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Terugblik op 2016

Caritas International is een Belgische NGO
die deel uitmaakt van het wereldwijde
Caritasnetwerk van 165 katholieke
organisaties. We zijn samen actief in 200
landen en regio’s. Caritas International helpt
slachtoffers van oorlogsgeweld, natuurrampen
en armoede in hun eigen land of op de
vlucht. In België huisvesten we asielzoekers,
begeleiden we migranten en ondersteunen we
erkende vluchtelingen bij hun integratie.
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Caritas International onderschrijft de Ethische
Code van de VEF. U beschikt over een recht
op informatie. Dit houdt in dat schenkers,
medewerkers en personeelsleden tenminste
jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat
met de verworven fondsen gedaan wordt.
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Volg ons op de voet
Caritas International.be
@Caritasintbe
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Inhoud

Financieel overzicht
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I am Caritas
Kippen voor arme
families in Matadi

Niet langer overleven
maar leven!
van de Congolezen
moeten zien te overleven met nauwelijks meer dan
1 euro per dag. Het verbeteren
van hun levensomstandigheden en de strijd tegen de dieper
liggende oorzaken van hun
structurele armoede, blijven
grote uitdagingen.
De meeste Congolese families leven op het ritme van de
landbouw en de veeteelt. Een
leven van hard labeur dat vaak
niet genoeg opbrengt om ieders
honger te stillen. Laat staan dat
deze mensen zich de aankoop
van basisgoederen kunnen veroorloven of medische zorg en
onderwijs voor hun kinderen
kunnen betalen. Er zijn heel
wat hindernissen te overwinnen: onaangepaste landbouwtechnieken, onstabiele prijzen,
slechte staat van de wegen, een
schrijnend tekort aan water.
Om maar van het gebrek aan
politieke wil te zwijgen.
Deze families blijven een
droom koesteren: menswaardig
kunnen leven van de opbrengst
van hun werk. Dat kan slechts
als ze een betere prijs krijgen
voor hun producten en hun

manier van werken optimaliseren. Daarom zet Caritas
International sinds 2015 in op
talentvolle dorpsbewoners in
Gombe-Sud. We doen dit samen met het Diocesaan Bureau
van Ontwikkeling (BDD) van
Matadi. De boeren hebben zich
onderling georganiseerd om de
wegen en de waterbronnen te
onderhouden. Ze richten spaargroepen op om later te kunnen
investeren en om leningen te
kunnen geven aan arme families. Met onze ondersteuning
diversifiëren ze hun producten
en professionaliseren zij hun
werkwijzen.
Deze successen ten spijt, hebben we ons doel nog niet bereikt: niet langer boeren om te
overleven maar om te leven. De
weg is nog lang maar we kunnen niet meer terug. “Wanneer
God in een hongerende wereld verschijnt, is het niet verwonderlijk
dat hij Brood wordt ”, zei Ghandi.
Met uw steun kunnen we het
brood delen en vermenigvuldigen. Om vervolgens onze weg
verder te zetten.

Sœur Itridat Ndombi,
Directrice BDD/MATADI

© C. Thirion

87%
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Focus Congo

Ondanks de politieke
instabiliteit en het
heersende geweld,
slagen Congolese
gezinnen erin hun
levensomstandigheden
blijvend te verbeteren.
Hun geheime kracht:
samenwerking
JOHANNA VANRAES

zouden tegen eind 2017 aan acute
ondervoeding lijden; 2,2 miljoen
mensen zijn binnen hun land op
de vlucht.
Ondanks alles laten 3.500 boerenfamilies in de ruime omgeving van Kinshasa (bisdommen
Matadi, Popokabaka en Kenge) de
moed niet zakken. Door de handen in elkaar te slaan zijn ze erin
geslaagd om op anderhalf jaar tijd
hun inkomsten te vermeerderen
en hun levensomstandigheden te
verbeteren.

Weinig inkomsten
uit landbouw
Gewapende conflicten en politieke instabiliteit hebben in de DR
Congo een van de meest complexe
en langdurige crisissen veroorzaakt. Volgens Echo (European
Civil Protection and Humanitarian Aid Operations) weten 5,9
miljoen Congolezen niet of ze
morgen voldoende te eten zullen
hebben; 1,9 miljoen kinderen
4

De grond is vruchtbaar, de landbouw is een van de belangrijkste
inkomstenbronnen. Maar de
boeren bewerken het land op een
zeer traditionele manier. Wat ze
oogsten, eten ze grotendeels op.
Ze hebben nauwelijks overschotten om op de markt te verkopen
en dus weinig of geen geld om
producten of diensten te kopen
waarvoor ze zelf niet kunnen

© C. Thirion

Niet verdelen
maar verbinden!
instaan. Vooral medische zorg
en onderwijs zijn voor hen vaak
onbetaalbaar. Met uw steun en die
van de Belgische overheid (DGD)
heeft Caritas met de betrokkenen
samen een duurzaam veranderingsproces in gang gezet. Een
nieuwigheid voor deze boeren is
de samenwerking in coöperaties.

Samen kunnen we meer
Jean-Jacques Nkumbundu
poseert niet weinig trots middenin het maniokveld dat door de
landbouwcoöperatie van Kikongo
(Matadi) beheerd wordt. Als voorzitter neemt hij het woord: “Wij
zijn allemaal boeren, we hebben
beslist om wat we al doen, samen
te gaan doen. Het telen van maniok
was een bijna vanzelfsprekende
keuze: we wilden immers snel geld
in het laatje krijgen en meer eten
produceren voor ons dorp. Het begin
was erg moeilijk. Ik heb de mensen
ervan moeten overtuigen om 23.000
Congolese frank (ongeveer 18 euro)
neer te tellen om lid te worden van
de coöperatie. Ik heb hen er ook toe

Nu vele maanden later planten de
boeren van Kikongo een maniokvariant die beter bestand is tegen
de erg schadelijke mozaïekziekte.
Ze hebben samen omheiningen
gemaakt om te verhinderen dat
het vee van de buren nog langer een groot deel van de oogst
vernielt. Met een deel van de
opbrengst van het veld hopen ze
volgende jaar een molen te kopen
zodat ze ter plaatse meel kunnen
maken en zo een meerprijs krijgen
voor hun maniok. Jean-Jacques
wil voor de coöperatie ook nieuwe
verkooppunten zoeken om nog
meer winst te kunnen maken.

© C. Thirion

“De coöperatie heeft me veel bijgebracht: de kennis die ik opgedaan
heb via de vormingen van Caritas,
geef ik nu door aan andere boeren.
Ik weet nu meer van landbouw, ik
kan ook beter met geld omgaan.
Misschien kan ik later wel een eigen
bedrijfje opstarten? De uitwisseling
van ervaringen en het samenwerken

hebben van ons een hechte groep
gemaakt. Samen staan we sterker in
het leven en zijn we beter opgewassen tegen tegenslagen.”

Een waaier
van activiteiten
Joséphine is een jonge dynamische moeder van 29. Zij is de
gerante van het winkeltje dat de
coöperatie van haar dorp Gombe-Sud heeft opgezet, met de
steun van Caritas International.
Zij heeft gestudeerd aan de technische school voor landbouw en
veeteelt maar vond geen werk. Ze
bewerkte met haar man het land
en werd lid van de coöperatie van
bij de opstart. Hierdoor kon ze
meedoen aan de groepsverkopen
van maniok, aardnoten en bonen.
Daarna is alles in een stroomversnelling terecht gekomen. De cooperatie selecteerde haar voor een
vorming voor gerante die door
Caritas georganiseerd werd en
vandaag staat ze lachend achter
de toonbank van haar winkeltje.

“Wat me vooral blij maakt is dat
ik het leven van de mensen hier
stukken makkelijker maak”, vertelt
Joséphine. “Vroeger moesten we 50
km overbruggen, te voet of met een
taximoto, om het nodige te kopen.
Vandaag kan iedereen bij mij
terecht voor zaden, klein landbouwgerief, voer voor hun dieren maar
ook koekjes en snoepgoed, drankjes,
batterijen, enz. Bovendien is het
werk fysiek minder belastend, en ik
kan vroeger naar huis om mijn twee
kinderen na school op te vangen
en hen een ‘correcte’ opvoeding te
geven”.

© C. Thirion

gebracht om iedere woensdag samen
het veld van de coöperatie te bewerken. Nooit gezien!”

Op 18 maanden tijd hebben we
dankzij uw steun en die van de
Belgische overheid 7 coöperaties
kunnen opstarten. Elke coöperatie
telt 15 tot 30 leden. Hun activiteiten zijn zeer divers: landbouw,
veeteelt, sparen en lenen, wegenonderhoud, waterbevoorrading,
verkoop,… Ze komen de hele gemeenschap ten goede. De rol van
Caritas? Met onze lokale partner
begeleiden we het hele proces en
zorgen we ervoor dat de betrokkenen na verloop van tijd de kennis
en de vaardigheden hebben om
zonder ons verder te gaan.

Caritas wil de komende vijf jaar
meer mensen als Joséphine en
Jean-Jacques, of papa Emma
die nu kippen kweekt (zie bijgevoegde brief), de kans geven om
hun levensomstandigheden te
verbeteren.
Met uw steun kan dat!
Lees er meer over op onze website www.caritasinternational.be
Alvast bedankt!
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Focus Congo

Slopende humanitaire
crisis in Kasai

© Caritas Congo

Het geweld in de provincies
Kasai escaleert. De mensenrechten worden massaal
geschonden.

s

De burgerbevolking in de Kasai provincies wordt geterroriseerd door geweld.
Hoe lang nog?

Samenwerking Justice et Paix
Ons vijfjarenprogramma in Congo, dat meegefinancierd wordt door de
Belgische overheid, loopt in samenwerking met de Commission Justice
et Paix, België. Samen pakken we de wortels van de armoede aan en
ondersteunen we beleidsbeïnvloeding en sensibilisatie.
Axelle Fischer, secretaris-generaal, over het werk van Justice et Paix
in Congo: “De Congolese bevolking voelt zich onbehagelijk… Het uitstellen
van de presidentsverkiezingen roept vragen op i.v.m. de betrouwbaarheid en
de legitimiteit van het regime. Machtwissels en het respect voor de grondwet zijn waarborgen voor een democratie, een stelsel dat fundamenteel is
voor een rechtvaardige maatschappij waarin de burgers hun basisrechten
kunnen uitoefenen. In dit land dat geconfronteerd wordt met armoede en
ondervoeding zijn de uitdagingen niet te tellen.
Binnen dit kader van grote spanningen, ijvert de katholieke Kerk onder meer
via Justice et Paix, voor de organisatie van nieuwe verkiezingen. Ze probeert
kost wat kost de dialoog tussen de machtshebbers en de oppositie en tussen
de burgers onderling te herstellen. Dat laatste is mogelijk dankzij haar lokale verankering in de parochies.
Als Europese burgers moeten ook wij onze rol spelen. De bevolking is een van
de armste van deze planeet terwijl het land over heel wat natuurlijke rijkdommen beschikt. Dat is een onduldbare paradox. Er is veel diamant, goud
en coltan dat we onder meer in onze GSM terugvinden. Alleen al door onze
manier van consumeren hebben we politieke macht!”
Om meer te weten over het werk van Justice et Paix, België:
www.justicepaix.be
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Brandstichtingen, vernielingen, verkrachtingen creëren
een klimaat van terreur.
Confrontaties tussen het
Congolese leger en milities,
tussen milities onderling en
burgers onderling, hebben
ondertussen 1,27 miljoen
mensen op de vlucht gedreven in de regio (mei-OCHA).
Parochies zorgen voor
opvang of de slachtoffers slapen in open lucht bij gebrek
aan slaapplaatsen.
Juliette Maquart, verantwoordelijke voor onze
programma’s in Congo: “Met
onze lokale Caritaspartners en
vrijwilligers verdelen we voedsel,
water, medische zorg, keukengerief, kleren. De noden zijn
enorm. Het ontbreekt ons aan
middelen, we kunnen ook niet
altijd tot bij de mensen geraken
omwille van de onveiligheid.
Heel wat mensen zijn getraumatiseerd door wat ze allemaal
hebben meegemaakt. Luisteren
naar hun verhalen en zorgen
voor de nodige psychosociale
begeleiding zijn daarom erg
belangrijk. Samen met Unicef
willen we eveneens ons ‘alarmsysteem’, dat het mogelijk
maakt in sommige gevallen
op problemen te anticiperen
(epidemieën, geschillen tussen
gemeenschappen, problemen
met bevoorrading), verder uitbreiden, om nog sneller en beter
te kunnen helpen of preventieve
acties te voeren.”

Hongersnood

Ontdek hoe we met jullie
steun mensen redden

Tot eind 2017 voorzien we noodhulp voor 38.250 personen in de
regio’s Juba, Torit, Yei en Tombura-Yambio, Zuid-Soedan. 3.000
huishoudens krijgen gedurende
4 maanden voedselhulp. 2.250
huishoudens krijgen het nodige
om opnieuw op het veld aan de
slag te gaan zodra de omstandigheden het toelaten: onder meer
verbeterde zaden voor gierst, maïs
en groenten en het nodige landbouwgereedschap.
Caritas ondersteunt ook
Zuid-Soedanese vluchtelingen
net over de grens in Oeganda,
in het Bidi Bidi kamp. Het kamp
werd onderverdeeld in 5 zones en
Caritas kreeg van de Verenigde
Naties de opdracht om ervoor te
zorgen dat de inwoners van zone
2 in hun eigen voedsel kunnen
voorzien. Dit programma is complementair met de voedselbedeling van de Wereldvoedselorganisatie die niet langer toereikend is.
Wij bereiken hier 72.500 mensen.
Zowel vluchtelingen als lokale
huishoudens.
D Dankzij jullie steun kan Caritas
International 400.000 euro
inzetten voor de hulpverlening in
Zuid-Soedan en Oeganda.

© M. Mitchell/Caritas Nieuw-Zeeland

Dankzij jullie massale
steun kunnen wij samen
met het wereldwijde
Caritasnetwerk onze
strijd tegen de honger
gevoelig opdrijven. Een
overzicht.

Caritas is al 25 jaar actief in Somalië met gezondheidszorg, voedingsprogramma’s en onderwijs.
Met de steun van het Caritasnetwerk heeft de lokale Caritasorganisatie haar activiteiten gevoelig
uitgebreid naar 22.018 mensen.
9.600 mensen krijgen cash via
hun mobiele telefoon om voedsel
en water aan te kopen en 12.416
kinderen en vrouwen die borstvoeding geven, krijgen extra voeding en zo nodig, een behandeling
tegen ondervoeding.
D Dankzij jullie steun kunnen we
ook de Somalische hongerslachtoffers dringende hulp
bezorgen ter waarde van
200.000 euro.
In Nigeria verdeelt Caritas zaaigoed en werktuigen. Wij hebben
tot dusver 1.650 families geholpen
met onderdak, water en sanitatie.
We behandelen ondervoeding,
diarree en longontsteking in medische centra. 259.483 kinderen
zijn gevaccineerd en 763 kinderen
zijn gescreend op ondervoe-

ding. We helpen ook Nigeriaanse
vluchtelingengezinnen die de
grens overgestoken zijn met Niger
in de Diffa-regio.
D Tot dusver hebben wij dankzij
jullie vrijgevigheid 100.000 euro
steun verleend aan
Nigeriaanse vluchtelingen.

HARTELIJK DANK!
Jullie steun redt
mensenlevens.
Hoe het verder loopt hangt
vooral af van hoe conﬂicten
zich verder ontwikkelen en
het al dan niet slagen van
de oogst. We blijven onze
hulpverlening uitbreiden. Uw
steun blijft meer dan welkom!

Meer info en getuigenissen:
www.caritasinternational.be
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TERUGBLIK OP 2016

Bescherming en weerbaarheid, hand in hand

Caritas International helpt mensen die slachtoffer zijn
van natuurrampen, conflicten en armoede, in hun eigen
land of op de vlucht.
We zetten alles op alles opdat ze de regie van hun leven
zo snel mogelijk (terug) in eigen handen kunnen nemen
en gewapend zijn tegen toekomstige tegenslagen.

IN BE LGIË

In België ondersteunen we vooral asielzoekers en vluchtelingen bij hun migratietraject, in het buitenland vooral
kwetsbare gemeenschappen.

Bescherming

Weerbaarheid

Opvang van asielzoekers

Focus op huisvesting en integratie

In juli 2016 beslist de Belgische regering om het aantal
opvangplaatsen in individuele woningen drastisch te
verlagen. Dat heeft gevolgen voor Caritas International.
Eind 2016 bereiden we ons voor op het verminderen
van onze 947 opvangplaatsen in eengezinswoningen
tot nog 160 in 2017.

Via onze 3 housingcafés hebben we 824 mensen
geholpen bij hun zoektocht naar een woning. In bijna 15%
van de gevallen heeft Caritas of een solidaire eigenaar die
deel uitmaakt van ons netwerk, een huis kunnen vinden.
Bijna 38% van de mensen die ondersteuning kregen
via een housingcafé hebben op zelfstandige basis een
woning gevonden. In totaal hebben dus 52% van onze
bezoekers onderdak gevonden.

• Collectieve opvang in Scherpenheuvel: 404 mensen
kregen onderdak en begeleiding.
• Specifieke opvang voor vrouwen en alleenstaande
moeders in Louvranges: 18 vrouwen en 42 kinderen.

Voogdij van NBMV’s
Ons team van 6 professionele voogden heeft 212
NBMV’s (Niet Begeleide Minderjarige Vreemdelingen)
begeleid. 112 jongeren waren nieuw voor ons in
2016. 32 jongeren kregen in de loop van het jaar een
beperkte verblijfsvergunning, 36 een onbeperkte, 49
kregen jammer genoeg geen verblijfsvergunning.

Asielzoekers die een verblijfsstatuut hebben gekregen,
kunnen niet langer in een opvangstructuur blijven. De
overgang naar zelfstandigheid is niet altijd evident
voor mensen met een kwetsbaar profiel: een fysische
beperking, medisch of psychologisch probleem,
zwanger of met een pasgeborene, bejaard, groot gezin,
alleenstaand, analfabeet. In 2016 hebben wij 31 gezinnen,
of 89 kwetsbare personen gehuisvest en begeleid naar
zelfstandigheid.
Caritas heeft ook 2 projecten opgezet die NBMV’s met
een verblijfsstatuut begeleiden naar zelfstandig wonen. In
2016 hebben we 50 jongeren opgevangen: 31 mannen in
Luik en 19 jongeren in Brussel, waaronder 2 vrouwen.

Caritas in 2016, dat was ook:

993
mensen begeleid bij hun aanvraag
tot gezinshereniging

551
vrijwillige terugkeerders geholpen
bij de re-integratie in hun thuisland

224
personen gesteund in het kader van
het hervestigingsprogramma

À L’É TR ANGE R
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Haïti

Basisbenodigdheden

Voedsel, water, medische hulp,
tijdelijk onderdak, kleren, dekens.

Na de doortocht van Orkaan
Matthew werkt het Caritasnetwerk
een noodplan uit. De eerste twee
maanden helpen we 16.940 mensen
met voedsel, proper water en
zuiveringstabletten, toiletartikelen,
tijdelijk onderdak. Cholerapatiënten
met uitdrogingsverschijnselen krijgen
rehydratatietabletten.

Ethiopië

02

Inkomsten en
basisinfrastructuren

Landbouw, veeteelt, visvangst,
huis, waterleidingen, wegen.

Samen met een internationaal
consortium en onze lokale partner
Caritas Ethiopië zorgen wij voor betere
levensomstandigheden in Ethiopië voor
7.200 gezinnen. Voldoende water en
voeder voor de dieren, resulteert in een
sterkere en grotere veestapel. Mannen
en vrouwen verantwoordelijkheid geven
en werkgelegenheid bevorderen, zorgen
ervoor dat huishoudens beter bestand
zijn tegen eventuele tegenslagen
zoals droogte en mislukte oogsten.
Coöperatieve vormen van sparen maken
projecten op lange termijn mogelijk.

DR Congo
In 2016 werken we samen met UNICEF
aan een systeem om noden tijdig te
signaleren en de kwaliteit en efficiëntie
van de hulpverlening te verbeteren. We
maken hierbij gebruik van het netwerk
van de Kerk die vertakkingen heeft in alle
basisgemeenschappen.
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Rampenparaatheid

Alarmsystemen, voorraden,
ziekenhuizen, interventieplannen,
samenwerking.

Terugblik op 2016

Financieel verslag 2016 *
7,89%

Inkomsten 2016
l Overheidsfinanciering:25.950.582,74€
l Giften:
l

7.556.909,74 €
Andere:2.867.047.81€

20,78%

71.33 %

Uitgaven 2016
Asielenmigratie:15.898.173,35€
l Internationale samenwerking: 10.345.635,02 €
l Functioneringskosten: 5.043.713,07 €
l Communicatie, fondsenwerving, educatie en
beleidsbeïnvloeding:1.361.068,96€
l

4,17 %
15,45%
48,69%

31,69 %

* Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur aan
de Algemene Vergadering van juni.

Heel erg bedankt:
In 2016 konden we onder meer rekenen op:
Ç de vrijgevigheid van 19.834 sympathisanten,
Ç meer dan 150 vrijwilligers,
Ç 28 scholen of 1.038 leerlingen die een kaart of een brief
geschreven hebben voor jonge Syrische vluchtelingen in
Libanon in het kader van ‘Kerst op de vlucht’,
Ç de steun van bisdommen, parochies, congregaties
en partnerorganisaties,
Ç endefinancieringvanoverheidsinstanties: Europese Unie,
Federale Regering, De Vlaamse Gemeenschap, Fédération
Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne, Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, provincies, gemeenten en steden.

Help ons helpen:
k Doe een gift
k Deel uw feestvreugde
k Organiseer een inzamelactie
k Word vrijwilliger
k Organiseer een workshop over asiel
en migratie
k Laat een legaat na
k Volg ons op twitter en Facebook
Meer info op www.caritasinternational.be

Het volledig jaarverslag 2016 vindt u op
www.caritasinternational.be onder ‘publicaties’.
Liever een papieren versie? Geef uw adres door
aan johanna.vanraes@caritasint.be of 02 229 36 23

infonl@caritasint.be
02 229 36 11

IBAN BE88 0000 0000 4141 – BPOTBEB1

Verantwoordelijke uitgever: François Cornet, directeur – Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel
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I am Caritas

Jubilarissen, parochies,
jonge ouders, studenten,
vrijwilligers, verenigingen,
solidaire eigenaars, bedrijven,
muzikanten, feestvierders: we
kunnen jammer genoeg niet
iedereen bij naam noemen.
Van harte dank voor de acties
die jullie ten voordele van onze
projecten organiseren.
JOLIEN CARNEL

R Bij de geboorte van Nathalie
besloten Fadi Glor en Marianne
Weemaes geen geschenken te
vragen, maar geld in te zamelen
voor Syrische vluchtelingenkin-

deren in Libanon. “We vonden
het gepast om eventjes stil te staan
bij het lot van andere kinderen. We
wilden ons steentje bijdragen voor
de slachtoffers van dit conflict dat
door de vluchtelingenstroom heel
tastbaar en heel zichtbaar geworden
was. Hulp bieden aan de hulpbehoevenden staat centraal in het
christendom – dat de hulpbehoevenden in deze veelal moslims zijn,
onderstreept het inclusief karakter
van ons geloof. Belangrijk voor ons is
ook dat de grootouders van Nathalie
geboren zijn in Aleppo en Beirut, nu
70 jaar later de start en aankomst
van deze vluchtelingenkinderen. Met
dit gebaar mikken we op een betere
toekomst voor deze generatie.” y

Bedankt
voor jullie
inzet
Meedoen? Mail naar j.carnel@caritasint.be

R Nadat de laatstejaars van de
middelbare school CLW TechniGO! in Aalst deelgenomen
hadden aan onze educatieve actie
‘Kerst op de vlucht’ wilden ze
graag nog iets extra doen voor
Syrische vluchtelingenkinderen
in Libanon. “We kozen specifiek voor
dit doel omdat we ons, als school,
willen engageren voor het recht op
onderwijs voor ieder kind”, vertelt
leerkracht Katrien Bockstael. Ook
in CLW TechniGO! zijn er leerlingen met een vluchtverleden,
en in de klas wordt regelmatig
ingegaan op de vluchtelingenkwestie. Om geld in te zamelen

verkochten de laatstejaars pasta
en maakten 4 leerlingen met hulp
van de schoolfotograaf ook hun
eigen naaktkalenders die ze te
koop aanboden. Het idee van een
naaktkalender ontstond als grap,

maar de leerkracht vond het een
schitterend plan. En het heeft
gewerkt: tot nu toe werd er € 300
ingezameld. Bedankt! ❙
R Zijn 90e verjaardag wilde
François Xavier Malou vieren
in het gezelschap van familie,

vrienden en buren. “Ik ken hen als
heel vrijgevige mensen en wilde niet
overstelpt worden met bloemen en
nutteloze geschenken, dus besliste
ik om het rekeningnummer van
Caritas International op de uitnodiging te zetten”, legt hij uit. “Ik heb
het werk van Caritas altijd gewaardeerd. Dankzij haar uitzonderlijke
wereldwijde netwerk en de kwaliteit
van de lokale vertegenwoordigers en
vrijwilligers kun je erop vertrouwen
dat de giften goed besteed zullen
worden.” De actie was een echt
succes. Er werd meer dan € 3000
ingezameld. “Ik wil alle schenkers
hartelijk bedanken en ben echt blij
dat zoveel mensen onze vreugde
gedeeld hebben.” ❙
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De kip of het ei?

Met uw gift schenkt u beide!
Koop een kip voor een Congolese familie en u geeft hen voedsel en inkomsten. Uw
kippen zorgen namelijk al snel voor eieren, kuikens en vlees en maken een verschil in
het leven van een Congolese familie.

D Koop 2 kippen voor 32 euro.
D Koop 4 kippen voor 64 euro.
D Koop 6 kippen voor 96 euro.
Caritas geeft de families een korte opleiding en de kippen krijgen hokken en een omheining, zodat ze niet aangevallen worden of weglopen. Bovendien schenkt u kippen
van een sterk verbeterd ras, die meer vlees en eieren opleveren en beter bestand zijn
tegen ziektes. Inentingen en transport zijn inbegrepen.
Gebruik het overschrijvingsformulier in de bijgevoegde brief of maak uw gift over via
internetbankieren op het rekeningnummer van Caritas International:
BE88 0000 0000 4141. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Caritas International is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Als schenker stelt u ons in staat om snel te helpen bij humanitaire noodsituaties en de levensomstandigheden van de meest kwetsbaren te verbeteren, waar ook ter wereld. Met uw gift van vandaag
steunt u onze programma’s voor voedselzekerheid en helpt u onder meer dit project voor kippen
in Congo te realiseren.
Wij respecteren de privacy van onze schenkers en geven uw adres niet door aan anderen.

