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Kerstwensen

Hoop is sterker dan
vertwijfeling

Met Caritas willen we daarbij
ditmaal speciaal aandacht vragen
voor de mensen in Burundi. Want
ook daar kijken ze uit naar meer
voorspoed. Daar was het voorbije
jaar niet veel van te merken: overvloedige regen en grondverzakkingen, gepaard met een politieke
crisis waardoor de buitenlandse
hulp van land tot land bijna tot
stilstand kwam.
Het lijden van de Burundese bevolking is groot. De vertwijfeling
ook. Maar tegelijk, en meer nog,
ook de Hoop. En de Veerkracht.
En het geloof dat het toch kan
lukken: dat ze sterk genoeg zijn
om ook deze tegenslag, opnieuw,
te boven te komen. Zij zullen het

zelf wel doen, met een steuntje in
de rug.
Kerstmis is het feest van de Hoop:
voor christenen de menswording
van God, die onder ons is komen
wonen, ons ook in de moeilijkste
omstandigheden niet in de steek
laat. Een keuze voor de mens, die
we alleen maar kunnen beantwoorden door zelf ook zorg op te
nemen voor anderen.
Onze kwetsbare medemensen zijn
geen willoze slachtoffers, speelbal
in Gods handen, maar partners
in zijn Verbond. Samen met hen
bouwen wij mee aan die droom
van een betere wereld voor allen.
Daarvoor heeft God alleen maar
onze handen ter beschikking. Uw
genereuze houding maakt heel
wat mogelijk. Met uw hulp oogt
hun toekomst dan toch rooskleurig, is de hoop sterker dan de
vertwijfeling. Wij – en zij – zijn er
u zeer erkentelijk voor!

Dominic Verhoeven,
Vicevoorzitter Caritas International

© Isabel Corthier

D

e eindejaarsfeesten zijn
een uitgelezen moment
om elkaar ‘het beste’ te
wensen voor het Nieuwe Jaar.
Voorspoed en een goede gezondheid! We wensen het iedereen
van harte toe. In onze familie en
vriendenkring, maar ook daarbuiten, in de wijde wereld.
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Focus Burundi

Samen
een solidair
netwerk
Samen leren, samen
werken, samen sparen…
Alleen onderlinge
solidariteit en een
gezamenlijke aanpak
van problemen, zorgen
voor blijvende resultaten.
Ook in moeilijke
omstandigheden.

voedsel, helpen bij het aanleggen
van een moestuintje. We laten
zien hoe terrassen en grassen
verhinderen dat de grond met de
regen van de heuvel naar beneden
glijdt. We promoten een combinatie van landbouw, veeteelt en
bosbouw. De druk op het milieu
wordt op die manier beperkt en
de diversiteit zorgt voor meer
inkomsten.

JOHANNA VANRAES

Sinds 2006 zet Caritas International volop in op familiale landbouw en armoedebestrijding in
Burundi. En dat is nodig! Burundi
is één van de armste landen ter
wereld. We kunnen dit dankzij uw
solidariteit en de steun van onder
meer de Belgische overheid. De
betrokken families zijn alvast enthousiast over de resultaten.

Solidariteit en
samenwerking
Neem nu de regio Moso. Daar zijn
momenteel 6.000 boerenfamilies hard aan het werk. Met onze
lokale partners begeleiden we
hen, maar ze leren vooral ook veel
van elkaar. We tonen hoe ze meer
kunnen produceren, hebben het
over het belang van gevarieerd
4

“De mensen de
middelen en de goesting
geven om de problemen
aan te pakken, dat is
wat we doen.”
Grégory Claus,
programmabeheerder Burundi

Het is de bedoeling dat de boeren
niet alleen genoeg voedsel produceren voor hun gezin maar ook
overschotten waarmee ze naar
de markt kunnen trekken. Voor
Caritas gaan begeleiding op maat
en solidariteit en samenwerking
hand in hand. Zo zijn er onder
andere solidariteitsgroepen die
zorgen dat de eerste jongen van
de geitjes die we verdelen, verder
verdeeld worden onder de boeren
die nog geen geiten kweken. De
boeren in Moso zien dat onze

aanpak werkt. Lees verderop wat
Fideste en Rose hierover vertellen.

Socio-economische
onrust
De recente golf van onrust in
Burundi begon in april 2015,
toen president Pierre Nkurunziza

© Isabel Corthier

Op 21 juli won hij de controversiële presidentsverkiezingen.
Sindsdien zijn honderden mensen gedood. Meer dan 300.000
Burundezen zijn op de vlucht
geslagen uit vrees voor geweld.
Vooral naar de buurlanden Tanzania en Rwanda waar Caritasteams
voor opvang zorgen. Zij die blijven,
leven in onrust en onzekerheid. Ze
leven van dag tot dag.

Inkomsten en
rampenparaatheid
Caritas wil in deze moeilijke
context samen met haar lokale
partners en de boeren blijven

Fideste UCURU, colline Musumba,
Kinyinya, schatbewaarster van
Twitezimbere, een vrouwengroepering:
“Voor het laten kiemen van zaden
gebruikten onze mannen plastieken
zakken. Die zakken vormen een bescherming tegen termieten. Plastiek
is echter niet goed voor het milieu.
Een van de mensen van Caritas heeft
ons gevraagd om eens na te denken
over het maken van mandjes met
bananenblaren. We waren verrast.
Wisten niet hoe dat moest. We hebben wat rondgevraagd. Toen bleek
dat Berchmans Singanya in een
ver verleden al dergelijke mandjes
gefabriceerd had. Hij heeft het ons
geleerd.
In het begin was het lastig, het vlotte
niet en we hadden niet onmiddellijk
het nodige materiaal maar nu slagen
we erin per persoon 30 mandjes per
dag klaar te krijgen. Wij, maar ook
onze mannen, zijn enthousiast. Na
verloop van tijd worden de blaren

afgebroken en worden ze mest voor
de plant, wat een goede zaak is. Bovendien verdienen we met ons werk
extra geld voor het gezin. De helft
van de opbrengst gaat naar onze
organisatie, een vrouwenvereniging
voor onderlinge solidariteit, solidair
sparen en leningen. We zullen er
nieuwe projecten
mee opzetten.
De andere helft
gaat naar de
leden van onze
vereniging.”

© SOPRAD

aankondigde dat hij kandidaat
was voor een derde ambtstermijn. Ondanks aanhoudende
straatprotesten tegen zijn kandidatuur - velen zijn van oordeel
dat die ongrondwettelijk is - zette
Nkurunziza door.
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Focus Burundi

ijveren voor een menswaardig
leven in solidariteit met de armsten. Samen kunnen we hen de
hoop geven die ze nodig hebben
om hun eigen leven in handen te
nemen.
Politieke instabiliteit is echter een
spelbreker. Ze verstoort de economie, smoort de ondernemingsgeest. Langetermijnwerk is in
sommige regio’s niet gemakkelijk.
Zoals in de provincie Rutana bijvoorbeeld – ook nog eens getroffen door zware overstromingen.
Daar geven we mensen de kans
om te werken binnen gemeenschapsprojecten (bv het herstellen
van de weg en de irrigatiekanalen). In ruil hiervoor krijgen ze
geld om het nodige aan te kopen.
Tegelijkertijd werken we samen
aan een rampenplan en concrete
maatregelen om crisissituaties
zo veel mogelijk te vermijden of
in ieder geval beter het hoofd te

kunnen bieden: herbebossing,
brandpreventie, spaargroepen …

Financiële middelen
worden schaarser
In 2015 bevroor ons land een
derde van de jaarlijkse hulp aan
Burundi uit onvrede met de politieke gang van zaken. Het gaat om
zo’n 45 miljoen euro voor projecten die via de Burundese overheid
gefinancierd zouden worden. Geld
dat in principe herverdeeld moet
worden onder niet-gouvernementele organisaties in Burundi.
Dat is ondertussen nog altijd niet
gebeurd. De bevolking is in deze
de grote verliezer.

Wij laten de Burundese boeren
niet in de steek.
Ook u kunt een schakel zijn in
ons solidariteitsnetwerk.
Doet u mee?

“Van nature zijn wij
vrouwen nogal jaloers.
Terwijl we werken heerst
er echter een klimaat
van verstandhouding
en solidariteit. Of het
nu om protestanten
of katholieken gaat,
weduwen, armen of
minder armen, we
vormen een hechte
solidaire groep tijdens
het maken van de
mandjes.”
Rose NTACOBIRIKO,
colline Musumba, Kinyniya

s

© SOPRAD

Fideste toont ons de mandjes van banenblaren die zij en Rose met de vrouwengroep maken. De mandjes beschermen ontkiemende plantjes tegen termieten. De helft van wat ze verdient gaat naar de vrouwengroep, de andere helft is voor haar gezin.
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Herdenking

De held in elk van ons
Op 8 november 2013
vonden meer dan 6.000
mensen de dood door
tyfoon Haiyan.
3 jaar na datum
gedenken de
overlevenden hun
doden maar ze vieren
ook het leven. Jing,
communicatieverantwoordelijke van Caritas
Filipijnen, legt uit.
JOHANNA VANRAES

Hoe kijken de mensen terug op
de afgelopen 3 jaar?
Na drie jaar hard werken om hun
leven terug op de rails te krijgen na de doortocht van tyfoon
Haiyan, heerst er toch een groot
gevoel van dankbaarheid bij de
mensen. Voor een organisatie als
NASSA/Caritas Filipijnen gaat het
niet alleen om de resultaten. In de
eerste plaats willen we positieve

verandering brengen in de levens
van mensen. Het kan overdreven
lijken maar de mensen zijn echt
weerbaarder geworden. Zij zijn
beter voorbereid op eventuele
nieuwe rampen. Ze doen er alles
aan om hun levenskwaliteit te
verbeteren en ze helpen wie het
niet alleen redt.

“Het maakt me gelukkig
te weten dat ik ook kan
bijdragen tot het geluk
van anderen.”

Deze ramp heeft dus naast het
vele lijden ook iets positiefs
teweeg gebracht?
Er zijn heel veel positieve elementen te vermelden. Onder meer het
hecht geloof van de Filipijnen:
ondanks de vele tegenslagen is
dat nog sterker geworden en dat
dankzij de grote solidariteit die ze
ondervinden. En natuurlijk ook
de ontdekking van de held die in
elk van hen schuilt: het besef dat
ook zij kunnen bijdragen tot een
beter leven voor anderen.

‘begunstigden’ van projecten die
Caritas heeft opgezet. Zij nemen
zelf het heft in handen. Ze zijn tot
het besef gekomen dat er kracht
schuilt in samenwerken. Samen
staan ze bijvoorbeeld sterker als ze
geld van de overheid willen krijgen
voor gemeenschapsprojecten. Ze
zien nu uitwegen, perspectieven
voor de toekomst. ■

Hoe kijken de mensen tegen de
toekomst aan?
De mensen binnen onze programma’s zijn nu veel meer betrokken
bij de activiteiten van hun gemeenschap. Het zijn niet zomaar

Juansing Ramirez,
een Haiyan overlevende

Wilt u weten hoe we mede
dankzij uw steun blijven werken
aan een grotere draagkracht en
betere levensomstandigheden?
Lees er meer over en bekijk de
video’s op
www.caritasinternational.be
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Terugblik

Bedankt

voor alles wat we met uw gift konden verwezenlijken.

In september riepen we
op om samen met de
vluchtelingenkinderen in
Libanon hun toekomst uit
te tekenen. Met succes!
We kregen heel wat
gulle giften binnen en
vroegen Myrna Chamieh
van Caritas Libanon,
wat dit voor de kinderen
betekent.

© Caritas Libanon

JOLIEN CARNEL

Kunt u een voorbeeld geven van
een school die recent geopend
werd?
Dankzij de giften van Caritas
International konden we al op
10 oktober een school openen in
Furn El Chebbak. Deze wijk in het
zuiden van de hoofdstad Beiroet
huisvest veel kwetsbare Syrische
vluchtelingen. Ze zijn ingeschreven in openbare scholen, maar
hebben het moeilijk. Veel van
de ouders kunnen niet lezen of
schrijven, laat staan hun kinderen
helpen met huiswerk in het Frans
of Engels. Ons After School Programme biedt ondersteuning na
de lesuren. Ik ben echt tevreden
dat we de school al konden openen, zo kunnen we de kinderen
vanaf het begin van het schooljaar
begeleiden.
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Waar in de wijk wordt het project dan precies aangeboden?
Het was heel moeilijk om een
school te vinden. Het Libanese
onderwijssysteem kent twee
shiften sinds de massale vluchtelingenstroom in het land.
’s Ochtends werd altijd al les
gegeven, maar nu is er ook ’s
middags een shift ingevoerd voor
de vluchtelingenkinderen. De
meeste scholen zijn dus constant
bezet. Het positieve antwoord
van de school van de zusters van
Sainte ¦érèse kwam dan ook
als geroepen. Het is een ideale
leeromgeving. De zusters hebben
10 klassen in Furn El Chebbak,
die we van maandag tot vrijdag
kunnen gebruiken voor het After
School Programme. De zusters
zijn open en behulpzaam. Zo
stelden ze een extra deel van het
gebouw open voor vergaderingen
en sensibiliseringssessies voor de
ouders.
Hoeveel leerlingen zijn er
ingeschreven?
Nu hebben we 109 leerlingen,
maar de aanvragen blijven binnenstromen. We moesten een
wachtlijst beginnen omdat we niet
meer kinderen kunnen begeleiden. Ze hebben immers een grote
leerachterstand: veel kinderen
waren lange tijd op de vlucht en
spreken geen Frans of Engels,
de officiële onderwijstalen in
Libanon. Ieder kind moet dus van
dichtbij opgevolgd worden.

© Caritas Libanon

Hoe komen de kinderen bij jullie
terecht?
Ze worden doorverwezen door
de scholen, maar komen ook op
eigen initiatief. Ik ben echt onder
de indruk van de motivatie van de
families. Mensen die alles verloren zijn, beseffen het belang van
onderwijs maar al te goed. Ouders
zouden echt alles doen zodat hun
kinderen naar school kunnen. En
de kinderen zelf komen ook heel
graag. Je ziet dat ze hier vrolijk
aankomen en een goede band
opbouwen met de leerkrachten.
Wordt het After School
Programme altijd aangeboden
in de buitenwijken van de grote
steden?
Ons programma is nodig in alle
kwetsbare buurten, maar in de
steden zijn de risico’s wel groter.

Er schuilen veel gevaren: geweld,
drugs, misbruik… Daarom zijn
we hier sterk vertegenwoordigd.
Maar we zijn ook aanwezig op het
platteland. Ook daar zijn er vluchtelingenkinderen die het moeilijk
hebben, zowel op school als thuis.
Bovendien zijn de lange afstanden
daar nog eens een bijkomend probleem. Dankzij de schenkers van
de septembercampagne kunnen in
Klayaa, in het zuiden van Libanon, nu 65 kinderen de bus naar
de school Saint George nemen.
Ze wonen in 5 naburige dorpen.
De kinderen die het verst wonen,
moeten zelfs afstanden van 25 km
afleggen. De bus biedt voor hen dus
echt een broodnodige oplossing. In
Klayaa wonen veel christenen en
veel van de vluchtelingenkinderen
op school zijn Iraakse christenen
op de vlucht voor IS.

Is er ook tijd voor ontspanning?
Zeker! Spelen is immers heel
belangrijk in de ontwikkeling van
kinderen. Op 4 december vieren
we in Libanon Sainte Barbe, dan
verkleden de kinderen zich en
eten we taart. We hebben ook al
grootse plannen voor ons kerstfeest. Er zullen theaterstukken
zijn voor verschillende leeftijden,
er komt een goochelaar, en we
gaan zelfs breakdancen. In Klayaa
werken de leerlingen samen met
de parochie aan een concert.
Wat motiveert u persoonlijk?
Ik werk samen met een heel
geëngageerd team dat jarenlange
ervaring in de regio heeft en zich
ook na de uren vrijwillig blijft
inzetten om goede resultaten te
bereiken. Het motiveert me om
te zien dat de kinderen elke dag
opnieuw met een lach naar school
komen en dat de klassen meteen
vol zitten. Ik vind het wel echt
jammer dat we ook kinderen op
de wachtlijst moeten zetten, terwijl ook zij enorm veel nood hebben aan ons programma. Het is
mijn droom om het After School
Programma in 100 scholen op te
starten! Zo kunnen alle vluchtelingenkinderen de nodige bagage
meekrijgen om na de oorlog mee
te bouwen aan een Syrië waar
vrede heerst. ■
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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.

R Zes ballonen voor Olga’s eerste
verjaardagsfeest!
En misschien een stukje taart.
Meer had deze guitige peuter niet
nodig om haar eerste levensjaar te
vieren. De ooms en tantes brachten geen cadeautjes mee, maar
dat vond Olga helemaal niet erg.
De familie verkoos een geschenk
voor kinderen die er meer nood
aan hebben. Met een gift voor
Syrische kinderen die naar Libanon moesten vluchten, bouwen
ze nu al mee aan een toekomst
voor andere kinderen, duizenden
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Bedankt voor
jullie inzet
Meedoen? Mail naar j.carnel@caritasint.be

kilometers verder. En Olga is het
vrolijke bewijs dat niemand te
klein is om de wereld een beetje
beter te maken. ❙

hart kunnen helpen”. Teresa doet
graag een oproep aan solidaire
huiseigenaars die zich hierin herkennen. Zij kunnen ons bellen op
het nummer 0472/72 04 45. ❙
R Pastoor Frans Verhaegen uit
Torhout stuurde ons volgende
getuigenis:
De toegenomen vluchtelingenstroom sinds de oorlog in Syrië
laat niemand onberoerd. Wat erg
toch, zeggen vele mensen, maar
wat kunnen wij er aan doen...

R Ook Teresa Van Acker wilde al
van jongs af aan iets doen voor
anderen.
Ze is afkomstig uit Portugal, waar
haar ouders vrijwilligers zijn bij
Caritas Portuguesa. Na 17 jaar
hard werk in de IT-sector, helpt
Teresa nu vrijwillig mee in het
Housing Café in Antwerpen. “In
het begin was ik zenuwachtig om
huiseigenaars op te bellen,” vertelt
ze, “maar nu ben ik heel blij om de
vluchtelingen te kunnen steunen.”
Teresa weet hoe het voelt om een
nieuwkomer te zijn. “Wij kunnen
veel doen in het Housing Café, maar
toch maak ik me nog zorgen over hoe
sommige mensen het zullen redden.
Enkel goede mensen met een groot

Is dat niet een probleem dat de
groten der aarde moeten zien
op te lossen … Nochtans weet
iedereen dat grote veranderin-

Cijfers en mensen

gen klein beginnen. Binnen onze
parochie (P.E. Petrusgemeenschap
Torhout) leefde de overtuiging dat
ook wij een bijdrage zouden kunnen leveren. Elke euro hulp kan de
projecten die Caritas International opzet voor vluchtelingen een
steun in de rug zijn. Met onze vzw
maakten we een groot bedrag, dat
op dat moment op een spaarrekening stond, vrij en maakten het
over als een renteloze lening voor
5 jaar. Een huis in de regio wordt
opgekalefaterd om er een vluchtelingengezin te kunnen opnemen.
Particulieren stelden zich bereid
om een 2e woonst ook in die zin
vrij te maken.
Bij mijn afscheid als pastoor-deken liet ik weten dat geschenken
helemaal niet hoeven en dat
‘wie het niet kon laten’ best een
bedrag konden overschrijven naar
Caritas om vluchtelingenprojecten te ondersteunen. Er werd bij
die gelegenheid zowat 4500 euro
overgemaakt. Ik ben er de mensen
die aldus een steuntje aanboden
heel dankbaar voor. Ik geloof en
hoop vooral dat meewerken aan
een andere mentaliteit de toekomst van onze wereld wat beter
kan maken. ❙

© Arago Caritas VS

Haïti: een toekomst
na Matthew

s

Distributie van voedsel, dekens, hygiënepakketten, kookgerief, zeilen en touw in
Roche Bateau vlak na de doortocht van Matthew. Het Caritasnetwerk, waaronder ook Caritas International, steunt het noodhulpprogramma van Caritas Haïti.

“Na de aardbeving in 2010 was ik
ook in Haïti. Deze ramp is anders;
er zijn minder doden, maar de vernietiging is gigantisch. Duizenden
mensen zullen vanaf nu weer moeten beginnen met het opbouwen van
hun bestaan”. Martine Haentjens,
programmaverantwoordelijke op
9 oktober 2016 vanuit Haïti.

q Verdelen van vissersnetten
q Cholera voorkomen/genezen

Waar helpen we?
Bisdom Jacmel, Cayes, Jérémie

En dan?
Met onze lokale partners werken
we een programma uit voor de
heropbouw

Wie krijgt hulp?
20.000 personen. Landbouw- en
vissersfamilies
Wat doen we?
q Opruimen van ontwortelde
bomen
q Herstellen en bouwen van
huizen
q Verdelen van zaai- en plantgoed en landbouwgerief
q Verdelen van waterzuiveringstabletten en vorming ivm
hygiëne

Wat kost dit?
336.000 euro
Hoe lang zal dit programma
duren?
Tot januari 2017

Dankzij uw steun is de toekomst
al een beetje begonnen voor
20.000 slachtoffers van de
orkaan Matthew.
Onze oprechte dank.

Meer info en beeldmateriaal op
www.caritasinternational.be.
Giften blijven welkom op

BE88 0000 0000 4141
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Zalig kerstfeest
Kerstmis. Symbool van hoop en licht in donkere dagen, van vreugde en van warme
verbondenheid met elkaar.
Het blijde nieuws van de geboorte is er voor iedereen. Kerstmis krijgt dan ook pas
zijn volle betekenis in het delen, ook met de meest kwetsbaren in onze maatschappij.
Er zijn voor de anderen, het mooiste kerstcadeau toch?
Samen verdeelden we het afgelopen jaar zaden en gereedschap voor 5.000 CentraalAfrikaanse boerenfamilies op de vlucht voor geweld in eigen land.
We geven traumatherapie, bijlessen en huiswerkbegeleiding aan Mohammad en zijn
Syrische lotgenoten in Libanon.
We helpen tientallen vluchtelingen hier bij ons aan een huurwoning.
Dankzij u en het Caritasnetwerk is de nieuwe school van Sunita en haar klasgenoten
gebouwd in Nepal.
Dankzij u hebben we het afgelopen jaar het Kind telkens weer tot leven kunnen
brengen. We blijven dat ook doen in het komende jaar.

© Isabel Corthier

We wensen u en uw dierbaren een kerst
in warme verbondenheid en een vredevol nieuw jaar

