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“Dankjewel” voor de “vriendschap”

Zoals ieder jaar kunnen we ook nu weer vanuit Fracarita Belgium een gestoffeerd jaarverslag 
voorleggen. Naar goede traditie werden er vanuit onze vereniging tal van activiteiten, projecten 
en programma’s ondersteund en gerealiseerd. Samen met ons team van medewerkers en 
talloze vrijwilligers slaagden we er erin om dit tot een goed eind te brengen. En daar mogen 
we fier op zijn. 

Dit jaar zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om het vrijwilligerswerk binnen 
Fracarita Belgium eens extra in de kijker te plaatsen. In de voorbije tientallen jaren hebben heel 
was Inleefreizigers en Zuidreizigers de kans gekregen om ter plaatse, in Afrika, onze projecten 
te bezoeken en kennis te maken met de leef- en werkomstandigheden aldaar.  Dit heeft er 
voor gezorgd dat, vanuit hun beklijvende ervaringen, heel wat lokale acties werden opgezet bij 
hun terugkeer. Vrienden, collega’s en kennissen werden aangesproken, getuigenissen werden 
gegeven, eetfestijnen werden georganiseerd, zelfs mini-muziekfestivals werden opgezet om 
naast de getuigenis ook daadwerkelijk hun solidariteit vorm te geven. Vanuit deze vrijwilligers 
ging en gaat er een immense energie uit om, vanuit hun ervaring, zich in te zetten voor de 
projecten in het Zuiden.

Er hebben inmiddels zoveel mensen deze Zuid-ervaring meegemaakt, dat vanuit de groep zelf 
de wens is ontstaan om zich te verenigen. Hierdoor kan nog meer gerichte actie ondernomen 
worden voor onze partners in het Zuiden. De Zuidreizigers hebben zich verenigd in Assante 
(dankjewel) en de inleefreizigers vormen de Warafiki (vrienden). Over beide initiatieven kan je 
in het jaarverslag een korte bijdrage lezen op pag. 27.

Ik geloof vast dat dat deze ontwikkelingen mee de toekomst van Fracarita Belgium zullen 
bepalen. Het fundeert onze werking, het verbreedt de werking in Vlaanderen, het brengt 
nieuwe en frisse energie in de vereniging. Het is met vreugde dat we deze beweging zien 
ontwikkelen. We willen als bestuur dan ook al het mogelijke doen om de verdere ontwikkeling 
van de vrijwilligersgroepen te ondersteunen en te faciliteren. Het maakt immers de solidariteit 
zoveel rijker en intenser. Het gaat niet louter meer over het verzamelen van fondsen, maar er 
ontstaat een band, een duurzame band tussen heel concrete mensen van het Zuiden, met heel 
concrete mensen van hier. Vaak mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, die vanuit hetzelfde 
idealisme hun werk vormgeven, die vanuit eenzelfde missie en inspiratie aan het werk gaan. 

Als we een dergelijke evolutie mogen zien en meemaken, dan kunnen we met vertrouwen de 
toekomst tegemoet zien. Fracarita Belgium spreidt zijn vleugels uit en gaat zich nestelen in heel 
veel dorpen en steden in Vlaanderen. Dat is bijzonder om te mogen meemaken.

Assante warafiki!

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

Coverfoto: Neuropsychiatrisch Centrum Ngozi, Burundi. Foto ©Joost Van Heesvelde

Br. Veron Raes
Voorzitter
Fracarita Belgium
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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 armoede-
bestrijding als ultiem doel. 

Werking in het Zuiden
We mobiliseren mensen en middelen in het Noorden 
om partners in het Zuiden te ondersteunen bij het 
uitbouwen en verduurzamen van kwaliteitsvolle 
initiatieven voor zorg of onderwijs.  

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

Werking in het 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) .

21 centra voor 
geestelijke 

gezondheidszorg*

Doelgroep: Kwetsbare 
mensen met psychisch 
lijden of stoornis

Ondersteunde partners 
in 2019: zie p. 8

Wie we zijn

orthopedagogische zorg

20 zorg- en welzijns-
projecten* 

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

Ondersteunde partners 
in 2019: zie p. 12

onderwijs & opleiding

7 scholen en 
opleidings-
projecten*

Doelgroep: Kinderen en 
jongeren zonder onder-
wijskansen

Ondersteunde partners 
in 2019: zie p. 16

Kaart: landen waar partners in 2019 ondersteuning ontvingen van Fracarita Belgium  
 

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

Latijns-Amerika: Brazilië, Nicaragua, Peru

* = aantal projecten dat in 2019 ondersteund werd door Fracarita Belgium. Het totaal aantal scholen en voorzieningen van de Broeders van 
Liefde in het Zuiden ligt hoger: 34 in de geestelijke gezondheidszorg, 24 in de orthopedagogische zorg en 55 in het onderwijs. 

Onze strategie:
Capaciteitsopbouw en competentie-
versterking van de lokale 
partners, zodat zij kwaliteitsvolle 
dienstverlening kunnen verzekeren 
en�de�levenskwaliteit�van�onze�finale�
doelgroep op een duurzame wijze 
kunnen verbeteren. 

6Kindje op kiné-afdeling in het CRHP, een centrum voor  
personen met een fysieke beperking in Kinshasa, DR Congo
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Geestelijke gezondheidszorg

Wereldwijd krijgen mensen te maken met mentale of neurologische aandoeningen 
en verslavingsproblematieken. Nog steeds zijn de overheidsinvesteringen die 
gebeuren met betrekking tot diagnose en behandeling, zeker in het Zuiden, 
allesbehalve in verhouding met de problematiek. De gevolgen voor de betrokken 
personen zelf, hun familie en de maatschappij zijn echter niet te onderschatten. 

Het gebrek aan toegang tot zorg, in combinatie met het alom aanwezige stigma, 
zorgt ervoor dat personen met een psychische of psychiatrische aandoening, 
epilepsie of verslaving vaak worden verwaarloosd en in mensonwaardige 
omstandigheden leven. Fracarita Belgium ondersteunt initiatieven voor  
geestelijke gezondheidszorg door in te zetten op opleiding en door taboes en 
stigma’s te doorbreken. Ook het ter beschikking stellen van medicatie en de 
uitbouw van infrastructuur wordt gesteund. 

Land Voorziening, plaats Steun

AFRIKA

Burundi Centre Neuropsychiatrique 
Kamenge, Bujumbura

Steun�aan�vorming�en�opleiding�personeel�en�sensibilisatiecampagnes.�Aankoop�en�
verzending bloedanalysetoestel en psychotrope geneesmiddelen. Ondersteuning 
kwaliteitsvolle werking.

Burundi Centre Neuropsychiatrique, 
Ngozi

Steun�aan�vorming�en�opleiding�personeel�en�sensibilisatiecampagnes.�Aankoop�en�
verzending psychotrope geneesmiddelen. 

Burundi Centre des soins mentaux Saint 
Camille, Gitega

Steun�aan�vorming�en�opleiding�personeel�en�sensibilisatiecampagnes.�Aankoop�en�
verzending psychotrope geneesmiddelen en labomateriaal. 

Centraal 
Afrikaanse 
Republiek

Centre d’Écoute Psychosocial 
et Soins de Santé Mentale 
(CEPSSM)

Aankoop�en�verzending�psychotrope�geneesmiddelen.�Bijdrage�in�de�aankoop�van�
een 4x4 voertuig. Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

DR Congo Centre Psychiatrique Sosame, 
Bukavu

Steun�aan�vorming�en�opleiding�personeel�en�sensibilisatiecampagnes.�Aankoop�van�
labo-uitrusting�en� industriële�wasmachines.�Aankoop�en�verzending�psychotrope�
geneesmiddelen. Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

DR Congo Centre Psychiatrique Sosame, 
Uvira

Steun�aan�vorming�en�opleiding�personeel�en�sensibilisatiecampagnes.�Aankoop�en�
verzending psychotrope geneesmiddelen. Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

DR Congo Centre Neuropsychiatrique  
Dr. Joseph Guislain, Lubumbashi

Steun� aan� vorming� en� opleiding� personeel� en� sensibilisatiecampagnes.�
Equipes� mobiles� voor� epilepsiepatiënten.� Aankoop� en� verzending� psychotrope�
geneesmiddelen�en�fixatiemateriaal.�Ondersteuning�kwaliteitsvolle�werking.

DR Congo Centre Hospitalier Jukayi, Dépar-
tement Santé Mentale, Kananga

Aankoop en verzending van psychotrope geneesmiddelen. Ondersteuning 
kwaliteitsvolle werking.

DR Congo Tulizo Letu en Shirika la Umoja, 
Goma

Tussenkomst in de vormingskosten en deelname aan een regionaal seminarie 
ergotherapie.

DR Congo Centre Psychiatrique Pierre 
Joseph Triest, Lusanga - Kikwit

Steun aan vorming en opleiding personeel. Aankoop en verzending psychotrope 
geneesmiddelen. Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

DR Congo Centre Psychiatrique Tulizo Letu, 
Goma

Aankoop en verzending psychotrope geneesmiddelen. Ondersteuning kwaliteitsvolle 
werking.

Ivoorkust
Maison de Soins Psychiatriques 
Saint Vincent de Paul, 
Yamoussoukro

Steun aan vorming en opleiding personeel. Transport psychotrope geneesmiddelen. 

Kenia Saint Lazarus Buyangu Mission 
Health Center, Kakamega Aankoop noodgenerator. Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Rwanda Hôpital Neuropsychiatrique 
Caraes, Ndera 

Steun aan vorming en opleiding personeel. Uitbouw afdeling ergotherapie.  
Aankoop en verzending psychotrope geneesmiddelen. Ondersteuning 
kwaliteitsvolle werking.

AZIË
Filipijnen Psychiatric Center, Gingoog Steun aan vorming en opleiding personeel. Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Filipijnen Holy Face Rehabilitation Center 
for Mental Health, Tabaco

Steun aan vorming en opleiding personeel rond rampenbeleid. Ondersteuning 
kwaliteitsvolle werking.

Sri Lanka
Saint Benedict Menni Mental 
Health Rehabilitation Centre, 
Kalmunai

Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

In 2019 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners: 

78%
van de zelfmoorden in 
de wereld vindt plaats 

in lage- en midden-
inkomenslanden. 
Zelfmoord is de 

tweede belangrijke 
doodsoorzaak bij 

15-29-jarigen.
(WHO)

Geestelijke gezondheidszorg op heel wat plaatsen in de 
wereld: vaak gaat het nog steeds om het doorbreken van 
taboes en het bevrijden van mensen uit erbarmelijke 
omstandigheden. Op het Indonesische eiland Flores was de 
nood aan gespecialiseerde psychiatrische zorg heel groot. 
Mensen met een psychiatrische aandoening werden er 
compleet verwaarloosd en leefden vaak volledig geïsoleerd. 
De�Broeders�van�Liefde�openden�er�een�heel�mooi�initiatief:�
Receng Mose Psychiatric Center & Clinic. Het centrum is de 
voorbije�jaren�gegroeid�met�steun�van�Fracarita�Belgium,�en�
kan�nu�functioneren�zonder�externe�steun.�

Op de foto links zie je Arnoldus vóór zijn opname: opgesloten 
in een cel, in een bijgebouw van het huis van zijn ouders… 
Eén jaar later zie je hem terug thuis, na een opname in 
Renceng Mose, waar hij de nodige zorg en begeleiding 
op maat kreeg! Dat maakt een wereld van verschil. Deze 
projecten�zijn�-�letterlijk�-�van�levensbelang.

Zorg en begeleiding op maat 
maken een wereld van verschil!

IMPACT 
Arnoldus: van een geketend naar een bevrijd leven

Rwanda Centre Psychiatrique Caraes, 
Butare

Steun� aan� vorming� en� opleiding� personeel.� Bouw� en� uitrusting� van� een� nieuwe�
mannenafdeling, wasserij en keuken voor het ziekenhuis. 

Tanzania Saint Dymphna Psychiatric 
Center Marumba

Steun aan vorming en opleiding personeel. Aankoop en verzending psychotrope 
geneesmiddelen. Aankoop twee manueel aangedreven naaimachines, een 
medicijnenkast� voor� het� verplegerslokaal� en� een� fixatiebed.� Renovatie� sanitair.�
Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Tanzania Saint Cornelius Mental Health 
Center, Kasaka

Steun�aan�vorming�en�opleiding�personeel.�Bouw�en�uitrusting�van�een�labo�voor�
het ziekenhuis en steun aan de erkenningsprocedure. Ondersteuning kwaliteitsvolle 
werking.

Zuid-Afrika Thandanani Center, 
Johannesburg Uitrusting�en�meubilair�voor�de�polyvalente�zaal.
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Kennis is kracht! Wereldwijde vormingen die bijdragen aan capaciteits-
versterking en kennisoverdracht

Geestelijke gezondheidszorg staat in verschillende regio’s nog in zijn kinderschoenen, en het aanbod van gespecialiseerde 
professionele�opleidingen�is�vaak�beperkt.�Met�de�financiële�steun�van�Fracarita�Belgium�aan�de�verschillende�initiatieven�voor�
geestelijke gezondheidszorg, wordt onder meer sterk ingezet op opleiding en bijscholing van personeel. Hierdoor staan de 
medewerkers�veel�sterker�in�hun�schoenen�als�ze�geconfronteerd�worden�met�de�diversiteit�aan�diagnoses.�Bij�de�financiering�
van�deze�vormingen�krijgen�we�onder�andere�steun�van�Janssen�Pharmaceutica,�UCB,�Fondation�d’Harcourt,�Icuro-Zorgnet,�
Artsen�Zonder�Vakantie�en�de�Vlaamse�partnerschapsziekenhuizen�(zie�p.�28).

Betere zorgverlening voor patiënten  
dankzij renovaties in het PC Caraes Butare

Het psychiatrische ziekenhuis Caraes Butare beschikt nu over een 
gerenoveerde mannenafdeling, keuken en wasserij. Een paar jaar geleden 
kon de vrouwenvleugel reeds worden omgevormd tot een frisse, open en 
groene infrastructuur. In 2019 was de mannenafdeling aan de beurt. Die 
biedt nu voldoende ruimte om de acute patiënten en de meer gestabiliseerde 
patiënten in afzonderlijke afdelingen onder te brengen. Deze opdeling 
bevordert de kwaliteit van de psychiatrische zorg. Het extra comfort is voor 
de patiënten meer dan welkom. De “Vrienden van de Broeders van Liefde” 
zamelden zelfs voldoende middelen in om ook de keuken te verbouwen en 
via het partnerschap met Lede werd de nieuwe keukenuitrusting betaald. Van 
wereldwijde solidariteit gesproken!

RWANDA AFRIKA & AZIË

Kikwit

Voor� Marc� Beetens� was� broeder� worden� een� late�
roeping, maar vanaf dan vielen alle puzzelstukjes in 
elkaar.� Sinds� 2007� leeft� en�werkt� hij� in� Tanzania.� “Na�
mijn�eerste�geloften�als�broeder�werkte� ik�één� jaar� in�
Huize�Triest�in�Gent.�Tot�ik�er�broeder�Stan�ontmoette.�
Dat hij me vroeg om mee te gaan naar Tanzania, was 
voor mij geen toeval. Misschien wou ik al mijn hele 
leven�naar�het�Zuiden�trekken.”�

Marumba� Rehabilitation� Health� Center� is� een� klein�
psychiatrisch centrum in de heuvels rond Kasulu in 
Tanzania.� Broeder� Marc:� “In� ons� centrum� ontvangen�
we mensen met allerlei psychiatrische aandoeningen: 
psychoses, schizofrenie, stemmingsstoornissen, enz. 
We proberen deze mensen eerst te stabiliseren en 
werken� dan� aan� hun� rehabilitatie.� Daarnaast� komen�
ook heel wat mensen met epilepsie over de vloer. Wij 
geven� hen� de� juiste� medicatie� om� hun� aanvallen� te�
onderdrukken.� Zelf� ben� ik� verantwoordelijk� voor� de�
logistiek�en�het�onderhoud�in�ons�centrum.�Ik�ben�ook�
het vast aanspreekpunt voor de collega’s van Fracarita 
Belgium�in�Gent.”

Het�centrum�krijgt� jaarlijks�Vlaamse� leerlingen�uit�het�
5e en 6e jaar secundair onderwijs op bezoek die op 
inleefreis trekken naar het Maendeleo Jeugdcentrum in 
Kigoma�(zie�p.�26).�“Aan�jongeren�die�zich�willen�inzetten�
voor�het�Zuiden�zeg�ik:�luister�naar�je�hart�en�doe�het�
met volle overgave. Hoe groot of klein je engagement 
ook�mag�zijn.�En�blijf�realistisch.�Het�is�niet�haalbaar�om�
de�hele�wereld�te�helpen,�maar�elke�druppel�telt.”

“Aan jongeren die zich willen inzetten voor het Zuiden zeg ik:  
luister naar je hart en doe het met volle overgave.”

GETUIGENIS 
Belgische broeder ondersteunt het psychiatrisch centrum in Marumba, Tanzania

In de Filippijnen zijn natuurrampen schering en inslag: 
vulkaanuitbarstingen,� tyfoons,� aardbevingen.� Dankzij�
de� steun� van� hun� Belgische� partner,� PK� Sint� Alexius� in�
Grimbergen, kon het psychiatrisch centrum Holy Face een 
vorming organiseren voor haar personeel over psycho-
sociale�ondersteuning�aan�slachtoffers�van�natuurrampen.

In�Burundi�kwamen�personeelsleden�van�de�instellingen�van�
de�Broeders�van�Liefde�uit�Rwanda,�DR�Congo,�Tanzania�en�
Burundi�samen�voor�een�vorming�over�ergotherapie�en�hoe�
dit kan toegepast worden in de geestelijke gezondheidszorg 
en� de� revalidatie� van�mensen�met� een� fysieke� beperking.�
Een unieke vorming over verschillende landen heen.

Dit jaar organiseerden onze psychiatrische ziekenhuizen 
in� Rwanda,� Burundi,� Tanzania� en� Oost-Congo� twee� grote�
vormingen in Kigali, Rwanda. In maart was er een 4-weken 
durend vormingsprogramma waar 52 van hun medewerkers 
aan deelnamen. Later op het jaar werd in samenwerking 
met�de�Zwitserse�stichting�Fondation�d’Harcourt�en�Fracarita�
Belgium�een�tweede�regionale�vorming�gehouden,�ditmaal�
specifiek�gericht�op�psychiatrisch�verpleegkundigen.�

Oud-zuidreizigers� Kris� Demeter� (pedagogisch� directeur� in�
KI� Woluwe)� en� Elke� Ruytinx� (leerkracht� en� ondersteuner�
in� KOC� Sint-Ferdinand,� Lummen)� trokken� naar� Ethiopië.��
Daar draaiden ze twee weken mee in het dagcentrum voor 
kinderen�met� een� verstandelijke� beperking� in� Yirgachaffe.�
Onze vrijwilligers luisterden naar de noden en dachten 
samen met de lokale verantwoordelijken mee na over de 
verdere uitbouw van het project. In november trok Kris 
opnieuw�naar�Yirgachaffe�voor�een�opvolgingszending
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Orthopedagogische Zorg

Leven met een beperking in het Zuiden is vaak een dagelijkse 
strijd om te overleven. Tachtig procent van de mensen met een 
beperking in het Zuiden leeft in armoede. Vaak worden kinderen 
met een beperking opgesloten, uitgesloten of verstoten. Ze worden 
gezien als last. Met behulp van de lokale partners ondersteunt 
Fracarita Belgium buitengewoon of inclusief onderwijs en 
dagbestedingsactiviteiten voor kinderen met een verstandelijke, 
fysieke of sensoriële beperking. Ook medische zorg of opleiding voor 
mensen met een beperking wordt ondersteund. Naast specifieke 
gehandicaptenzorg worden ook welzijnsprojecten voor kwetsbare 
groepen, zoals gevangenen en straatkinderen, ondersteund.

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA 
Centr. Afr. Rep. Sociaal project gevangenis Bangui Aankoop�psychotrope�medicatie.�Ondersteuning�kwaliteitsvolle�werking.

DR Congo Centre pour Handicapés Physiques, 
Nioki Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

DR Congo Centre de Rééducation des Handicapés 
Physiques Jukayi, Kananga

Financiële�ondersteuning�voor�de�orthopedische�operaties.�Aankoop�films�voor�
röntgenfotografie,�materiaal�voor�het�vervaardigen�van�krukken,�gipsverband,�
laboreagentia.

DR Congo Centre pour Handicapés Shirika la 
Umoja, Goma

Steun� aan� vorming� en� opleiding� personeel� en� aan� sensibilisatiecampagnes�
voor de bevolking. Investeringen nieuw sanitair afdeling paraplegie.  
Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Ethiopië Day Care Centre for Children with a 
Mental Disability, Yirgachaffe Vorming�en�inservice�training.�Ondersteuning�kwaliteitsvolle�werking.

Ethiopië Hidden Treasure Day center (HTDC), 
Addis Abeba

Didactisch� materiaal,� buitenspeeltoestellen� en� computers.� Ondersteuning�
kwaliteitsvolle werking.

Rwanda Home de la Vierge des Pauvres (HVP), 
Gatagara

Eigen inbreng DGD. Ondersteuning van de uitbouw en werking en aankoop 
orthopedisch materiaal, asbestvrij dak, transport, sanitair kleuterschool.

Rwanda HVP Ecole pour Aveugles et 
Malvoyants, Rwamagana Aankoop�didactisch�materiaal.�Ondersteuning�kwaliteitsvolle�werking.

Rwanda HVP Ecole de Vie Gikondo, Kigali Ondersteuning kwaliteitsvolle werking. Steun aan vorming en opleiding  
personeel.

Rwanda HVP Ecole de Vie Humura, Kigali Renovatie�sanitair�en�waterreservoir.�Ondersteuning�kwaliteitsvolle�werking.

Tanzania Bangwe Sheltered Home, Kigoma
Ondersteuning�voor�het�aanschaffen�van�kleding,�sportkleding�en�schoenen,�
sportmateriaal,�spelletjes�en�muskietennetten.�Ondersteuning�kwaliteitsvolle�
werking.

Tanzania Rumonge Deaf Cooperative, Kigoma
Investeringen luchtcompressor en gereedschap. Steun aan vorming en 
opleiding�personeel�en�sensibilisatiecampagnes.�Ondersteuning�kwaliteitsvolle�
werking.

Tanzania Maendeleo Youth Center, Kigoma Studiefonds Maendeleo voor straatjongeren. Ondersteuning kwaliteitsvolle 
werking.

Tanzania Mount Tabor Day Care Center, Tabora Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Tanzania Father Triest Day Care Centre, 
Shinyanga Ondersteuning in de aankoop van voedsel voor het dagcentrum.

In 2019 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

AZIË
Filipijnen Orthopedagogical Institute, Manila Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

LATIJNS-AMERIKA
Brazilië Associação Estrela da Manhã (“Mor-

genster”, São Sabasião da Amoreira
Aankoop�van�didactisch�materiaal�voor�de�ateliers�en�voor�de�studiebegeleiding.�
Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Nicaragua Programa de Reintegración Socio-
Familiar Casa Amanecer, Granada Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Nicaragua Programa de Intervención Psicosocial 
Jesús Amigo, Granada Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Peru Centro de Educación Básica Especial 
Pedro José Triest (CEPETRI), Lima Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

30%
van de straatkinderen 
wereldwijd heeft een  

mentale, fysieke  
of sensoriële beperking. 

(UNICEF)

Links: Emmanuel in 
het centrum, toen 
hij 10 jaar was.

Rechts: Emmanuel 
vandaag: trotse 

vader. 

Dat je leven soms gekke sprongen maakt, daar kan 
Emmanuel als geen ander over meepraten. Tien jaar 
geleden dwaalde hij nog als straatkind doelloos rond 
in�achterbuurten�van�de�Nicaraguaanse�stad�Granada.�
We�leerden�hem�kennen�tijdens�de�Zuidactie�van�2010,�
“Hola,�Amigos”.�Vandaag,�10�jaar� later,� is�hij�de�trotse�
vader van een dochtertje en mentor voor heel wat 
straatkinderen� in� het� “Casa� Jesús� Amigo”.� Voor� deze�
kinderen� heeft� hij� een� duidelijke� boodschap:� “Blijf� in�
jezelf�geloven”.
 
“Ik� heb� het� grootste� deel� van� mijn� kindertijd�
doorgebracht�in�Casa�Jesús�Amigo.�Dankzij�de�hulp�van�
het centrum, kon ik mijn studies secundair onderwijs 
afwerken. We leerden er ook wassen, koken, onszelf te 
organiseren, … kortom alles wat we nodig hadden om 
later op eigen benen te kunnen staan. Geen idee wat er 
van�mij�was�geworden�zonder�Jesús�Amigo.”

“Als� straatkind� voel� je� je� vaak� helemaal� alleen� op�
de� wereld.� Niemand� die� je� aanmoedigt,� die� je� een�
schouderklopje�geeft�als� je� iets� goed�doet.� Je� verliest�
heel� snel� je� zelfvertrouwen.� Vandaar� dat� het� Casa�
Jesus Amigo zo belangrijk is geweest voor mij. Mensen 
hebben waarop je kan rekenen, die in je geloven, 
die je respecteren, die je blijven graag zien, hoeveel 
stommiteiten je ook uithaalt, da’s zo belangrijk als 
kind. Mijn dochter wil ik daarom zeker twee belangrijke 
waarden�doorgeven:� liefde�en� respect.�Voor�anderen,�
maar ook voor jezelf. Dit laatste is minstens even 
belangrijk.”�

“Toen� ik� 18�was,�was� ik� helemaal� klaar� om� alleen� te�
gaan wonen. Ik wou echter heel graag iets terug doen 
voor het centrum. Ik besloot om als vrijwilliger mee 
te� helpen� op� de� kleine� boerderij� van� Jesús� Amigo.�
Later ging ik computerlessen geven aan de jongens en 
meisjes�in�het�centrum.�Dit�doe�ik�nu�nog�altijd.�Enkele�
keren per week sta ik ook in voor de nachtopvang. Ik 
herken mezelf in die kinderen. Het voelt goed om iets 
te�kunnen�betekenen�voor�hen.”��

GETUIGENIS 
Emmanuel: van Nicaraguaans straatkind naar mentor voor straatkinderen

“Geen idee wat er van mij was 
geworden zonder Casa Jesús Amigo.”
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GETUIGENIS 
Br. Saul en Br. Edouard over het belang van hun missie in Ethiopië

Toiletten, douches en waterreservoir voor 
dagcentrum in Ndera

HVP Ecole Spéciale Humura is een dagcentrum voor kinderen met een 
verstandelijke beperking in Ndera. Het centrum groeit en bloeit! Daarom, en ook 
op vraag van de inspectie, moest er dringend extra sanitair worden voorzien. 
Dankzij een aantal donoren kon men in 2019 het waterreservoir herstellen 
en een extra sanitair blok voorzien met kraantjes, douches en toiletten. Een 
“proper” en noodzakelijk project!

  RWANDA

Maak�kennis�met�Claude,�de�jongen�uit�de�campagnefilm�
van�de�Zuidactie�“Ongezien�Talent”�(zie�pag.�22).�Claude�
was zó slechtziend dat hij van school werd gehaald. 
Dankzij�de�Zuidactie�kon�hij�in�het�schooljaar�2019�van�
start� gaan� in� de� blindenschool� van� de� Broeders� van�
Liefde in Rwamagana, Rwanda. Ondertussen begint 

het� al� aardig� te� lukken� met� het� brailleschrift.� Geen�
gemakkelijke opdracht, maar wel cruciaal voor zijn 
studies�en�toekomst!�Verder�leert�hij�ook�nog�stoklopen�
en allerlei andere technieken om z’n mobiliteit en 
zelfstandigheid te vergroten. Een nieuwe start voor 
Claude! 

IMPACT 
Claude: slechtziende jongen opnieuw naar school

We� leerden� Br.� Saul� en� Br.� Edouard� kennen� tijdens�
onze� Zuidactie� ‘Verborgen� Schatten’� in� 2018.� Beide�
Broeders�van�Liefde�zijn�ondertussen�al�meer�dan�twee�
jaar� actief� bezig� met� hun� project� voor� kinderen�met�
een� verstandelijke� beperking� in� Yirgachaffe,� Ethiopië.�
Dankzij� de� steun� van� de� Zuidactie� hebben� ze� hun�
bescheiden dagcentrum met containers uitgebouwd en 
konden�ze�ook�hun�huisbezoeken�verder�zetten.

Br.� Saul� getuigt:� “Hoe� meer� huisbezoeken� we� doen,�
hoe meer we ons bewust worden van de ernst en de 
omvang� van� de� problematiek� hier.� De� vele� gevallen�

van verwaarlozing en misbruik van kinderen met een 
verstandelijke beperking choqueren ons telkens weer, 
maar�doen�ons�ook�beseffen�hoe�belangrijk�onze�missie�
is. Er is nog heel wat werk voor de boeg om de bevolking 
te sensibiliseren. Maar zoals het Chinese spreekwoord 
zegt:�Een�tocht�van�duizend�mijl�begint�met�één�stap…”

“Maar� we� zijn� ook� heel� trots� op� wat� we� al� hebben�
kunnen�verwezenlijken�in�deze�korte�tijd.�Als�je�ziet�hoe�
deze�kinderen�openbloeien�tijdens�onze�activiteiten�en�
verbaasd�zijn�van�hun�eigen�kunnen…�Dat�geeft�ons�de�
moed�om�te�blijven�gaan.”�

“De Zuidactie van 2018 is voor ons niet alleen een financiële maar ook een 
mentale ondersteuning voor het werk dat we dagdagelijks doen in moeilijke 

omstandigheden.”  – Br. Saul
6Br. Saul (geel T-shirt) en Br. Edouard (wit T-shirt) op huisbezoek bij een familie met een kindje met een verstandelijke beperking

5Br. Saul en Br. Edouard op weg naar een huisbezoek 5Vroeger zaten ze opgesloten, nu kunnen de kinderen met een 
verstandelijke beperking zich maximaal ontwikkelen in een dagcentrum 
dat aangepast is aan hun noden
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Industriële blokkenmachine in Bukavu

Met de nieuwe machine die we in 2019 konden opsturen, kan de technische 
school ITFM in Bukavu (DR Congo) nu betonblokken maken van uitstekende 
kwaliteit (betonklinkers en snelbouwblokken). Geschikt voor eigen gebruik in de 
lokale projecten van de Broeders van Liefde, maar ook voor verkoop door de 
school. Zo kan men inkomsten genereren voor de werking van de school. Een 
mooie duurzame stap vooruit. Directeur Br. Gaston Cuypers liet weten dat de 
bestellingen binnenkomen en dat de klanten zeer tevreden zijn over de kwaliteit 
van de blokken. Aangezien er ook veel vraag is naar betonnen verluchtingsroosters 
(die lokaal niet geproduceerd worden), kijkt men momenteel uit of ook de mal 
voor de aanmaak van die roosters aangekocht kan worden.

DR CONGO

Onderwijs en opleiding

Ondanks positieve evoluties in de belangrijkste onderwijsstatistieken, zijn er 
nog steeds regio’s waar kinderen niet, of slechts beperkt, naar school gaan. 
Schoolgaande kinderen zijn meestal gezonder, hebben meer zelfvertrouwen en 
hebben later meer kans op een menswaardig inkomen. 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. 
Fracarita Belgium steunt verschillende initiatieven van opleiding en onderwijs in 
Afrika en Azië, om kinderen én volwassenen de kracht van kennis te geven.

Land Voorziening, plaats Steun:

AFRIKA  

DR Congo Institut Technique Fundi 
Maendeleo, Bukavu

Ondersteuning kwaliteitsvolle werking. Aankoop en verzending van materiaal 
voor de draaibanken en voor de zaag-, boor- en schaafmachines. Opstart fonds 
microkredieten.�Studiebeurzen�en�sociaal�fonds�voor�(oud-)leerlingen.

DR Congo Ecole de Vie, Goma Steun�aan�vorming�en�opleiding�personeel�en�aan�sensibilisatiecampagnes�voor�de�
bevolking.

DR Congo Groupe Scolaire Kabinda Renovatie�schoolgebouwen,�tweede�fase.

Grote  
Meren- 
gebied

Diverse
Opleiding�coaches�geestelijke�gezondheidszorg�(GGZ)�en�regionale�vorming�voor�de�
partners� GGZ� en� orthopedagogische� zorg� (OZ).� Organisatie� van� een� veertiendaags� 
seminarie�ergotherapie�in�samenwerking�met�Artsen�zonder�Vakantie.

Kenia Scholen Ukunda - Rainbow 4 Kids Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

Tanzania Kigoma Training Center (KTC), 
Kigoma

Ondersteuning�kwaliteitsvolle�werking.�De�verdere�afwerking�van�de�“Lecture�Hall”�
om het tekort aan klaslokalen op te vangen.

AZIË

India Saint Peter's School, Simalia Uitrusting� wetenschapsklas.� Aankoop� didactisch� materiaal� en� schooluitrusting.� 
Beveiliging�school�en�vorming�personeel.

Pakistan Canon Triest Schools Ondersteuning kwaliteitsvolle werking.

In 2019 ondersteunde Fracarita Belgium onderstaande partners:

6Canon Triest Basisschool in Lahore, Pakistan    

Chhoti schrijft opnieuw geschiedenis!

Chhoti, het hoofdpersonage uit onze Zuidactiecampagne van 2016, schrijft opnieuw geschiedenis. Ze behaalde een diploma 
lager secundair onderwijs in haar Indisch dorpje Simalia in 2019. Ze behaalde de hoogste graad, “First Division”, en scoorde 
vooral heel goed op haar taalvakken. Ook de andere leerlingen van haar klas slaagden in het nationaal eindexamen.

Dit is zeker geen evidentie, want deze jongeren behoren tot de tribals, een achtergestelde bevolkingsgroep in India. Gemiddeld 
slaagt slechts 6 op de 10 tribal jongeren voor deze examens. Een bewijs dat de school van de Broeders van Liefde in Simalia 
toponderwijs biedt, ook al komen de leerlingen uit de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van het land. Ondertussen is Chhoti 
gestart met haar hoger secundair onderwijs. Wat een verschil voor de kinderen in Simalia, die tien jaar geleden nog in de 
steengroeves werkten. Met de komst van de basisschool van de Broeders van Liefde in 2011, en de secundaire afdeling in 2016, 
betekende dit het einde van de kinderarbeid in Simalia. Een historisch feit! 

INDIA

Simalia

60%
van de jongeren tussen 

de 15 en 17 jaar in  
Sub-Sahara Afrika  

gaan niet naar school. 
(Unesco)
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202 straatkinderen opnieuw naar school

Het Maendeleo Jeugdcentrum is heel belangrijk voor straatkinderen en 
kwetsbare jongeren in Kigoma. In die grote stad in Tanzania heerst extreme 
armoede. Er leven veel straatkinderen en het jeugdcentrum neemt het voor hen 
op. Het centrum doet dat op een heel unieke wijze. Jongeren worden er begeleid 
en opgeroepen om een actieve rol op te nemen ten dienste van de buurt. In ruil 
krijgen ze een studiebeurs en een plaats om te slapen en wat te eten.

In totaal konden in 2019 maar liefst 202 straatkinderen dankzij het studiefonds 
van Maendeleo naar school! Dankzij fondsenwervende acties in België werd 
heel wat geld ingezameld, onder andere via de Warmste Week (Music for Life).

TANZANIA 

“Maendeleo heeft me op 
het goede spoor gezet” 

GETUIGENIS 
Christina studeert verder dankzij studiebeurs Maendeleo Jeugdcentrum

“Als�meisje�zijn�de�uitdagingen�soms�wat�groter.�Maar�
ik laat me niet afschrikken. Ik weet wat ik wil, en ik ga 
ervoor! Ik groeide thuis op in een gezin van acht. Mijn 
vader is metselaar, maar breed hadden we het niet. Hij 
werkte�zich�te�pletter�om�ons�naar�school�te�sturen.��Ik�
mocht� zelfs� naar� het� middelbaar.� Niet� evident,� want�
voor 2 Tanzaniaanse kinderen op 3 eindigt de school na 
het�lager�onderwijs.”

“Ik� wou� daarna� absoluut� verder� studeren.� Daarom�
trok� ik� tijdens� de� laatste� jaren� van� de� middelbare�
school naar Maendeleo. Daar kreeg ik begeleiding in 
de huiswerkklas voor Engels, da’s hier de voertaal van 
het hoger onderwijs. Die taal moest ik goed onder 
de knie krijgen. Privélessen kon ik echt niet betalen. 
Maendeleo�gaf�me�gratis�de�kans�om�Engels�te�leren.�Ze�
noemen�me�een�stille�doorzetter…�En�met�het�Engels�is�
het�nu�gelukt.”�

“Ik�droomde�er�altijd�van�om�boekhoudster�te�worden.�
Vandaag� studeer� ik� met� een� beurs� aan� het� Tanzania�
Institute�of�Accountancy.�Maendeleo�heeft�me�op�het�
goede spoor gezet! Ik hoop volgend jaar af te studeren 
en�aan�het�werk�te�gaan.�Ik�ben�jullie�erg�dankbaar!”

Christina

K-MILLE
K-Watte?
Fracarita�Belgium�lanceerde�in�2019�een�nieuw�fondsenwervend�initiatief,�genaamd�“K-Mille”.�Zijn�naam�
klinkt�als�“Kamiel”,�maar�vindt�zijn�oorsprong�in�het�Grieks�(staat�voor�Kilo,�wat�1.000-voud�betekent:�1�
kilometer�=�1.000�meter�/�1�kilogram�=�1.000�gram)�en�het�Frans�(Mille�=�duizend).�K-Mille�is�een�fictief�
personage, maar zijn levensomstandigheden zijn vergelijkbaar met dat van een doorsnee Afrikaanse 
jongere.�K-Mille�is�een�jongen�die�les�volgt�in�de�school�van�de�Broeders�van�Liefde�in�Butare,�Rwanda.�
In het hele Grote Merengebied zijn er projecten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Elk jaar 
maken�meer�dan�150.000�mensen�gebruik�van�de�diensten�van�de�Broeders�van�Liefde�in�dat�stukje�van�
Afrika. Da’s een hele uitdaging. Want deze regio kent structurele armoede. Wie bij de projecten komt 
aankloppen,�heeft�meestal�niet�de�middelen�om�de�geboden�zorg�of�begeleiding�volledig�zelf�te�betalen.�
De�werkingskosten�en�uitgaven�voor�medicatie,�medisch�of�educatief�materiaal�lopen�snel�op…

K-Mille’s uitdaging: join the family!
Daarom lanceert K-Mille een oproep om 1.000 leden te vinden voor de K-Mille familie. Een familie die het verschil wil 
maken! Om lid te worden van de familie, stort je via een permanente opdracht maandelijks 10 euro ten voordele van de 
projecten�in�het�Grote�Merengebied.�Of�je�kiest�voor�een�jaarlijkse�gift�van�120�euro.�Door�de�bestaande�K-Millers�zelf�
naar�extra�leden�te�laten�zoeken�in�hun�vrienden-�en�kennissenkring,�kan�de�familie�uitbreiden.�Maar�in�eerste�instantie�
dachten�we� hiervoor� aan� de� Zuidreizigers� (die� zelf� deze� projecten� bezocht� hebben� en� dus� goed�weten� over�welke�
projecten�het�gaat),�de�medewerkers�van�Fracarita�Belgium�en�de�bestuurders�en�leden�van�de�Algemene�Vergadering�
(bij�uitbreiding�alle�Belgische�broeders)�om�dit�initiatief�bij�hun�vrienden�en�kennissen�aan�de�man/vrouw�te�brengen.�
Op die manier willen we op termijn 1.000 K-Millers halen die maandelijks ondersteuning bieden aan de projecten in het 
Grote Merengebied. 

Wat familie voor ons betekent
Fracarita� Belgium� gebruikt� de� giften� van� de� K-Mille� familie� om� onderwijs,� zorg� en� welzijn� aan�
te� bieden� in� de� projecten.� Ze� hebben� steun� nodig� voor�werkingskosten� en�materiaal� om� al� die�
projecten�kwaliteitsvol�verder�uit�te�bouwen�zonder�dat�de�armsten�uit�de�boot�vallen.�Natuurlijk�
krijg een K-Miller als lid van de familie ook veel terug! Drie keer per jaar bezorgen we hen een 
nieuwsbrief.�Daarin�geven�we�nieuws�over�de�besteding�van�de�giften�en�geven�we�vooral�ook�veel�
familienieuwtjes�uit�Afrika.�Zo�maken�K-Millers�kennis�met�de�mensen�en�de�projecten�die�geholpen�
worden�dankzij�hen.�Daarnaast�geeft�Fracarita�Belgium�elk�jaar�een�fiscaal�attest.�Zo�kan�men�45%�
van�de�gift�recupereren.�De�jaarlijkse�gift�van�120�euro�kost�dus�effectief�66�euro�aan�de�schenker,�of�
5,5 euro/maand. We gaan ervan uit dat dit voor de meeste mensen wel haalbaar moet zijn.

Stand van zaken
Op dit ogenblik staat de teller op 77 leden. Aangezien op dit ogenblik de ingezamelde middelen nog bescheiden zijn, 
worden�deze�in�de�eerste�plaats�gebruikt�als�een�hefboom�om�projecten�waarvoor�onvoldoende�middelen�beschikbaar�
zijn�toch�te�financieren.�Zo�werden�in�2019�volgende�zaken�gerealiseerd�met�een�inbreng�vanuit�K-Mille:

• de�aankoop�van�een�card-reader�om�digitale�foto’s�te�kunnen�omzetten�in�didactisch�materiaal�voor�de�kinderen�
die les volgen in de school voor lager buitengewoon onderwijs in Gikondo.

• inbreng bij het bedrag dat nodig was om het sanitair van het dagcentrum Humura te realiseren.
• inbreng�voor�kosten�gemaakt�om�het�materiaal�voor�Sosame�Bukavu�dat�per�container�werd�verstuurd�te�dekken.
• participatie�in�de�kosten�voor�deelname�aan�de�regionale�vorming�ergotherapie�in�Bujumbura�voor�de�deelnemers�

uit Rwanda en DR Congo.
• bijdrage in de aankoop van Orbit Readers voor de blindenschool in Rwamagana via het DGD-programma.

Interesse? Alle info: www.fracarita-belgium.org/k-mille/
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Logistiek
Verzending materiaal naar het Zuiden in 2019:

20,7 ton
=

€ 323.352
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
€ 170.615

DR Congo
€ 72.118

Burundi
€ 77.002



Om de kwaliteitsvolle uitbouw van onze partners mogelijk te maken, is het vaak noodzakelijk om hen te voorzien van materiaal. 
Fracarita�Belgium�organiseert�de�aankoop�en�verzending�van�dat�materiaal.� In�eerste� instantie�wordt�gekeken�of�de�zaken�
die�de�projecten�nodig�hebben�om�kwaliteitsvol�werk�te� leveren,� lokaal�aangekocht�of�vervaardigd�kunnen�worden�(beter�
voor�de� lokale�economie�en�het�milieu).�Voor�heel�wat�producten�(zoals�psychotrope�medicatie�en�specifiek�didactisch�of�
orthopedisch�materiaal)�is�dat�echter�niet�het�geval.�Ook�de�kwaliteit�en�de�prijs�spelen�natuurlijk�een�rol.�Sommige�producten�
zoals�informaticamateriaal�of�medicatie�zijn�wel�lokaal�te�krijgen�maar�aan�excessieve�prijzen�(dubbel�of�drie�keer�zo�duur)�of�
van�minderwaardige�of�niet-gecontroleerde�kwaliteit.�En�dan�loont�het�de�moeite�om�de�aankopen�in�België�(bij�uitbreiding�
Europa)�te�doen�en�ze�te�verschepen.�Het�totale�gewicht�aan�verzonden�goederen�bedroeg�ruim�20�ton�en�vertegenwoordigde�
een waarde van meer dan 320.000 euro.

Container vanuit Gent naar Bukavu
Na�vele�maanden�verzamelen,�inpakken,�wikken,�wegen,�gepuzzel,�zwoegen�en�zweten�is�op�26�februari�2019�een�container�
met�materiaal�vertrokken�richting�Bukavu,�DR�Congo.�Dankzij�vele�gulle�schenkers�kon�de�container�gevuld�worden�met�bijna�
9 ton materiaal voor de technische school ITFM en het psychiatrische ziekenhuis Sosame. De ateliers en het secretariaat 
van�de�school�konden�verder�uitgerust�worden�met�onder�andere�een�kopieermachine,�een�garagehefbrug�en�materiaal�om�
kwaliteitsvolle�betonblokken�te�maken�(zie�pag.�17).�De�beddenlakens�en�arbeidskledij�in�Sosame�schitteren�dankzij�de�nieuwe�
wasmachines.�Het�extra�schoolmateriaal�wordt�eveneens�nuttig�gebruikt.

Reizen
In�2019�was�Fracarita�Belgium�betrokken�bij�115�reisdossiers,�waarvan�het�merendeel�van�de�reizen�werd�geboekt�via�Carlson�
Wagonlit.�Een�70-tal�reizigers�maakten�gebruikt�van�de�reisbijstandsverzekering�die�werd�afgesloten�bij�IC-Verzekeringen.�Er�
werden�71�visumaanvragen�ingediend�op�verschillende�ambassades�in�België.�Deze�werden�door�ons�voorbereid�en�veelal�
ingediend�door�onze�vrijwilliger�Marc�Willems.�Het�merendeel�van�de�reizigers�vertrok�vanuit�België�met�bestemming�Rwanda,�
Burundi,�DR�Congo�en�India.

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�geeft.

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 Organisatie Broeders van Liefde en ASBL Œuvres des Frères 
de la Charité beheren 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

5Een deel van het podium in de Sint-Paulus school in Gent, waar we 
het startschot gaven van de Zuidactiecampagne ‘Ongezien Talent’.

Ivoorkust, C.A.R. en Tanzania
€ 3.617

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

Acties�in�België
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ZUIDACTIE 2019: ONGEZIEN TALENT

In�2019�voerde�Fracarita�Belgium�campagne�voor�kinderen�
die�blind�of�slechtziend�zijn� in�Rwanda.�Net�als�elk�kind,�
hebben ook zij heel wat talenten. De structurele armoede 
in Rwanda belet hen echter om deze talenten te laten 
groeien�en�later�op�eigen�benen�te�staan.�Ze�zijn�hierdoor�
levenslang� afhankelijk� van� de� goodwill� van� hun� familie,�
of moeten alleen zien te overleven door te bedelen op 
straat. Heel wat blinden in Rwanda leven dan ook in 
extreme armoede. 

Talenten ontdekken en benutten
Maar�in�een�heel�bijzondere�school�van�de�Broeders�van�
Liefde�in�Rwamagana,�krijgt�hun�“ongezien�talent”�wel�alle�
kansen. De blinde of slechtziende leerlingen volgen er het 
gewone schoolcurriculum, leren braille en stoklopen en 
ontdekken hun eigen talenten.  Die talenten zullen ze later 
hard nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

Onze� Fracarita� Belgium� ambassadrice� Sarah� Vangeel��
bezocht deze school en liet zich enkele dagen 
onderdompelen in de wereld van blinde en slechtziende 
leerlingen.� Ze� stond� versteld� van� de� impact� van� zo’n�
visuele�beperking�op�hun�dagelijks�leven.�Sarah�ontmoette�
ook enkele oud-leerlingen van de school, zoals Peter en 
Venancia.�Dankzij�hun�goede�opleiding�in�de�blindenschool�
van� de� Broeders� van� Liefde,� konden� zij,� ondanks� hun�
blindheid,� een� eigen� fietstaxibedrijfje� uit� de� grond�
stampen.�Nu�kunnen�ze�hun�eigen�boontjes�doppen…

Met�de�Zuidactie�“Ongezien�Talent”�werd�geld�ingezameld�
om het drinkwaterprobleem van de school op te lossen. 
Er werd een waterput geboord en er werden reservoirs 
aangelegd�zodat�de�school�ook�tijdens�het�droogseizoen�
voortaan over drinkbaar water kan beschikken. Daarnaast 
werd� ook� geïnvesteerd� in� didactisch� materiaal� en� in�
studiebeurzen voor de allerarmste leerlingen, zodat ook 
zij het schoolgeld kunnen betalen. 

Zuidactie in het donker
In�de�Belgische�scholen�en�voorzieningen�van�de�Broeders�
van Liefde werden massaal blinddoeken boven gehaald om 
leerlingen,�patiënten,�cliënten�en�collega’s�te�laten�inleven�
in�de�wereld�van�personen�met�een�visuele�beperking.�Na�
deze bewustmaking werden allerlei fondsenwervende 
acties� georganiseerd.� De� opbrengst� uit� onze� scholen� en�
voorzieningen en die van de eigen fondsenwervende 
initiatieven� van� Fracarita� Belgium� en� haar� vrijwilligers��
(o.a.�fundraising�dinner,�schrijfacties,��steunaanvragen�bij�
lokale� overheden� en� donororganisaties,� enz.)� bracht� de�
totale opbrengst van de campagne op € 191.710. Er werd 
ook� opnieuw� oude� kledij� ingezameld� via� de� Zuidactie-
containers van Wereldmissiehulp op de terreinen van 
scholen en voorzieningen: maar liefst 44 ton! Met de 
opbrengst� uit� de� verkoop� van� dit� oude� textiel� steunde�
Wereldmissiehulp�de�Zuidactie.  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 en andere donoren

Waarvoor?
Concreet door Fracarita Belgium 
ondersteunde projecten in het Zuiden

Inkomsten?
€ 191.710

ZUIDACTIE

p Met de opbrengsten van de Zuidactie boren we onder andere een waterput 
en leggen we reservoirs aan zodat de school ook tijdens het droogseizoen over 
drinkbaar water kan beschikken.

p Ambassadrice Sarah Vangeel op bezoek bij Peter en Venancia die, ondanks 
hun blindheid, een eigen fietstaxibedrijfe uit de grond stampten.

5Blinde en slechtziende leerlingen leren 
stoklopen in een heel bijzondere school van de 
Broeders van Liefde in Rwamagana, Rwanda.
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Zuidactie 2019 in beeld:

6 Carine Van Bael (pedagogisch directeur Sint-Victor Turnhout) ontmoet de 
ster van de Zuidactie-campagne 2019 in levende lijve.

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. 

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 in Rwanda en Oost-Congo. Welke 
zijn de werkomstandigheden van psychiatrische 
verpleegkundigen? In welke klassen en in welke 
omstandigheden 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. 
Het zijn vaak heel beklijvende momenten, zowel voor 
de Afrikaanse als de Belgische collega’s.

Wat? 10-daagse themareis

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

Doelgroep? Personeelsleden van de voorzieningen van de 
Broeders van Liefde in Vlaanderen en Brussel

Deelnemers? 9

Bestemming? Rwanda + Oost Congo

Acties in 2019? € 63.009,78

ZUIDREIS

 www.zuidreis.be

6 Warme ontmoetingen met collega’s in het Zuiden typeren de Zuidreis
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In 2019 waren ze al met meer dan 207: de mensen die 
sinds 2005 met onze ngo op Zuidreis of op Inleefreis 
Maendeleo trokken naar het hart van Afrika. Op 
vrijwillige basis en als personeelslid of leerling van de 
vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Die weken in Afrika hebben hen allemaal erg geraakt 
en gemotiveerd tot inzet voor hun collega’s of hun 
leeftijdsgenoten in het Zuiden. Uit dit enthousiasme 
groeide Assante en de Warafiki (= vrienden).

Assante, wat ‘dankjewel’ betekent in het Swahili, 
wil de ervaring en de expertise enerzijds en het 
enthousiasme en engagement anderzijds van oud-
Zuidreizigers valoriseren, onderhouden en versterken. 
Assante richt zich op de personeelsleden van de 
Broeders van Liefde die op Zuidreis hun collega’s 
bezochten in Rwanda en de Kivu (Oost-Congo).

Daarvoor werd een Kernteam Assante opgericht dat 
het geheel wil coördineren en die de verbinding wil 
zijn tussen deze beweging en de ngo. Het Kernteam 
overkoepelt en ondersteunt vrijwilligerswerkingen 
die gestructureerd zijn in alle vijf Vlaamse provincies. 
De ngo kan bij haar terecht voor vragen naar hulp, 
zowel inhoudelijk als financieel. Naar de ngo toe wil 
Assante een aanspreekpunt zijn voor relatie-uitbouw 
en constructieve kritische reflectie. En ze wil een 
inhoudelijke denktank zijn voor de ngo en een vinger 
aan de pols zijn voor haar achterban.

Ook in 2019 kon Fracarita Belgium uitgebreid beroep 
doen op Assante voor inhoudelijke ondersteuning en 
initiatieven voor fondsenwerving.

Onze jongeren die op Inleefreis Maendeleo trokken, 
blijven structureel betrokken bij Fracarita Belgium. 
Voor hen bestaan de Warafiki (Warafiki betekent 
in het Swahili ‘vriendschap’). Het overkoepelt en 
verbindt alle initiatieven van de (oud-)leerlingen 
van de Broeders van Liefde die ooit met de ngo op 
Inleefreis Maendeleo trokken, naar ons jeugdcentrum 
voor straatkinderen in Kigoma te Tanzania. De Warafiki 
zaten ook in 2019 niet stil. Het is hartverwarmend te 
zien wat de reis nog steeds voor hen betekent en hoe 
het hun wereldbeeld en actieve solidariteit verder 
bepaalt.

Acties�van�Assante

5 Warafiki nemen deel aan de 
Warmathon 2019

27

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 € 36.185,78

INLEEFREIS

In 2019 was er een succesvolle elfde 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 Warafiki-Walk, ... 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 Vrienden voor het leven! Een getuigenisavond van de Warafiki in Gent

 www.inleefreis.be

Acties�van�de Warafiki

5 Warafiki organiseren een fuif ten 
voordele van Maendeleo

5 Assante is ook een eigen biertje 5 Tweedaagse sponsorwandeling naar 
het Warmste Huis in Kortrijk

5 Boekenverkoop in de 
bibliotheek van Stabroek

5 Grace Valley Invites 
benefietconcert

5 Jonathan speelt met 
zijn eigen bandje op zijn 
benefietmuziekfestival 

5 Eetfestijn Assante 2019 met meer dan 360 aanwezigen
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15 partnerschappen
In 2019 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 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 2019 € 25.107,15 (waarvan € 8.104 via de vormings- 
projecten gesteund door Zorgnet-Icuro)


PARTNERSCHAPPEN

Keuken voor het psychiatrisch centrum 
Caraes in Butare, Rwanda

De infrastructuur van het psychiatrisch centrum 
Caraes in Butare wordt stap voor stap verbeterd. 
Na een nieuwe vrouwenafdeling en een nieuwe 
mannenafdeling, werd in 2019 een nieuwe keuken 
gebouwd en uitgerust. PC Ariadne (Lede) zorgde in 
het kader van hun partnerschap mee voor de globale 
financiering.

Organigram

Deel van een groter geheel

Fracarita Belgium maakt deel uit van een grotere internationale structuur 
die de scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde in het 
Zuiden ondersteunt in hun capaciteitsversterking. De internationale vzw 
Fracarita International staat in voor de coördinatie en vertegenwoordigt de 
organisatie op internationale fora.

Meer info: www.fracarita-international.org, op Facebook en op Instagram.
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Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking  (DGD)
De Belgische overheid is onrechtstreeks een partner 
van Fracarita Belgium in de capaciteitsversterking van 
een aantal initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg 
en orthopedagogische zorg in het Afrikaanse Grote 
Merengebied. Hiervoor wordt samengewerkt 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 Pijlers
Fracarita Belgium vormt met drie Belgische 
vierdepijlerorganisaties het samenwerkingsverband 
“Kitumo”. De vier partners werken samen op het vlak van 
geestelijke gezondheidszorg 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.

• Rainbow for kids
Fracarita Belgium werkt samen met Rainbow 
for kids voor de ondersteuning aan de Ukunda 
scholen in Kenia. 

Ngo’s
Artsen Zonder Vakantie - Op Gelijke Voet
Hun zendingen combineren daadwerkelijke hulp 
(consultaties, operaties) met vorming van het lokaal 
personeel (via een traject van capaciteitsversterking). 
Er wordt met financiering door de Belgische overheid 
samengewerkt ter ondersteuning van geestelijke 
gezondheidszorg in Bukavu (DR Congo) en Burundi. 
Hun zendingen naar het HVP Gatagara in Rwanda 
werden overgedragen naar de Nederlandse organisatie 
Op Gelijke Voet, die een soortgelijke doelstelling en 
manier van werken heeft als AzV.

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. 

Wereldmissiehulp
Scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde 
in Vlaanderen kunnen een rode kledingcontainer van 
Wereldmissiehulp plaatsen. Met de opbrengst uit de 
verkoop van deze oude kledij ondersteunen we onze 
Zuidactie.

Stichtingen
Fondation d'Harcourt
Met deze Zwitserse organisatie werken we sinds begin 
2018 samen binnen een driejarig programma in het 
Grote Merengebied ter verbetering van de kennis van  
artsen, verplegend personeel en apotheekmedewerkers 
rond geestelijke gezondheidszorg.

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. Er zijn in 2019 
stages geweest van mensen uit / samenwerking met:

• Hogeschool Gent
• HOWEST Kortrijk
• Sint-Augustinusinstituut Aalst
• University Colleges Leuven-Limburg

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 het anti-epilepticum Keppra dat ze 
ter beschikking stellen (programma nog tot 2022).

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

Andere 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.

Pegasus
Pegasus is het sociaal secretariaat voor onze 
medewerkers overzee. 

Gemeentelijke Raden voor  
Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
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 en 
in andere dienen lokale vrijwilligers subsidiedossiers  
in. Dit is onder andere het geval in Aalter, Balen-Olmen, 
Brecht, Bierbeek, Brugge, Dilbeek, Evergem, Geel, 
Gent, Ham, Hoogstraten, Lede, Lommel, Lummen, 
Maldegem, Mol, Leopoldsburg, Oudenaarde, Ravels, 
Sint-Martens-Latem, Stabroek, Staden, Tienen, 
Waasmunster, Zoersel, Zwevegem.

Perspective 2030
Fracarita Belgium is lid van het samenwerkingsverband 
Perspective 2030, dat erop toeziet dat de  
engagementen worden nageleefd om bij te 
dragen aan de realisatie van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

Present
Present ondersteunt de ngo bij vrijwilligerswerk.

Fracarita Belgium is lid van:

Samenwerking

Belgische Regio Broeders van Liefde
De Belgische Regio van de Broeders van Liefde was 
de initiatiefnemer van de vzw Fracarita Belgium 
(oorspronkelijk Caraes) en is haar belangrijkste 
structurele partner sinds haar oprichting. De Belgische 
regio van de congregatie brengt een fundamenteel 
deel van de middelen in. Dat zorgt ervoor dat de 
goede werking van de ngo gegarandeerd wordt en een 
zo maximaal aandeel van de ingezamelde giften naar 
het Zuiden gaat.

vzw Organisatie Broeders van Liefde
Een bevoorrechte partner van Fracarita Belgium is 
de vzw Organisatie 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 fondsenwerving, sensibilisatie 

en educatie (vnl. Zuidactie, zie p. 22), maar ook rond 
capaciteitsversterking via de partnerschappen (zie  
p. 28).  

Vriendencomité Broeders van Liefde
Het Vriendencomité van de Broeders van Liefde steunt, 
als groep van personen uit voornamelijk het Belgische 
en internationale bedrijfsleven, binnen de structuur 
van Fracarita International, tevens een aantal concrete 
projecten van Fracarita Belgium in het Zuiden. In het 
bijzonder in CAR (watervoorziening Bangui), Ethiopië 
(Dagcentrum Yeka, Addis Abeba), Rwanda (bouw 
nieuwe keuken in Caraes Butare en steun aan de 
Zuidactie voor de blindenschool in Rwamagana via het 
Fundraising Dinner), Tanzania (Kigoma Training Center, 
Kigoma, en Psychiatrisch Centrum Kasaka). Er was 
ook een schenking en verzending van een container 
ziekenhuismateriaal voor Rwanda en Oost-Congo.

Fracarita Belgium wenst al haar partners te bedanken. Dit zijn onder meer:
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Financieel verslag

Evolutie giften met attest (€ x 1.000) Omzet en opbrengsten 2013 - 2019 (€ x 1.000.000) 

In 2019 bedroegen de totale kosten van Fracarita Belgium € 2.529.353,26. Een totaal 
van € 2.535.249,71 aan opbrengsten werd geboekt. Het boekjaar wordt daardoor 
afgesloten met een positief resultaat van € 5.896,45. Samen met het negatief 
overgedragen resultaat van boekjaar 2018 ten bedrage van € -101.432,81 geeft dit 
een negatief over te dragen resultaat van € -95.536,36.

Uitgaven: 
€ 2.529.353,26
Opbrengsten: 
€ 2.535.249,71
Resultaat: 
€ 5.896,45

5Kleuterschool in Ndera, Rwanda   Omzet   Opbrengsten

5 Programa de Intervención Psicosocial Jesús Amigo, Granada, Nicaragua

 2
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Opbrengsten

 Bijdrage congregatie
 Subsidies

    Giften
 Diversen

Uitgaven

Balans en resultatenrekening

De bijdrage vanuit de eigen congregatie Broeders van Liefde was in 2019 
hoger dan in 2018 en bedroeg 27 % van de totale beschikbare middelen. 
De subsidies haalden hetzelfde niveau van 2018, namelijk 14%. De private 
giften maakten met 57% net zoals in 2018 het grootste deel van onze 
inkomsten uit.  Met  566.478,48 euro aan giften met fiscaal attest zaten we 
iets boven het niveau van 2016 en 2017. Extra inspanningen blijven nodig 
om voldoende middelen in te zamelen.

Bijna 74 % van de beschikbare middelen kwam in 2019 rechtstreeks ten 
goede van de partners in het Zuiden. De Zuidwerking via samenwerkings-
programma’s met DGD-financiering haalde in 2019 met 11% hetzelfde 
niveau als in 2018. Fracarita Belgium blijft het grootste deel van de steun 
inzetten in de Regio van de Grote Meren. Een kwart van de middelen zijn 
nodig om de eigen werkingskosten en een goede opvolging van de projecten 
te verzekeren en 1% werd ingezet om fondsen te werven.

  DGD-programma 
  Eigen werkingskosten
  Fondsenwerving, communicatie, 

sensibilisatie en educatie
     Andere projectondersteuning

  

Actief Passief
VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

  
 Immateriële vaste activa                          1.631,08                     502.208,21 
 Materiële vaste activa                        11.092,51                      -95.536,36 

                       12.723,59                     406.671,85 

 Vorderingen op meer dan één jaar                     865.695,55 Schulden op ten hoogste één jaar
 Vorderingen op ten hoogste één jaar                     672.941,71                                       -   
 Geldbeleggingen                     559.978,18                        61.997,98 

 Liquide middelen                        84.208,88                     105.442,61 

 Overlopende rekeningen                     147.519,63                          9.144,39 
                 2.330.343,95 Totaal Schulden op ten hoogste één jaar                     176.584,98 

 Overlopende rekeningen                  1.759.810,71 
Totaal schulden                  1.936.395,69 

 T O T A A L   DER   A C T I V A                  2.343.067,54  T O T A A L  DER  P A S S I V A                  2.343.067,54 

Kosten Baten
Bedrijfskosten Bedrijfsopbrengsten

Diensten en diverse goederen 86.083,64                       Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies 2.529.473,32                 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 682.765,42                    Andere bedrijfsopbrengsten 1.611,04                         
Afschrijvingen 3.203,05                         Totaal Bedrijfsopbrengsten 2.531.084,36                 
Andere bedrijfskosten 1.760.314,91                 Financiële opbrengsten 4.165,34                         

Totaal Bedrijfskosten 2.532.367,02                 Uitzonderlijke opbrengsten 0,01                                 
Financiële kosten -3.014,25                        
Uitzonderlijke kosten 0,49                                 

 T  O  T  A  A   L          2.529.353,26                  T  O  T  A  A   L          2.535.249,71                 

A. Te bestemmen resultaat:
totaal exploitatieresultaat 2019 5.896,45
overgedragen resultaat per 31/12/2018 -101.432,81
Te bestemmen resultaat: -95.536,36

B. resultaatverwerking:
overdracht naar volgend boekjaar 95.536,36

C. nog te bestemmen resultaat: 0,00

 

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

Totaal vaste activa Totaal eigen vermogen

VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN

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

Totaal vlottende activa

Fracarita Belgium vzw 

Geconsolideerde balans op 31/12/2019

Geconsolideerde resultatenrekening boekjaar 2019

ResultaatverwerkingUitgaven 2019

Andere projectondersteuning  € 1.582.591,29   

Eigen werkingskosten € 638.840,32   

Fondsenwerving,�communicatie,�sensibilisatie�en�
educatie

€ 29.494,90   

DGD-programma�Rwanda,�Burundi,�DR�Congo € 278.426,75   

Eindtotaal € 2.529.353,26   

Opbrengsten 2019

Bijdrage�congregatie € 690.007,30   

Diversen € 64.717,47   

Giften € 1.435.966,76   

Subsidies € 344.558,18   

Eindtotaal € 2.535.249,71   
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Verslag bedrijfsrevisor: 
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  fracarita-belgium@fracarita.org
 www.fracarita-belgium.org 
 www.zuidactie.be
 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

Maatschappelijke zetel:
Stropstraat 119
9000 Gent

5Meisje in het internaat van HVP Gatagara, Rwanda: een centrum 
voor personen met een fysieke en motorische beperking    


