelijk. De meeste mensen blijven uit 
hun buurt. Daarom geraken mensen met
epilepsie vaak afgezonderd.”

Ook dit schooljaar organiseerde het 
Technisch Heilig-Hartinstituut een 
zuidactiedag. Dit jaar ging de opbrengst 
naar jongeren met epilepsie in Afrika.

“Toch kunnen de meeste mensen met epi-
lepsie nog een  normaal leven leiden. Met de
juiste medicatie kunnen de aanvallen
meestal onderdrukt worden zodat ze op-
nieuw kunnen werken, studeren, een gezin
stichten, een echte toekomst uitbouwen”, 
aldus Dorien Vanmechelen.

Djembe
Al vanaf 40 euro kan een jongere met epi-
lepsie medicatie kopen om zijn aanvallen
een jaar lang te onderdrukken. Om de nodi-
ge gelden te vergaren, werden diverse activi-
teiten georganiseerd in THHI.
De eerste graad startte de dag met een heer-
lijk ontbijt, gevolgd door een creatieve 
workshop ‘Afrikaanse juwelen maken’.
Voor de tweede graad stond er heel wat op
het programma: Afrikaans koken, djembe
spelen, epilepsiespel, voorstelling zuidreis
enzovoort. De derde graad kon dan weer
kiezen tussen voetbal, film, wandelen en pe-
tanque.

Creaclub van Samana geeft oude 
voorwerpen een nieuw leven

Ingestuurd door Julien Saenen
Iedere maand komt de creaclub van Samana Tessenderlo-centrum sa-
men. Onder de begeleiding van José, Mariette, Yvette en Françoise
verschijnen spaarvarkens, wenskaarten, paashazen enzomeer uit het
niets. Een lege rol wc-papier, een leeg conservenblik of een schoendoos,
ze krijgen allemaal een nieuw bestaan.  
Voel je soms ook je vingers kriebelen om creatief aan de slag te gaan? 
Contacteer dan de wijkvrijwilliger van Samana.

Steven Vermeiren van Looise AV verbetert zijn 
persoonlijk record in marathon van Rotterdam

Het veldloopseizoen ging goed
van start voor Steven, maar in 
december gooide een spier-
scheur roet in het eten. Hierdoor
was er wat twijfel of hij tijdig zou
klaar geraken voor de marathon
van Rotterdam. Maar zijn over-
winning bij de masters in de
veldloop in Herentals nam die 
twijfels weg. Ondanks wat hin-
der aan de voet en de achilles-
pees op het einde van de voorbe-
reidingsperiode liep hij ook naar
een mooie 2de plaats in de 12 km
van de Flitsrun in Averbode.
In de marathon van Rotterdam
ging Steven van bij de start mee 

in een groepje dat een eindtijd 
van 2u30 beoogde. Iets te snel
want zijn eigen doelstelling was 
een tijd onder 2u35. Omdat hij 
iets over zijn toeren gegaan was,

kreeg hij het de laatste 3 km nog
erg lastig. Daardoor eindigde hij
met 2u35’01” nét boven de ver-
hoopte eindtijd, maar toch in 
een nieuw persoonlijk record.

Ingestuurd door 
Alfons Kerremans
Steven Vermeiren, aangesloten 
bij Looise AV en het SOC 
Running Team, liep vorige 
zondag in Rotterdam voor de 
2de maal in een half jaar naar 
een nieuw persoonlijk record op 
de marathon. Met 2u35’01 werd 
hij 10de bij de masters M35.

Neos gaat enkele dagen genieten 
van de zon aan de Vlaamse kust
Ingestuurd door Marcel Engelen

Dinsdag stond er ‘s morgens een
wandeling van Mariakerke naar
de luchthaven gepland. In de na-
middag bezochten ze de  Atlanti-
kwall en de gedenkplaatsen voor
oorlogsslachtoffers in de duinen
van Raversijde, tussen Maria-
kerke en Middelkerke. Woens-
dag kon iedereen op eigen houtje
een wandeling langs de zee ma-
ken of naar een naburig stadje
trekken om er gezellig te winke-
len of een terrasje te doen. In de
namiddag bezocht de hele groep
het nieuwe voetbalstadion van

KVO Oostende, waar Marc
Coucke de plak zwaait. Op don-
derdag gingen enkele dames fla-
neren langs de winkeltjes. Enkele
anderen gingen een kijkje nemen
bij de zeilboot Mercator.

Gerhagen
Terug thuis verzamelde Neos 
opnieuw voor een wandeling 
door het heuvelend landschap
van de Houterenberg en langs de
vijvers in Gerhagen. Na afloop 
werd nog gezellig nagekaart in 
een cafeetje in Engsbergen.

Van 27 tot 31 maart verbleven 28 leden van Neos Tessenderlo in 
Vayamundo aan zee. Tijdens hun verblijf konden ze genieten van 
een prachtig weertje.

PERSOVERZICHT
De dienst communicatie van 
de Broeders van Liefde maakt 
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alle media die vandaag de or-
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Is jouw school of voorziening in de media geweest? 
Verschijnt er binnenkort een krantenartikel of tv-reportage? 
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De plateosaurus was een van
de allereerste grote dinosauri-
ers die op aarde rondliep en 
was ook een van de eerste lang-
nekken. De beenderen van de 
dino kwamen vorig jaar in mei 
vanuit de Zwitserse stad Frick 
aan in het Museum voor Na-
tuurwetenschappen.

Nadat een crowdfunding ge-
noeg geld in het laatje bracht, 
puzzelde een team van het Mu-
seum voor Natuurwetenschap-
pen anderhalf jaar om de plate-
osaurus toonbaar te maken. 
Vandaag is Dino Ben een com-
plete plateosaurus van bijna 
vijf meter lang.

Kinderdroom

 “Dit geeft een heel speciaal
gevoel. Het is eigenlijk een kin-
derdroom die uitkomt”, zegt 
preparateur Aldo Impens. “Het 
is de allereerste keer dat ik zo'n
groot dier in elkaar stak en als 
je iets voor de eerste keer doet, 
twijfel je toch een beetje over 
het resultaat. Uiteindelijk 
bleek het niet moeilijker dan 
kleine dieren in mekaar steken,
je moet gewoon soms andere 

technieken gebruiken. Zo'n 
85 procent van deze plateosau-

rus is een authentiek fossiel 
skelet. De andere onderdelen 
moesten we boetseren. Het 
meest fier ben ik echter op de 
ribben aan de buik. Ik denk dat 

dit het enige specimen is waar-
van deze ribben gemonteerd 
zijn en dat geeft onmiddellijk 
een beter beeld van de dino.”

Visitekaartje

Een dinosaurus van vijf meter
op je cv. Je zou denken dat dan 
de deuren voor je openzwaai-
en, maar niets is minder waar. 
“Deze dino is inderdaad een 
mooi visitekaartje, maar mo-
menteel ben ik dus werkloos”, 
zegt Impens. “Ik heb me zowel 
in het Museum voor Natuur-
wetenschappen als op heel wat 
andere plekken aangeboden, 

maar nergens is er werk voor 
mij. In het buitenland ligt dat 
anders, maar dat is praktisch 
moeilijker. Zo dreigt dus voor 
mij na anderhalf jaar prachtig 
werk het grote zwarte gat.”

Vanaf vandaag kan het pu-
bliek Dino Ben in de galerij van 
de dinosaurussen bezichtigen. 
Twee dagen later, op 17 decem-
ber, is een feestelijke familie-
dag gepland in het Museum 
voor Natuurwetenschappen. 
Er wordt dan ook een laatste 
ludieke actie voor de jonge di-
nofans georganiseerd: een 
wedstrijd Dino's Maken Met 
Legosteentjes.

Plateosaurus na anderhalf jaar aan publiek voorgesteld

Na eindeloos puzzelen aan Dino Ben
mag preparateur Aldo ander werk zoeken
Na anderhalf jaar werk 
staat plateosaurus Ben te 
schitteren in het museum 
voor Natuurwetenschap-
pen. Het fossiel van 
210 miljoen jaar oud ver-
voegt de andere dino's 
naar aanleiding van het 
tienjarig bestaan van de 
dinogalerij.

ELSENE / BRUSSEL 

W Aldo Impens is klaar met Dino Ben: “Nu dreigt het zwarte gat.”

AMAURY MICHAUX
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ALDO IMPENS
PREPARATEUR

“Deze dino is een mooi 
visitekaartje, maar nu 
ben ik dus werkloos”

OPWIJK

Gemeente zoekt
nieuwe huisbewaarder 
De gemeente is op zoek naar 
een nieuwe huisbewaarder 
voor het domein Hof ten He-
melrijk voor een periode van 
negen jaar. Tegen 1 april moet 
de vacature ingevuld zijn. De 
nieuwe huisbewaarder kan op 
het domein vrij beschikken 
over een nieuw appartement 
met een huurwaarde van 850 
euro. De toewijzing gebeurt op 
basis van de gevraagde vergoe-
ding, sociale vaardigheden, mo-
tivatie en een selectieproef. 
Voor de uitbating van de cafeta-
ria zijn er momenteel nog twee 
ernstige kandidaten. Het ge-
meentebestuur duidt de nieuwe 
titularis nog aan voor de jaar-
wisseling.   (ego)

BRUSSEL

Bozar opent Winterbar
Met de kerstdagen in het ver-
schiet pakt Bozar uit met een 
feestelijk eindejaarsprogram-
ma. Het zwembad van Bozar 
Open Air is opgeborgen en 
maakt plaats voor een gezellige 
winterbar vanaf 15 december 
tot 7 januari. Ook in de Grote 
Zaal Henry Leboeuf ontbreekt 
het niet aan kerstsfeer. Daar 
wordt het Magnificat van Bach 
gezongen door Vox Luminis en 
vindt het traditionele kerst- en 
nieuwjaarsconcert van het Bel-
gian National Orchestra plaats.  
(amg)

ANDERLECHT

Vier dagen kerstmarkt 
Nog tot 17 december vindt in 
Anderlecht de kerstmarkt 
plaats. Voor het eerst kan de 
kerstmarkt zelfs gedurende vier
dagen worden bezocht. Chalets 
met ambachtelijke specialitei-
ten, kerstconcerten, een kerst-
parade en een groot vuurwerk 
kleuren deze 27ste editie. Za-
terdag 16 december om 21.30 
uur is er een vuurwerk..  (amg)

Het jaarlijkse vuurwerk ver-
plaatst zich dus van het De
Brouckèreplein naar de Heizel.
De bezoekers worden verwel-
komd tussen Paleis 5 en het
Atomium, waar ze vanaf halfelf
's avonds kunnen dansen op
tijdloze klassiekers en de hits
van het voorbije jaar.

Vanaf 23 uur vindt er een
openluchtvoorstelling plaats en
twintig minuten voor midder-
nacht neemt de muziek het
weer over. Omstreeks midder-
nacht worden de eerste vuurpij-
len ontstoken aan de voet van
Paleis 5. Zeventien minuten
lang kunnen oud en jong zich
vergapen aan het vuurwerk.
“Het vuurwerk moet een famili-
aal gebeuren worden”, zegt bur-
gemeester Philippe Close (PS).
“Zo zou het mooi zijn dat groot-

“Vuurwerk aan Atomium 
wordt familiaal gebeuren”
De eindejaarsfeestelijkhe-
den van de stad Brussel 
vinden dit jaar niet in het 
centrum plaats, maar aan 
het Atomium.

ouders, die het Atomium nog
hebben zien bouwen, met hun
kleinkinderen naar het spekta-
kel komen.”

Nooduitgangen

Het vuurwerk moest noodge-
dwongen naar de Heizel verhui-
zen omwille van werken aan het
De Brouckèreplein. Close ziet
dat niet direct als een nadeel.
“Toeristen die op hotel in het
centrum zitten en Brusselaars
zijn met de metro in 20 minu-
ten aan de Heizel. Daarnaast is
de Heizelsite voor Vlamingen
en Walen makkelijker te berei-
ken dan het centrum van de
stad. Een laatste voordeel is dat
de veiligheidsmaatregelen aan
het Atomium veel makkelijker
voor te bereiden zijn dan in het
centrum. We kunnen op dat
ruimere terrein veel meer
nooduitgangen creëren. Ik hou
niet halsstarrig vast aan het
centrum voor grote festivitei-
ten. We zullen deze editie later
evalueren”, besluit Close.  (amg)

LAKEN / BRUSSEL 

Revalidatie (2.000 euro), de
jongerenwerking Habbekrats
(1.500 euro) , het opvanginitia-
tief 't Pasrel (1.250 euro), de
opvang Haven 21 van het CAW
(1.000 euro), het ondersteu-
ningsproject voor kansarme
kinderen LadderOp (1.000 eu-
ro) en G-Dans van dansgroep
Pirouette (500 euro).

Fifty-One Halle bracht het
geld samen met een champag-
nebar op de Halse dweildag,
een kaasavond en een cham-
pagneverkoop.  (idh)

“Fifty-One bestaat dit jaar
precies vijftig jaar. Een symbo-
lisch getal voor ons waar we
uitzonderlijk wel eens iets
meer wilden aan koppelen”,
vertelt voorzitter Hans Lories.
“Normaal verdelen we elk jaar
10.000 euro, maar deze keer
hebben we onze kas eens echt
leeg gemaakt. Dat betekent we
deze keer 25.000 euro te ver-
delen hadden. We kozen er be-
wust voor om cheques te geven
aan organisaties die zich speci-
fiek met kinderen in armoede
bezighouden.”

Van de te verdelen 25.000 eu-
ro kreeg Buurtwerk Halle, een
project van RISO Vlaams-Bra-
bant maar liefst 9.000 euro.
“In Halle hebben we buurtwer-
kingen in de wijken Windmo-
leke en Vogelweelde. Hier zet-
ten we allerlei initiatieven op

Fifty-One Halle verdeelt 25.000 euro
Serviceclub Fifty-One Hal-
le verdeelde maar liefst 
25.000 euro onder tien so-
ciale projecten. Buurtwerk 
Halle schoot de hoofdvogel 
af en kreeg maar liefst 
9.000 euro.

om de wijk leefbaar te houden
en de bewoners weerbaarder te
maken tegen allerlei vormen
van achterstelling”, aldus coör-
dinator Liesbet Smeyers. “Dat
kan zeer breed gaan, van hel-
pen met huiswerk maken tot
het helpen zoeken naar vacatu-
res.”

De andere cheques gingen
naar het Centrum voor Mens-
welzijn (3.500 euro), Huize
Terloo (2.000 euro), het dag-
centrum De Wip (2.000 euro),
het Centrum voor Ambulante

HALLE 

W Fifty-One bestaat dit jaar precies vijftig jaar.
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KESSEL

Kinderen in de weer voor epilepsie 
Naar jaarlijkse gewoonte heeft BuBaO De Regenboog deze 
week een missiemarkt georganiseerd. “Al onze leerlingen 
hebben werkjes gemaakt die er te koop aangeboden werden. De 
opbrengst gaat naar de Zuidactie van ons schoolbestuur van de 
Broeders van Liefde. Dit schooljaar zetten ze zich in voor een 
project rond epilepsie in Afrika”, zegt algemeen directeur 
Gunther De Vries.  (bepr)

RR

NIJLEN

Broer én zus zijn de snelste in de sneeuw
Mats (10) en Charlotte (13) Vervoort uit Nijlen zijn beiden 
gepassioneerd met atletiek bezig. “Mats heeft al heel wat 
wedstrijden gewonnen. Charlotte is een harde werker met 
doorzettingsvermogen. Afgelopen weekend hebben ze beiden 
in de veldloop van Booischot een overwinning behaald. Dat 
was een uniek moment. Dat het in de sneeuw gebeurde, maakte 
het extra bijzonder”, zegt papa Peter.  (bepr)

RR

Bornem heeft al sinds 1974
een kinderboerderij, de Ba-
relhoeve. Die krijgt er nu een
educatief paviljoen en een
leerpad bij. De kinderboer-
derij is een samenwerking
tussen de gemeente en de
bvba Kinderboerderij Barel-
hoeve, de eigenlijke land-
bouwers. Die samenwerking
werd nu nog eens bekrach-
tigd in een nieuwe overeen-
komst. 

De gemeente trekt jaarlijks

zowat 14.000 euro uit voor
de publiekswerking van de
Barelhoeve. “De nieuwe sa-
menwerkingsovereenkomst 
zorgt vooral voor veel duide-
lijkheid”, zegt schepen Tom
van Bel (Groen). “Er is een
nieuw afsprakenregister
waarin staat welke werken
door gemeentediensten wor-
den gedaan en welke door de
landbouwer. Er is nu ook af-
gesproken dat er minstens

twee keer per jaar een die-
renarts op bezoek komt.”

Het gemeentebestuur trekt
bijna 210.000 euro uit om
een nieuw leslokaal te bou-
wen in de kinderboerderij.
In juli vorig jaar brandde het
oude leslokaaltje af en in de
plaats komt nu een ecohuis.
“We bouwen een nieuw edu-
catief lokaal met twee ber-
gingen waarvan één hoofd-

zakelijk door de
imkers gebruikt
zal worden”,
zegt van Bel.
“Voorts zullen
ook de landelij-
ke gilde, natuur-
gidsen en klein-
veefokkers ge-
bruikmaken van
het gebouw.”

Het gebouw zal
een maximale flexibiliteit
toelaten. “We voorzien in
een groot leslokaal, bergin-
gen en opbergkasten die
door de verenigingen zelf
kunnen worden gebruikt en
ook afgesloten. Het educa-
tieve gebouw zal zich inpas-
sen in het geheel van de Ba-
relhoeve en een link leggen
met het naastgelegen na-
tuurgebied. Het gebouw
wordt goed geïsoleerd en bij

de keuze van de materialen
gaat veel aandacht naar de
duurzaamheid en ecologi-
sche achtergrond ervan, zo-
dat we ook op dit vlak bij het
natuurgebied aansluiten.
Het gebouw zal vooral een
educatieve functie hebben
en zich focussen op land-
bouw en natuur en de link
tussen beide.”

Educatief belang

“De kinderboerderij wordt
jaarlijks door duizenden kin-
deren bezocht”, zegt Tom
Van Bel. “Je mag het educa-
tief belang van de Barelhoe-
ve dus zeker niet onder-
schatten. Daarom ben ik ook
blij dat we werk kunnen ma-
ken van een nieuw kinder-
leerpad. Aan de hand van het
nieuwe pad kunnen kinde-
ren op een aangename ma-
nier kennis maken met de
natuur. De aanleg van het
nieuwe kinderleerpad kost
zowat 76.600 euro. We krij-
gen daarvoor bijna 50.000
euro subsidie van de provin-
cie.” Normaal beginnen de
werken aan het nieuwe edu-
catieve lokaal in april vol-
gend jaar en kan alles tegen
juli klaar zijn.

Gemeente sluit overeenkomst met exploitant en investeert fors 

Bornemse kinderboerderij 
breidt uit met leerpad 
en educatief paviljoen 
De gemeente Bornem gaat 
fors investeren in de kin-
derboerderij Barelhoeve. 
Er komt onder meer een 
nieuw educatief paviljoen 
en een leerpad. Er wordt 
ook een nieuwe overeen-
komst afgesloten met de 
exploitant van de kinder-
boerderij.

BORNEM 

W Tom Van Bel en de natuurgidsen André De Pauw en Cille Blondiau op de plek waar het nieuwe ecohuis komt. 

GUY DELFORGE
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W Zo zal het educatieve paviljoen eruitzien. 
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TOM VAN BEL
SCHEPEN VAN MILIEU 

“Er is nu ook
afgesproken dat er

minstens twee keer per jaar  
een dierenarts op bezoek komt”
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De Raad voor Vergunningsbe-
twistingen veegt het plan,
waarvoor de stad Mechelen in
2015 nog een stedenbouwkun-
dige vergunning kreeg, van ta-
fel omdat er voor de geplande
bouw van 372 woningen, nuts-
voorzieningen en toegangswe-
gen geen Milieueffectenrap-
port (MER) is gemaakt.

De buurt voerde al enkele ja-
ren actie tegen deze plannen,
terwijl de actiegroep ijvert
voor het behoud van het histo-
rische domein van het bos van
Loos. “Volgens de bouwplan-
nen zou een vijftien meter bre-

Actiegroep blij met arrest 
Spreeuwenhoek
De actiegroep ‘Geen sloop 
van het bos van Loos’ is 
heel blij met de uitspraak 
om het RUP Spreeuwen-
hoek-Venne in Muizen te 
vernietigen.

de toegangsweg door het biolo-
gisch waardevolle boscomplex
langsheen de Hanswijkbeek ge-
trokken worden en dat kan
niet”, vindt het actiecomité. De
stad Mechelen had bovendien
bij het aanvragen van de ste-
denbouwkundige vergunning
verkeerde plannen aan de be-
trokken diensten overgemaakt
en een groot stuk van het bos-
gebied ‘verdween” van de kaar-
ten.

De groep hoopt dat dit stuk
groen nu eindelijk kan worden
ingericht als openbaar parkge-
bied en dat het historische
koetshuis van het kasteel van
Betzenbroeck wordt gereno-
veerd. Volgens schepen van Ju-
ridische Zaken Marc Hen-
drickx (N-VA) vertraagt het ar-
rest de uitvoering van de
plannen, maar niet de bouw
van de woningen.  (ldn)
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met de wagen afgezet aan de 
schoolpoort.” De inspanningen 
van het college lonen. “Er is nu 
veel minder verkeersdrukte aan 
de school, dat is veiliger”, stelt 
juf Natacha vast.

Betere resultaten

De Vlaamse Stichting Verkeers-
kunde (VSV) stelt de inspannin-
gen van de Moerbeekse school 
heel erg op prijs en dat leverde 
hen een zilveren medaille Ver-
keer op School op. “Met de me-
dailles wil de VSV scholen een 
steuntje in de rug geven omdat 
ze kiezen voor een praktijkge-
richte aanpak van verkeersles-
sen, dat lever betere resultaten 
op dan louter theorielessen in de 
klas” besluit directeur Anja Van 
Eesbeek.  (jlg)

cerend vestje draag.” Yentl komt 
net zoals heel wat andere kinde-
ren van klas 4 te voet naar 
school. “Vroeger werd ik vaak 

Leerlinge Julie komt vaak met
de fiets naar school. “Het is niet 
echt ver, maar ik maak dat ik al-
tijd een valhelm en een fluores-

W In de vierde klas van juf Natacha wordt gewerkt rond verkeersveiligheid.

G
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der meer in de vierde klas van juf
Natacha Wicheleer wordt actief 
gewerkt rond verkeersveiligheid.

“We hebben de actie Sam de
Verkeersslang waarbij we de 
kinderen aanmoedigen om elke 
woensdag te voet naar school te 
komen, uiteraard met een fluo-
hesje zodat ze goed zichtbaar 
zijn.” En er is het project Helm 
op, fluo top!: wie met de fiets 
naar school komt, wordt aange-
raden om steeds een helm en 
hesje te dragen. “Wie het goed 
doet, verdient een sticker en als 
de spaarkaart vol is, krijgt de 
leerling een beloning.”

Veilig van en naar de school, het
is in de basisschool in Moerbeke 
geen ijdel woord. Het college zet 
in op verkeersopvoeding en 
zorgt ervoor dat de leerlingen 
zich bewust zijn van eventuele 
gevaren op de weg en hoe ze zich 
daartegen kunnen wapenen. On-

De basisschool Sint-Catha-
rinacollege, vestiging 
Moerbeke, kreeg een zilve-
ren medaille Verkeer op 
School als beloning voor 
haar inzet voor verkeers- 
en mobiliteitseducatie.

MOERBEKE 

Sint-Catharinacollege haalt 
verkeersmedaille binnen

AALST

Vleesrestaurant De Frigo geopend achter slagerij
Achter de nieuwe slagerij De Ridder in de Zwarte Zustersstraat is 
een vleesrestaurant met de naam De Frigo geopend. Zaakvoerder 
van beide is Matthias De Ridder (28), bekend van slagerij De Ridder 
aan de Heilig Hartlaan en gemeenteraadslid voor N-VA in Aalst. De 
Frigo is pas open en draait al op volle toeren. Op de kaart staan ver-
se vleesgerechten die rechtstreeks uit de aangrenzende slagerij 
worden aangeleverd. Chef-kok is Helena Creytens (24) die een op-
leiding genoot aan Ter Duinen en wiens grootouders zelf de vorige 
slagerij openhielden tot 1984. Dat is wat het pand zo speciaal maakt:
het interieur van beenhouwerij Mertens uit 1910 bleef nagenoeg 
volledig bewaard. De koelkast uit de jaren vijftig waaraan de zaak 
haar naam dankt, werd verplaatst van de winkel naar het restau-
rant. In het restaurant kan je zowel lunchen als dineren. Het is, net 
als de slagerij, elke dag open buiten zondag en maandag.  (lds)

LDS

mooie reacties op gehad. Bij
momenten is het echt heel
stil in de zaal, maar ik pro-
beer het publiek te betrek-
ken. Het is als het ware mijn
medespeler, want ik sta al-
leen op de scène. Iets wat ik
moest gewoon worden, maar
wat ondertussen een ge-
woonte is geworden en die
ben ik totaal niet beu. Er is
ook wel tijd om nog dingen
te doen naast de zaalshows.
Met anderen. Zo beginnen
binnenkort de opnames voor
een reeks op Eén waarin ik
een bijrol speel en ik werk
samen met enkele anderen
aan een schlagerprogram-
ma.” 
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Met Boegbeeld staat Veerle
Malschaert al met de vierde
show op de planken. “Ik sta
helemaal alleen op het podi-
um en heb het over de lastige
periode die ik achter de rug
heb door mijn scheiding”,
zegt ze. “Als gescheiden ou-
der met co-ouderschap is het
vaak kop boven water hou-
den om niet te verzuipen. Ik
toon hoe ik dat doe, hoe de
buitenwereld niet altijd
steun bood, hoe ik zelf recht
krabbelde. Ook hoe ik een
boegbeeld wil zijn voor mijn
kinderen, al heb ik het zelf
moeilijk. Lachen met dit on-
derwerp is misschien niet
vanzelfsprekend, maar hu-
mor bood ook mij troost. Het
drong zich eigenlijk op om
een show over te maken en
de mensen worden als het
ware meegenomen in een
emotionele rollercoaster.”

Eén cultureel centrum mag
niet in de lijst met speeldata
ontbreken en dat is Belgica
in de stad waar ze opgroeide,
Dendermonde. “Ik zou onge-
lukkig zijn mocht Belgica er
niet tussen staan. Dender-
monde is mijn thuisstad. Ik
moet altijd goed spelen, ik
ben er altijd strenger voor
mezelf. Dendermondenaars
durven toch altijd net iets

STEF VAN OVERSTRAETEN

Veerle Malschaert brengt 
vanavond haar voorstelling 
Boegbeeld in het cc Belgica in 
Dendermonde. Een thuis-
match voor de comédienne. 
“Ik zou ongelukkig zijn 
mocht ik niet in Dender-
monde op het podium 
staan.”

DENDERMONDE 

meer te zeggen over mijn
show omdat ik één van hen
ben. In Dendermonde is het
publiek ook altijd net iets
warmer. Mijn fanbase is er
zeker aanwezig.”

Stil in de zaal

Het thuispubliek mag deze
keer dus een voorstelling
verwachten die dieper gaat
dan de vorige. “Ik heb er al

VEERLE MALSCHAERT
 COMÉDIENNE

“De mensen worden 
meegenomen in een 
emotionele 
rollercoaster”

INFO
‘Boegbeeld’ wordt vandaag zaterdag 
om 20 uur opgevoerd. 
www.ccbelgica.be

 “In Dendermonde 
ben ik strenger 
voor mezelf”

Comédienne Veerle Malschaert speelt thuismatch in cc Belgica

W “Ik sta helemaal alleen op het podium en heb het over de lastige periode 
die ik achter de rug heb door mijn scheiding”, zegt Veerle Malschaert over 
haar voorstelling die ze vandaag zaterdag opvoert.

Zoete Nood Gods heet voortaan Ariadne

De verwijzing naar de Griekse
mythologie is niet zomaar geko-
zen. De held Theseus kon met be-
hulp van een wollen draad, die 
zijn geliefde Ariadne hem had ge-
schonken, ontsnappen uit het la-
byrint waar hij het monster Mi-
notaurus had gedood. “Na vele 
voorstellen te hebben overwo-
gen, kwam deze naam uit de bus”, 
vertelt algemeen directeur Marc 

Aan de ingang van het Psy-
chiatrisch Centrum aan de 
Reymeerstraat in Lede 
prijkt vanaf deze week de 
nieuwe naam Ariadne. 

Vandergraesen.
Uiteraard speelden ook prakti-

sche factoren een rol. “Zoete 
Nood Gods was uitsluitend ge-
linkt aan de Leedse Mariaver-
ering. We wilden een naam die 
meer verbonden is met de wer-
king van ons centrum.” 

De geschiedenis van het cen-
trum start in 1845 toen de zusters
Maricolen een gesticht openden 
waar ze de zorg voor krankzinni-
gen op zich namen. In 1966 werd 
de naam Zoete Nood Gods inge-
voerd. “De nieuwe naam concre-
tiseert perfect onze opdracht: 
mensen helpen die de draad in 
hun leven kwijt zijn.”  (rdl)

“We helpen mensen die de draad in
hun leven kwijt zijn”, klinkt het.
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Verder

FilM

Facades

Een familie die haar gehei-
men altijd weggestopt heeft,
komt in een diepe crisis
 terecht. De eerste gezamen-
lijke langspeelfilm van Na-
thalie Basteyns en Kaat Beels
(‘Clan’, ‘Beau Séjour’) is een
subtiel drama, gedragen
door een uitmuntende
 vertolking van actrice Natali
Broods.

You Were never Really Here

Geplaagd door een geweld-
dadig verleden probeert een
ex-militair wat goed te doen
in de wereld door vuile klus-
jes op te knappen voor een
privédetective. Joaquin Phoe-
nix imponeert.

Zagros

Hoe moet je kiezen tussen 
de vrouw die je bemint en 
je familie die haar kwaad 
wil berokkenen? Sterk lang-
speelfilmdebuut van Sahim
Omar Kalifa.

uiTGeliCHT

Select
cultuuragenda

Tableau Een tafereel uit de actualiteit 
waaruit blijkt dat de wereld een kunstwerk is.
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Beit lahiya
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na de israëlische luchtaanval op Beit  lahiya, een stad

in het noorden van Gaza.

© AFP

1957

Alberto Burri

Combustione legno

© SABAM Belgium 2017

De Beren Gieren en Taxiwars

Minifestival rond Belgische jazz

‘Goede jazz toont de mens zoals hij is: als een tekortschietend
wezen’, zei Fulco Ottervanger, spilfiguur van de Gentse jazz-
band De Beren Gieren, vorige week in dit katern. De Beren
 Gieren spelen vandaag op een minifestival rond Belgische jazz
in de AB in Brussel. Ze delen de affiche onder meer met Taxi-
wars, de jazzgroep van dEUS-zanger Tom Barman.
The new wave of Belgian jazz, 16 december in de AB in Brussel,
www.abconcerts.be

exPo BinnenlAnD

ecce Homo

Op negen locaties in de Ant-
werpse binnenstad tonen
hedendaagse kunstenaars
hoe ze omgaan met lijden
en troost. Vaak doen ze dat
in interactie met oude kunst.
Tot 25 februari

Christo

In het ING Art Center in
Brussel loopt de mooie expo
‘Christo and Jeanne-Claude.
Urban Projects’. Christo is
bekend om zijn inpakkunst.
Hij pakte de Reichstag in
Berlijn en de Pont Neuf in
Parijs in als nieuwe steden-
bouwkundige realisaties. De
expo focust op de maquet-

tes en de voorontwerpen die
Christo tekende. Ze zijn
kunstwerken op zich.
Tot 25 februari

Angst 

In het Gentse Museum 
Dr. Guislain  tonen heden-
daagse kunstenaars hoe 
ze angst naar hun kunst
 vertalen. Tegelijk is de expo
in een tweede deel een reis
in angst door de kunst -
geschiedenis. 
Tot 7 mei 

Magritte-Broodthaers 

In de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten in
Brussel gaat de surrealisti-
sche schilder René Magritte
de dialoog aan met zijn
vriend Marcel Broodthaers.
Tot 18 februari  

Richter

Het S.M.A.K. toont oud en
nieuw werk van de Duitse
kunstenaar Gerhard Richter.
Hij wisselt abstractie af met
figuratief werk.
Tot 18 februari

Televisie

Dries

Documentaire van Reiner
Holzemer over de couturier
Dries Van Noten. Voor het
eerst liet hij een camera toe
in zijn professionele en per-
soonlijke leven. De reporta-
ge volgt hem tijdens de
 creatie van vier collecties. 
Zondag, 19.15 uur, NPO2 

George Best 

George Best is de beste
Noord-Ierse voetballer aller
tijden. Maar hij leidde tege-
lijk een liederlijk leven, over-
goten met sloten alcohol.
Deze documentaire schetst
zijn leven. 
Maandag, 21.15 uur, Canvas

Prince en Michael Jackson

Documentaire over de ver-
schillen en gelijkenissen
 tussen Prince en Michael
Jackson. Beiden hebben hun
stempel gezet op de ontwik-
keling van popmuziek. 
Donderdag, 23 uur, Canvas 

live

Dialogues des Carmélites 

De eindejaarsproductie
 ‘Dialogues des Carmélites’
van De Munt is een schot in
de roos. Olivier Py maakte
een wondermooie opera van
het meesterwerk uit 1958
van François Poulenc.
Tot 23 december 

Falstaff

Giuseppe Verdi waagde zich
in 1893 met zijn allerlaatste
opera aan komedie. Regis-
seur Christoph Waltz maak-
te er voor Opera Vlaanderen
een sober maar boeiend
kijkspel van.
Tot 20 januari 

Wim vandekeybus

In deSingel gaat woensdag
‘Mockumentary of a Con-
temporary Saviour’, de
 nieuwe dansvoorstelling 
van Wim Vandekeybus, in
première. Het is een verhaal
over de Messias.
20-23 december
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Verder

FilM

Facades

Een familie die haar gehei-
men altijd weggestopt heeft,
komt in een diepe crisis
 terecht. De eerste gezamen-
lijke langspeelfilm van Na-
thalie Basteyns en Kaat Beels
(‘Clan’, ‘Beau Séjour’) is een
subtiel drama, gedragen
door een uitmuntende
 vertolking van actrice Natali
Broods.

You Were never Really Here

Geplaagd door een geweld-
dadig verleden probeert een
ex-militair wat goed te doen
in de wereld door vuile klus-
jes op te knappen voor een
privédetective. Joaquin Phoe-
nix imponeert.

Zagros

Hoe moet je kiezen tussen 
de vrouw die je bemint en 
je familie die haar kwaad 
wil berokkenen? Sterk lang-
speelfilmdebuut van Sahim
Omar Kalifa.
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Zuidactie 2017 'Epilepsie, meer nie!' in de kranten
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Logistiek
Verscheping materiaal naar het Zuiden in 2017:

20,5 ton
=

€ 330.000
aan hulpgoederen

Hoe?
Volgens gewicht:

Per vliegtuig, containerschip of als 
bagage van vliegtuigpassagiers.

Waarheen?
Volgens waarde:

Waarom ?

Bepaalde materialen zijn niet 
te verkrijgen in het Zuiden,  

of vele malen duurder  
dan bij ons: 

 

bv. geneesmiddelen, orthopedisch 
materiaal, didactisch materiaal, 

gereedschap,...

Rwanda

DR Congo

Burundi



1�x

Materiaal voor HVP Gatagara in Rwanda
Er�vertrok�in�juni�2017�een�container�naar�het�HVP�Gatagara�in�Rwanda�met�ruim�9�ton�materiaal,�waaronder�verstelbaar�
meubilair�(gift�Mytylschool� in�Roosendaal),�Franstalige�schoolboeken�(gift�Innerwheel),�werkkledij,�ontsmettende�gel,�
sportkledij,� rolstoelen� en� een� flinke� hoeveelheid� plaaster� voor� het� orthopedisch� atelier.� Het� belangrijkste� aandeel�
werd�echter�gevormd�door�materiaal�voor�het� labo,�het�operatiekwartier�en�de�kinesitherapie.�Dankzij�dit�materiaal�
kan�het�HVP�Gatagara� voldoen�aan�alle� voorwaarden�om�de�erkenning�als� “Specialized�Hospital� in�Orthopedics� and�
Rehabilitation”�te�verkrijgen.�

Deze�erkenning�is�belangrijk�om�enerzijds�ruimer�gesubsidieerd�te�worden�door�de�Rwandese�overheid,�maar�ook�om�
de� cliënten� van� het�HVP� te� laten� genieten� van� terugbetaling� van� hun�medische� kosten� door� de�mutualiteit.�Op� die�
manier�wordt� de� toegankelijkheid� van�de� zorg� voor� de� kinderen� en�hun�ouders� een�flink� stuk� groter� en� is� het�HVP�
minder�aangewezen�op�steun�vanuit�het�Westen.�Het�lobbywerk�dat�al�jaren�aan�de�gang�is,�gecombineerd�met�de�inzet�
van�het�personeel�om�zich�steeds�verder�te�bekwamen�en�de�gerichte�investeringen�die�gedaan�werden�om�zowel�de�
accommodatie�als�het�materieel�van�het�HVP�op�punt�te�stellen,�hebben�dus�hun�vruchten�afgeworpen!

Sensibilisatie
 
De NGO wil mensen in het Noorden sensibiliseren 
rond de thema’s waarvoor we ons in het Zuiden 
inzetten. Wat betekent het om te leven met een 
beperking in het Zuiden? Welk leven leidt een 
geesteszieke en zijn familie zonder een goede 
behandeling? Welke perspectieven hebben 
kinderen en jongeren zonder degelijke opleiding?

Educatie 
Tegelijk zet Fracarita Belgium gerichte activiteiten 
op voor educatie die aantonen welke antwoorden 
de NGO met haar partners in het Zuiden op deze 
problematiek probeert te geven.

Solidariteit 
Fracarita Belgium wil ook aanzetten tot 
daadwerkelijke solidariteit met projecten 
voor onze gelijkaardige doelgroepen in 
ontwikkelingslanden. Jaarlijks worden door 
vrijwilligers verschillende acties op touw gezet 
ten voordele van deze projecten.

Bevoorrechte partner

De vzw Provincialaat Broeders van 
Liefde beheert een honderdtal scholen, 
instellingen, centra, ziekenhuizen en 
rusthuizen in Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië. Op basis van een duidelijke 
engagementsverklaring met kritische 
doelstellingen en een eigen spiritualiteit 
hierrond gaan beide organisaties jaarlijks 
samen op weg. 

www.broedersvanliefde.be

Fracarita Belgium engageert zich niet alleen in 
het Zuiden, maar heeft ook een Noordwerking 
met drie duidelijke doelstellingen:

Deelnemers aan de startdag van de Zuidactie 'Epilepsie, meer nie' (zie p.23), 
ervaren een epilepsie-aanval in virtuele realiteit. Sensibilisatie i.s.m. UCB

Acties�in�België

Ethiopië,�C.A.R.�en�Tanzania
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ZUIDACTIE 2017

Epilepsie, meer nie! 
In� deze� campagne� vroeg� Fracarita� Belgium�
aandacht�voor�het�lot�van�jongeren�met�epilepsie�
in� het� Afrikaanse� Grote� Merengebied� (Burundi,�
DR� Congo,� Rwanda� en� Tanzania).� Vaak� moeten�
zij� opboksen� tegen� heel� wat� vooroordelen�
en� misverstanden:� epilepsie� is� een� straf� voor�
een� zonde� die� ze� hebben� begaan,� mensen�
met� epilepsie� zijn� bezeten� door� boze� geesten,�
vervloekt,�besmettelijk...�

Toch� kunnen� de� meeste� mensen� met� epilepsie�
een�perfect�normaal�leven�leiden.�Met�medicatie�
kunnen� de� aanvallen� onderdrukt� worden.�
Mensen�kunnen�opnieuw�werken,�studeren,�een�
gezin�stichten...�een�echte� toekomst�uitbouwen!�
Want� epilepsie� is� een� medisch� te� behandelen�
aandoening,�meer�niet.

Op bezoek bij leeftijdsgenoten met epilepsie
In� Afrika� krijgen� 7�mensen� op� 10�met� epilepsie�
geen� enkele� vorm� van� behandeling.� Lore,� 
een� leerlinge� van� het� Sint-Laurensinstituut� in�
Zelzate,� trok� daarom� naar� Afrika.� Ze� heeft� zelf�
epilepsie� en� wou� weten� hoe� haar� leeftijds-
genoten� met� epilepsie� in� Afrika� overleven.�
Toneelactrice� Sarah� Vangeel,� vooral� bekend� als� 
tv-figuur�“Kaatje”�op�Ketnet,�ging�met�haar�mee�
als�reisbuddy.�Hun�beklijvende�ervaringen�waren�
te�zien�in�onze�campagnefilm.

Epifonds
Lore� en� Sarah� ontdekten� dat� de� centra� voor�
geestelijke� gezondheidszorg� van� de� Broeders�
van�Liefde�in�Afrika�zich�dagelijks�inzetten�om�de�
bevolking� te� sensibiliseren� over� de� aandoening�
en� mensen� met� epilepsie� professioneel� te�
behandelen.� Maar� de� uitdagingen� zijn� immens� 
en� de� middelen� helaas� ontoereikend.� De� inzet� 
van�de�campagne�2017�was�daarom�de�oprichting�
van�een�fonds�voor�onze�epilepsiecentra�in�Afrika.

Mooi resultaat
Een� 100-tal� scholen� en� instellingen� namen� ook�
dit� jaar� opnieuw� deel� aan� de� campagne� en�
organiseerden�talloze�sensibiliserende,�educatieve�
en� fondsenwervende� activiteiten� rond� de�
Zuidactie.� Met� de� opbrengst� van� de� campagne�
(142.062� euro)� kunnen� we� nu� de� slagkracht� van�
onze� epilepsiewerking� in� landen� als� Rwanda,�
Burundi,� Tanzania� en� Congo� vergroten.� Er� kan�
meer�ingezet�worden�op�sensibilisatie�en�heel�wat�
van�de�allerarmste�patiënten�kunnen�nu�financieel�
ondersteund� worden� bij� de� aankoop� van� hun�
broodnodige�medicatie.  www.zuidactie.be

Wat? Jaarlijkse campagne

Concept? “Toon je solidair met het Zuiden”

Waar? In de Belgische scholen en voorzieningen van 
de Broeders van Liefde, maar ook ruimer.

Door wie? Personeelsleden, leerlingen, patiënten, 
cliënten

Waarvoor? Concreet door Fracarita Belgium 
ondersteunde projecten in het Zuiden.

Opbrengst? 2017: € 142.062

ZUIDACTIE

Stanislas, hoofdpersonage van de 
campagnefilm, in Bukavu, DR Congo

p Stanislas krijgt een juiste diagnose met een EEG-scan in het centrum 
SOSAME in Bukavu, DR Congo

p Lore uit Zelzate (links) ontmoet Stanislas, een leeftijdsgenoot met epilepsie 
in DR Congo, samen met Sarah Vangeel (rechts)
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Zuidactie 2017 in beeld:

Wat? 14-daagse inleefreis voor jongeren

Concept? “Maak kennis met je leeftijdsgenoten in het Zuiden”

Doelgroep? Leerlingen uit het 5e en 6e jaar secundair onderwijs

Deelnemers? 10 + 2 begeleiders

Bestemming? Kigoma (Tanzania)

Acties € 32.404,41

INLEEFREIS

In 2017 was er een succesvolle negende Inleefreis naar 
Maendeleo, het jeugdcentrum voor straatkinderen in 
Kigoma, Tanzania. Het werd voor de deelnemende jongeren 
weer een heel bewogen en inspirerende reis. Eens terug 
werden door de oud-inleefreizigers heel wat activiteiten 
georganiseerd om fondsen te werven voor het Maendeleo 
jeugdcentrum en de andere projecten van de Broeders van 
Liefde in de regio. 

Er werden getuigenisavonden opgezet, er waren vele 
acties op scholen, er was het succesvolle WarafikiWalk, ... 
Ook tijdens de Warmste Week van Studio Brussel waren er 
evenementen. Afrika laat de deelnemende jongeren nooit 
meer los!

6Groepsfoto van de Warafiki (= vrienden) van Maendeleo in Kigoma, Tanzania

p Uitgelaten sfeer tijdens een getuigenisnamiddag in Tessenderlo 

 www.inleefreis.be
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“Sosame is ook op professioneel gebied een enorme eye-opener! De 
primitieve, maar open psychiatrische kliniek in het straatarme Congo wordt 
door een ongelofelijk geëngageerde ploeg geleid. Met een sterke interne 
visie en grote reikwijdte van gerichte sensibilisering zijn ze een staaltje 
van ‘vermaatschappelijking van de zorg’. Men werkt er in grote mate met 
de families van patiënten. Beterschap voor de patiënt betekent immers 
erkenning en (re-)integratie in het familiale leven en in de maatschappij. Via 
verschillende ateliers krijgen patiënten hun vaardigheden en waardigheid 
terug. De medicatie is zo veel mogelijk gemoderniseerd. Het gesprek dat 
we voerden, samen met de hoofdpsychiater en een epilepsiepatiënt met 
zijn ouders, was hartverwarmend. Met zoveel respect zo open over zulke 
moeilijke taboethema’s spreken, daar kunnen we in België een voorbeeld 
aan nemen!”

Auke Nagels (op de foto: tweede vrouw van links), werkzaam op de Psychiatrische Kliniek AZT campus 
Mechelsestraat Leuven, op bezoek bij haar Afrikaanse collega's tijdens de Zuidreis 2017.

6 Enkele van de Zuidreizigers 2017 op bezoek bij Stanislas, hoofdpersonage van de Zuidactiecampagne, en zijn familie in Bukavu (DR Congo).

Themareis
De lokale promotoren van Fracarita Belgium zijn 
de drijvende kracht voor onze activiteiten rond 
sensibilisatie, educatie en fondsenwerving in België. 
Om hen de kans te geven hun motivatie aan te scherpen 
en de doelstellingen en werkwijze van Fracarita 
Belgium nog beter te leren kennen wordt jaarlijks de 
Zuidreis georganiseerd. De deelnemers krijgen de kans 
om tegen kostprijs een begeleide rondreis te maken 
langs enkele projecten. De Zuidreis is niet opgevat als 
een inleefreis, maar als een themareis. 

Ontmoet je Afrikaanse collega
Tijdens de reis kunnen de deelnemers hun lokale  
collega’s ontmoeten. Welke zijn de werk-
omstandigheden van psychiatrische verpleeg-
kundigen? In welke klassen en in welke omstandig-
heden moeten leerkrachten les geven? Wat betekent 
een huisbezoek aan een kind met een beperking daar 
in het Zuiden?… Om dit te doorgronden worden ter 
plaatse verschillende instellingen en scholen bezocht 
en gaan de Zuidreizigers aan huis bij personeelsleden, 
patiënten, cliënten en leerlingen.

Wat? 10-daagse themareis

Concept? “Op bezoek bij je collega’s in het Zuiden”

Doelgroep? Personeelsleden van de Broeders van Liefde 
in Vlaanderen

Deelnemers? 10

Bestemming? Rwanda + Oost Congo

Acties in 2017? € 55.774,44

ZUIDREIS

 www.zuidreis.be
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15 partnerschappen
In 2017 werkten de 15 instellingen voor geestelijke 
gezondheidszorg die in België verbonden zijn met de 
Broeders van Liefde elk hun partnerschap verder uit 
met een specifiek project in dezelfde sector in het 
Zuiden. Het partnerschap is een concept waarbij raad 
en daad wordt uitgewisseld. 

Comités
In de instellingen zijn comités opgericht die deze 
werking vorm geven en concrete acties uitwerken. Dit 

zowel via sensibilisatie en educatie in het Noorden als 
door effectieve ondersteuning van de instellingen in 
het Zuiden. 

Ondersteuning
De ondersteuning bestaat zowel uit vorming, 
begeleiding en praktische steun als uit concrete 
financiële hulp. Deze middelen worden gebruikt om 
de projecten in het Zuiden verder uit te bouwen, 
opleiding van personeel mogelijk te maken en 
patiënten beter te begeleiden.

Wat? Uniek samenwerkingsverband tussen Noord en Zuid 

Concept? “Wissel uit, versterk en inspireer”

Voor wie? Centra voor geestelijke gezondheidszorg

Aantal? 15 voorzieningen in België + 15 in Afrika en Azië

Doel? Capaciteitsversterking in het Zuiden en sensibilisatie 
in het Noorden

Acties in 2017 € 14.138 (waarvan € 6.000 via Zorgnet-Icuro)

PARTNERSCHAPPEN

Schade na tyfoon in de Filipijnen grotendeels hersteld

Wat een orkaan doet in de Verenigde Staten, komt uitgebreid aan bod in 
de media. Maar wanneer een tyfoon door de Filippijnen trekt, dan horen 
we daar weinig van... Tyfoon Nina is daar een voorbeeld van. Die trok 
eind 2016 een spoor van dood en vernieling doorheen de Filipijnen. Ook 
het psychiatrisch centrum Holy Face, dat Fracarita Belgium ondersteunt, 
werd zwaar getroffen. Dankzij steun die we mochten ontvangen van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Grimbergen - dat een partnerschap 
heeft met het Holy Face - en van Christoffel-Blindenmission Deutschland 
e.V. kon de schade grotendeels hersteld worden. Bovendien werden 
maatregelen genomen, zoals de bouw van afvoerkanalen, die schade bij 
mogelijke volgende tyfoons moet verminderen.

Organigram

Commissaris-revisor:�Joris�Mertens

Deel van een groter geheel

Fracarita Belgium maakt deel uit van een grotere internationale 
structuur die de voorzieningen van de Broeders van Liefde in het 
Zuiden ondersteunt in hun capaciteitsversterking. In Noord en Zuid 
zijn er 18 landenkantoren en 5 fundraising offices, waaronder Fracarita 
Belgium. De internationale vzw Fracarita International staat in voor de 
coördinatie tussen deze kantoren en vertegenwoordigt de organisatie 
op internationale fora. 

Meer info: www.fracarita-international.org

 



Foto 1: de kracht van tyfoon Nina...
Foto 2: De bouw van stevigere daken over het hele domein van het Holy Face Rehabilitation Centre.
Foto 3: Veel schade was het gevolg van de zondvloed bij de tyfoon. Het aanleggen van afvoerkanalen moet herhaling hiervan vermijden.
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Partners�in�het�Noorden
Fracarita�Belgium�wenst�al�zijn�partners�te�bedanken.�Dit�zijn�onder�meer:

Provincialaat Broeders van Liefde
Een bevoorrechte partner van Fracarita Belgium is de 
vzw Provincialaat Broeders van Liefde. Zij beheert een 
honderdtal scholen, instellingen, centra, ziekenhuizen 
en rusthuizen van de Broeders van Liefde in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië. Er wordt samengewerkt rond 
sensibilisatie en educatie (vnl. Zuidactie, zie p. 
22), maar ook rond capaciteitsversterking via de 
partnerschappen (zie p. 29). 

Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking  (DGD)
De Belgische overheid is onrechtstreeks een partner  
van Fracarita Belgium in de capaciteitsversterking van 
een aantal initiatieven in de geestelijke gezondheids-
zorg en orthopedagogische zorg in het Afrikaanse 
Grote Merengebied. Hiervoor is samenwerking met 
programma’s van Artsen zonder Vakantie, Licht voor 
de Wereld en Handicap International.

Provincies
Zowel de provincie Oost- als West-Vlaanderen zijn 
reeds jaren betrokken bij ons werk in het Zuiden. 
West-Vlaanderen rond punctuele projecten, Oost-
Vlaanderen vooral met steun binnen het regiobeleid 
dat ze voeren in Rwanda, maar ook rond projecten 
met een draagvlak in de eigen provincie. 

Vierde Pijler
Fracarita Belgium vormt met drie Belgische 
vierdepijlerorganisaties het samenwerkingsverband 
“Kitumo”. De vier partners werken samen op het vlak 
van psychiatrie en orthopedagogische zorg in het 
Afrikaanse Grote Merengebied. 

• Licht in het Duister
Deze vzw biedt hulp aan blinden in Rwanda.

• Les Amis de Gatagara
Een vzw die het Home de la Vierge des 
Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda)  
ondersteunt.

• Umoja
Een vzw die het Centre pour Handicapés 
Physique « Shirika La Umoja » in Goma (DR 
Congo) ondersteunt.

NGO’s
Artsen Zonder Vakantie
Hun zendingen combineren daadwerkelijke 
hulp (consultaties, operaties) met vorming van 

het lokaal personeel. Er wordt met financiering 
door de Belgische overheid samengewerkt ter 
ondersteuning van geestelijke gezondheidszorg in 
Bukavu (DR Congo) en Burundi. 

Licht voor de Wereld
Begin 2017 startte een gezamenlijk programma ter 
ondersteuning van de blindenschool in Rwamagana 
(Rwanda), gefinancierd door de Belgische overheid 
(DGD). 

Handicap International 
Fracarita Belgium is strategische partner in het door 
de Belgische overheid gefinancierd programma 
van Handicap International voor ontwikkeling van 
functionele rehabilitatie van personen met een 
beperking in Rwanda. 

Onderwijs
In beperkte mate bieden we studenten de gelegenheid 
om in het kader van hun studies of eindwerk stage te 
lopen bij één van onze lokale partners.

• Arteveldehogeschool Gent
• Hogeschool Gent
• Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
• Universiteit Gent
• Universiteit Hasselt

Bedrijven
UCB
Met deze onderneming werken we samen op het 
vlak van epilepsie: sensibilisatie, opleiding van 
artsen en gezondheidswerkers en natuurlijk ook 
behandeling via mobiele teams en anti-epileptica 
die ze ter beschikking stellen.

Janssen Pharmaceutica NV
Sinds geruime tijd is er een samenwerkings-
overeenkomst voor een jaarlijkse donatie van 
psychotrope geneesmiddelen. Er werd een overeen-
komst ondertekend voor samenwerking van 2016 tot 
2020 en er werd ook overeengekomen dat men ook 
steun zal verlenen op het vlak van destigmatisering 
van geestesziekte via bewustmaking van de bevolking 
en de overheden rond geestelijke gezondheidszorg.

Kleinere partners en donoren
Fracarita Belgium kan naast de samenwerking met deze 
structurele partners ook rekenen op de giften en steun 
van talloze private schenkers, bedrijven, serviceclubs 
en andere sympathisanten. Ook de vele vrijwilligers die 
actie ondernemen voor het Zuiden zijn we erkentelijk 
voor hun inzet.

NGO Federatie
Dit is de Vlaamse federatie van NGO’s voor 
ontwikkelingssamenwerking. Fracarita Belgium is 
geassocieerd lid van deze organisatie. De federatie 
behartigt onze belangen bij verschillende overheden 
en ondersteunt ons  in de organisatorische uitdagingen 
en in ons streven naar kwaliteit.

Be-Cause Health
Be-Cause Health is een informeel en pluralistisch 
platform dat openstaat voor actoren die zich inzetten 
voor het recht op gezondheid voor iedereen. De 
hoofddoelstelling is het wereldwijd toegankelijk 
maken van kwalitatieve gezondheidszorg. Fracarita 
Belgium is lid van dit platform.

Memisa
Fracarita Belgium is vertegenwoordigd in de 
Algemene Vergadering van Memisa, de Belgische 
NGO voor ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor 
kwalitatieve basisgezondheidszorg in het Zuiden.

Gemeentelijke Raden voor  
Ontwikkelingssamenwerking
Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben een 
eigen raad voor ontwikkelingssamenwerking. In enkele 
van deze raden zetelen ook vertegenwoordigers 
(medewerkers of vrijwilligers) van Fracarita Belgium.  
Dit is onder andere het geval in Aalter, Evergem, Geel, 
Gent, Lede, Lummen, Maldegem, Oudenaarde, Ravels,  
Stabroek, Tienen en Zwevegem. 

Samenwerking�&�netwerking

Foto: Burundi
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Financieel�verslag

Evolutie giften met attest (€ x 100.000) Omzet en opbrengsten 2011 - 2017 (€ x 1.000.000) 
  Omzet   Opbrengsten

In 2017 bedroegen de totale uitgaven 
van Fracarita Belgium € 2.913.649,64. 
Een totaal van € 2.945.936,68 aan 
inkomsten werd geboekt. Het boekjaar 
wordt daarmee afgesloten met een 
positief resultaat van € 32.287,04. 

Zowel de inkomsten als de uitgaven 
kennen een daling ten opzichte van 
vorige boekjaren. Dit heeft voornamelijk 
te maken met het wegvallen van de 
rechtstreekse programma-financiering 
door de Belgische overheid.  

Uitgaven: 
€ 2.913.649,64

Opbrengsten: 
€ 2.945.936,68
Resultaat: 
€ 32.287,04

Dankzij�een�opleiding�tot�kleermaker�kan�je�in�Tanzania�een�inkomen�voor�je�familie�verzekeren.

Opbrengsten

 Bijdrage congregatie
 Subsidies

    Giften
 Diversen

Uitgaven

De bijdrage vanuit de eigen congregatie Broeders van Liefde was in 
2017 op dezelfde hoogte als in 2016 en bedroeg 13 % van de totale 
beschikbare middelen. De subsidies daalden flink, omwille van het verlies 
van rechtstreekse financiering door DGD. Er was echter wel een stijging in 
subsidies van provincies en gemeentes ten opzichte van 2016. De private 
giften maken nu het grootste deel van onze werkingsmiddelen uit: 69%.  
Extra inspanningen blijven nodig om deze middelen te kunnen blijven 
verzekeren.  

Meer dan 75 % van de beschikbare middelen kwam in 2017 rechtstreeks 
ten goede van de partners in het Zuiden. Waar in 2016 nog de helft van de 
Zuidwerking via DGD – financiering was verzekerd, is dit door de verschuiving 
naar onrechtstreekse financiering via samenwerkingsprogramma’s slechts 
12% voor 2017. Het aandeel van de projectondersteuning buiten DGD kent 
daarom een flinke stijging: van minder dan 50%  naar 88% van de steun aan 
het Zuiden is door andere middelen dan DGD gefinancierd. Fracarita Belgium 
blijft het grootste deel van de steun inzetten in de Regio van de Grote Meren. 

  DGD-programma 
  Ondersteuning werking
  Fondsenwerving, communicatie, 

sensibilisatie, educatie
     Andere projectondersteuning

FINANCIEEL VERSLAG 

 

In 2017 bedroegen de totale uitgaven van Fracarita Belgium 2.913.649,64 €. Een totaal van 
2.945.936,68 € aan inkomsten werd geboekt. Het boekjaar wordt daarmee afgesloten met een 
positief resultaat van 18.208,67 €.  

Zowel de inkomsten als de uitgaven kennen een daling ten opzichte van vorige boekjaren. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het wegvallen van de rechtstreekse programma-financiering door de 
Belgische Overheid.   

 

Evolutie giften met attest: reeds doorgegeven 

Grafiek evolutie omzet en opbrengsten: 

Omzet: 2.913.649,64 €. 

Opbrengsten: 2.945.936,68 € 

OPBRENGSTEN 

 

Opbrengsten 2017 
Giften      2.026.130,84 € 
Bijdrage Congregatie 393.000,00 € 
Subsidies      354.727,01 € 
Diverse        172.078,83 € 
   2.945.936,68 € 

 

De bijdrage vanuit de eigen congregatie Broeders van Liefde was in 2017 op dezelfde hoogte als in 
2016 en bedroeg 13 % van de totale beschikbare middelen. De subsidies daalden flink, omwille van 
het verlies van rechtstreekse financiering door DGD. Er was echter wel een stijging in subsidies van 
provincies en gemeentes ten opzichte van 2016. De private giften maken nu het grootste deel van 

Bijdrage congregatie Diversen Giften Subsidies

onze werkingsmiddelen uit: 69%.  Extra inspanningen blijven nodig om deze middelen te kunnen 
blijven verzekeren.   

UITGAVEN 

 

 

Uitgaven 2017 
DGD-programma Rwanda, Burundi, DR Congo      252.771,21 € 
Andere projectondersteuning 1.927.800,86 € 
Ondersteunende werking      692.799,08 € 
Fondsenwerving & communicatie        40.278,49 € 
   2.913.649,64 € 
 

Meer dan 75 % van de beschikbare middelen kwam in 2017 rechtstreeks ten goede van de partners 
in het Zuiden. Waar in 2016 nog de helft van de Zuidwerking via DGD – financiering was verzekerd, is 
dit door de verschuiving naar onrechtstreekse financiering via samenwerkingsprogramma’s slechts 
12% voor 2017. Het aandeel van de projectondersteuning buiten DGD kent daarom een flinke 
stijging: van minder dan 50%  naar 88% van de steun aan het Zuiden is door andere middelen dan DG 
gefinancierd.  

Fracarita Belgium blijft het grootste deel van de steun inzetten in de Regio van de Grote Meren.  

DGD- programma

Ondersteuning werking

Fondsenwerving, communicatie, sensibilisatie, educatie

Andere projectondersteuning
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Balans en resultatenrekening

  

Actief Passief
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

  
 Immateriële vaste activa                      432,37               502.208,21 
 Materiële vaste activa                   7.217,22                 17.637,03 

                  7.649,59               519.845,24 

 Vorderingen op meer dan één jaar           2.018.499,25 Schulden op ten hoogste één jaar
 Vorderingen op ten hoogste één jaar               490.507,77                               -   
 Geldbeleggingen               501.139,30                 29.828,15 

 Liquide middelen               193.950,02               137.515,54 

 Overlopende rekeningen               167.587,85                 88.251,40 
          3.371.684,19 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar               255.595,09 

 Overlopende rekeningen           2.603.893,45 
Totaal schulden           2.859.488,54 

 T O T A A L   DER   A C T I V A           3.379.333,78  T O T A A L  DER  P A S S I V A           3.379.333,78 

Kosten Baten
Bedrijfskosten Bedrijfsopbrengsten

Diensten en diverse goederen 93.402,17                Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 2.936.238,17          
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 731.985,92              Andere bedrijfsopbrengsten 1.486,38                  
Afschrijvingen 3.435,44                  Totaal Bedrijfsopbrengsten 2.937.724,55          
Andere bedrijfskosten 2.084.460,68          Financiële opbrengsten 8.212,13                  

Totaal Bedrijfskosten 2.913.284,21          Uitzonderlijke opbrengsten -                            
Financiële kosten 168,38                     
Uitzonderlijke kosten 197,05                     

 T  O  T  A  A   L          2.913.649,64           T  O  T  A  A   L          2.945.936,68          

A. Te bestemmen resultaat:
totaal exploitatieresultaat 2017 32.287,04
overgedragen resultaat per 31/12/2016 -50.495,71
Te bestemmen resultaat: -18.208,67

B. resultaatverwerking:
onttrekking aan bestemde fonds: structurele buffer 35.845,70
overdracht naar volgend boekjaar -17.637,03
resultaatverwerking: 18.208,67

C. nog te bestemmen resultaat: 0,00

 

Financiële schulden
Leveranciers
Schulden met betrekking tot belastingen, 
bezoldigingen en sociale lasten
Diverse schulden

Totaal vlottende activa

 Fondsen van de vereniging
 overgedragen resultaat (+)(-)

Totaal vaste activa Totaal eigen vermogen

VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN

Fracarita Belgium vzw  

Geconsolideerde balans op 31/12/2017 

Geconsolideerde resultatenrekening boekjaar 2017 

Resultaatverwerking 

Verslag revisor:



















3736



















3938

6Br. Sabinus in HVP Gatagara, Rwanda
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��fracarita-belgium@fracarita.org
 www.fracarita-belgium.org
� www.facebook.com/fracaritabelgium

IBAN:�BE51�4459�6281�2162�
BIC:�KREDBEBB
U�ontvangt�een�fiscaal�attest�voor�giften�vanaf�€�40.
Ondernemingsnummer:�0409.096.015

Correspondentieadres en kantoren:
Jozef�Guislainstraat�43
9000 Gent
	+32�(0)9�398�70�50
	+32�(0)9�398�70�64

Maatschappelijke zetel:
Stropstraat�119
9000 Gent

6 Home de la Vierge des Pauvres (HVP) in Gatagara (Rwanda), 
een centrum voor kinderen met een fysieke beperking


