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InHOuD 

leGenDe – InFO
Ons online jaarrapport is verrijkt met pictogrammen, die u met 

een simpele klik naar onze website leiden voor extra informa-

tie. Foto’s, video’s, getuigenissen en publicaties zullen u zo een 

bredere kijk bieden op de activiteiten en projecten van Caritas 

International in het jaar 2013. U vindt 5 verschillende picto-

grammen in het jaarrapport:

FOtO

vIDeO

PublICatIe

GetuIGenIs

Meer weten

www.CarItas-Int.be (PublICatIes) 
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Beste lezer,

Als we het jaaroverzicht 2013 beginnen met het goede 

nieuws, dan denken we onvermijdelijk aan de verkiezing 

van paus Franciscus, een paus vol van de ‘vreugde van het 

evangelie’ en een inspiratiebron voor alle Caritasorganisaties 

wereldwijd. We verheugen ons eveneens over de aanstel-

ling door deze paus van Kardinaal Maradiaga, voorzitter van  

Caritas Internationalis, tot zijn raadgever bij het bestuur van 

de Kerk en de hervorming van de Romeinse Curie. Deze aanstelling illustreert hoezeer 

de visie van de Kardinaal betreffende de missie van Caritas overeenstemt met die van de 

paus en met ‘de blijde boodschap’. De oproep van de paus eind 2013 om de campagne 

van Caritas Internationalis tegen de honger in de wereld te steunen, is een hart onder 

de riem voor Caritas International België die van voedselzekerheid een prioriteit heeft 

gemaakt.

De vrijgevigheid van onze landgenoten bij het drama in de Filipijnen is eveneens goed 

nieuws. Caritas International heeft 2,2 miljoen euro ontvangen. Het departement Inter-

nationale Samenwerking heeft onmiddellijk na de doortocht van tyfoon Haiyan de cri-

sisinterventie van het Caritasnetwerk gesteund en werkt aan een heropbouwprogram-

ma in het bisdom Antique met focus op het herstel van basisinfrastructuren, visvangst, 

landbouw veeteelt en andere inkomstengenererende activiteiten. De keuze van het 

bisdom is ingegeven door de grote armoede ter plaatste en de weinige hulp die de 

slachtoffers bereikt. 

Ook het trieste lot van de Syrische vluchtelingen in Syrië zelf en in zijn buurlanden, liet een 

groot aantal mensen niet onverschillig. Dankzij het vertrouwen van onze sympathisanten 

en dat van onze financiers, kunnen we samen met onze lokale partners levensnoodza-

kelijke hulp brengen in Syrië, Libanon, Jordanië, Irak en Turkije. Grote solidariteit ook 

n.a.v. onze jaarlijkse campagne waarbij Juliette symbool stond voor de slachtoffers van 

het conflict in Oost-Congo. Met de ontvangen steun kunnen we alleenstaande moeders, 

landloze boeren en bevrijde kindsoldaten een betere toekomst geven. In dit verband ver-

melden we graag dat de driejaarlijkse prijs van de stichting Caritas International-Deckers 

uitgereikt werd aan de vzw ‘Sosame’ te Bukavu, een psychiatrische instelling opgericht 

door de Broeders van Liefde.

Een aantal ontwikkelingen in 2013 baren ons echter grote zorgen. We betreuren ten 

zeerste dat de bezuinigingen zowel op federaal als op Europees niveau. Op het vlak van 

noodhulp en ontwikkelingssamenwerking zagen we ons genoodzaakt om programma’s 

met vertraging of in afgeslankte vorm op te starten. 

De maatregelen van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben het aantal asielzoe-

kers in ons land aanzienlijk doen dalen en een herstructurering van de opvangstructuur 

in België teweeg gebracht. Voor Caritas International betekent het een vermindering van 

haar aantal opvangplaatsen in eengezinswoningen van 968 naar 655, en een verminde-

ring van 32% van het budget op zes maanden tijd wat belangrijke consequenties heeft 

voor de dienst Opvang. Sindsdien zoeken we naar mogelijkheden om, in samenwerking 

met derden, de vrijgekomen woningen beschikbaar te maken voor andere kwetsbare 

personen die het moeilijk hebben om betaalbare en gezonde woningen te huren.

Tot slot wil ik mijn enthousiasme en mijn bewondering uitdrukken voor de dagelijkse 

inzet van het personeel van Caritas International bij het concreet maken van haar op-

dracht. Op basis van ervaring, aangevuld met vorming op het vlak van goed beheer, 

heeft elk departement zijn cohesie en werking geoptimaliseerd. Ik dank hier uitdrukkelijk 

de directeur, de departementsverantwoordelijken en de diensthoofden voor de manier 

waarop ze hun medewerkers blijven motiveren. 

Michel Verhulst, ir., voorzitter Caritas International
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van harte dank aan iedereen die in Caritas International gelooft. 
 
Onze programma’s kunnen slechts gerealiseerd worden dankzij de inzet en de steun van heel veel mensen,  
instellingen en organisaties. We danken hier in het bijzonder: 
 
• Al onze private schenkers 

• Bisdommen, parochies en religieuze congregaties 

• Bedrijven, stichtingen en vzw’s

•  De koepelorganisaties: Vluchtelingenwerk Vlaanderen / CIRE / 11.11.11 / CNCD /  
Ngo-federatie / Acodev / Concord / Voice 

• De media, in het bijzonder Kerknet / Kerk en Leven / Braambos / Médias Catholiques (Dimanche en RCF) 

• Onze institutionele financiers: 

De Europese Unie  
ECHO / DG Devco / Het Europees Ontwikkelingsfonds / Het Europees Vluchtelingenfonds / Het Europees Terugkeerfonds

De Federale Regering  
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) / Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) / Het Federaal Agent-
schap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) / Het Staatssecretariaat Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie / Het Mi-
nisterie van Justitie (dienst voogdij) / Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding 

De Vlaamse Gemeenschap  
Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS) / Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

La Fédération Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne  
Wallonie–Bruxelles International (WBI) 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Actiris, Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

Provincies en gemeenten 
 

• Caritas Internationalis, Caritas Europa, Caritas Catholica Belgica en al onze partners in binnen- en buitenland 

• Onze medewerkers in binnen- en buitenland die elke dag ons engagement waarmaken 

• Al onze enthousiaste vrijwilligers
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Wat zijn wij? 
Caritas International is een Belgische NGO. Als deelor-

ganisatie van Caritas Catholica Belgica zijn wij lid van 

het wereldwijde Caritasnetwerk van 164 katholieke 

organisaties, samen actief in 200 landen en regio’s.  

Caritas International helpt slachtoffers van oorlogsge-

weld, natuurrampen en armoede in hun eigen land of 

op de vlucht. 

 

Onze visie 
Caritas International streeft naar een wereld van vrede, so-

lidariteit en rechtvaardigheid waarin geen slachtoffers meer 

zijn van oorlogen, rampen en armoede.

Iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op een waardig 

leven en moet genieten van zijn fundamentele rechten. De 

toegang tot voedsel, drinkwater, medische zorgen, onder-

wijs, werk en onderdak moet voor iedereen gegarandeerd 

zijn.

Solidariteit en subsidiariteit zijn noodzakelijk voor ons werk. 

Geen enkel land of organisatie kan alles alleen oplossen. 

Alleen een samenbundeling van krachten kan tot duurzame 

oplossingen leiden. 

 

 

Onze missie 
Caritas International steunt slachtoffers van oorlogen, ram-

pen en armoede en helpt migranten, in samenwerking met 

de nationale en internationale netwerken waartoe ze be-

hoort. Wij voeren onze missie uit zonder onderscheid van 

ras, nationaliteit of geslacht noch van politieke, religieuze 

of filosofische overtuigingen. In overeenstemming met de 

boodschap van het evangelie, helpt Caritas International de 

kwetsbare medemens opdat hij of zij zijn ontwikkeling in 

eigen handen kan nemen

Bij crisisinterventies biedt Caritas International een snelle en 

doeltreffende hulpverlening. Wij zorgen voor heropbouw- 

en ontwikkelingsprogramma’s en creëren zo kansen voor 

de begunstigden om zelf in hun eigen levensonderhoud te 

voorzien. 

In België organiseert Caritas International opvang en bege-

leiding voor migranten en verdedigt de rechten van vluch-

telingen. Wij verlenen individuele sociale en juridische bij-

stand. 

Op basis van onze ervaringen betreffende onthaal, asiel 

en migratie en armoedebestrijding, hier bij ons en in het 

Zuiden, klagen we onrecht aan en bepleiten we structurele 

oplossingen op beleidsvlak.

CarItas InternatIOnal

www.CarItas-Int.be 

One human family, zero poverty

http://www.caritas-int.be/nl/page/visie-en-missie
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
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afrika
Benin
Burkina Faso
Burundi
Centraal-Afrikaanse Republiek
Congo (DR)
Ethiopië
Guinee
Kameroen 
Mali
Mauritanië
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Tanzania
Togo
Zuid-Afrika
Zuid-Soedan

latijns-amerika
Haïti

europa
Armenië
Bosnië-Herzegovina
Bulgarije
Kosovo
Rusland 
Servië
Turkije
Oekraïne

Midden-Oosten
Jordanië
Libanon
Palestina
Syrië

 

CarItas InternatIOnal OP De werelDkaart                 2013 



7

azië
Bangladesh
Cambodja
Filipijnen 
Georgië
India
Indonesië
Kazachstan
Mongolië
Myanmar
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Thailand

 

CarItas InternatIOnal OP De werelDkaart                 2013 

Noodhulp en heropbouw 
•  Afrika: Burkina Faso, Burundi, Centraal-Afrikaanse 

Republiek, Congo (DR), Niger, Zuid- Soedan

• Azië: India, Myanmar, Pakistan, Filipijnen

• Europa: Bulgarije, Turkije

• Latijns-Amerika: Haïti

• Midden-Oosten: Jordanië, Libanon, Palestina, Syrië 

 

Ontwikkeling cofinanciering 
•  Afrika: Burkina Faso, Burundi, Congo 

(DR), Ethiopië, Niger, Rwanda

• Azië: India, Indonesië, Mongolië, Thailand

• Europa: Bosnië, Kosovo, Servië

 
Onwikkeling eigen fondsen en  
partnerschapsprojecten
•  Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, Kameroen, Congo 

(DR), Ethiopië, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Rwanda, 

Senegal, Tanzania, Togo, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan

•  Azië: Cambodja, Filipijnen, India, Indonesië, 

Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thailand

• Europa: Armenië, Bosnië-Herzegovina

• Latijns-Amerika: Haïti

• Midden-Oosten: Libanon, Palestina

 

Top 10 terugkeerlanden Cel Re-integratie 
• Afrika: Guinee
• Azië: Bangladesh, Georgië, Kazachstan, Nepal, Pakistan
• Europa: Armenië, Kosovo, Rusland, Oekraïne
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nOODHulP en HerOPbOuw 

Noodhulp bij rampen en conflicten, om levens te red-
den, blijft voor Caritas International een belangrijke op-
dracht. De complexiteit van de crisissen en hun groeiende 

aantal, de stijgende verwachtingen van onze donoren en van 

de publieke opinie, het toenemende aantal actoren, hebben 

tot gevolg dat de uitdaging voor Caritas International om 

snel, maar ook efficiënt te werken groot is. Caritas Interna-

tional zet daarbij ook in op de kwaliteit van het werk (o.a. 

Sphere project: vastleggen minimumnormen voor humani-

taire hulpverlening). Na de crisis moeten slachtoffers kansen 

krijgen om het leven in eigen handen te nemen en een mens-

waardig bestaan op te bouwen. Naargelang de situatie start 

Caritas International zelf met heropbouwwerken of werken 

we mee met het Caritasnetwerk in verschillende domeinen: 

huisvesting, water, gezondheidszorg en onderwijs. 

 
OntwikkELing: kErnthEMA vOEdsELzEkErhEid

Terwijl de noodhulp- en heropbouwprojecten activiteiten bevat-

ten in verschillende domeinen, kiest Caritas International, wat 

de structurele programma’s betreft, voor een focus op voed-
selzekerheid, onmiskenbaar een mensenrecht. Honger, onder-

voeding en voedselonzekerheid vormen een complex probleem 

en kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn van armoede. Het 

wereldvoedselprobleem moet dan ook vanuit verschillende in-

valshoeken worden aangepakt. Caritas International heeft o.m. 

aandacht voor verhoogde productie, diversiteit, koopkracht, 

toegankelijkheid van basisstructuren (water, gezondheidszorg, 

vorming), gemeenschapsontwikkeling. Om een structurele ver-

betering van de levensomstandigheden van kwetsbare groepen 

te bewerkstelligen, bouwt Caritas International volwaardige 

partnerrelaties uit met een aantal organisaties in het Zuiden. 

nOOdhuLp, hErOpbOuw En OntwikkELing:

 COntIGuuM 

Caritas International is in België een van de weinige orga-

nisaties die expertise hebben in zowel noodhulp en herop-

bouw als in ontwikkelingssamenwerking. Caritas Interna-

tional kiest voor een geïntegreerde aanpak en beschouwt 

de verschillende hulpverleningsfasen als een conti-
guum: ze sluiten naadloos op elkaar aan en beïnvloe-
den elkaar. Concreet houdt dit in dat we bij noodhulp al 

elementen integreren die een basis leggen voor duurzame 

ontwikkeling. Zowel bij noodhulp als ontwikkelingspro-

gramma’s houden we rekening met eventuele toekomsti-

ge rampen en integreren we maatregelen om rampen te 

voorkomen, of minstens de gevolgen ervan te beperken. 

Vandaar ook het belang van onze lokale partners die voor 

continuïteit zorgen. 

GelIJkwaarDIGHeID Man/vrOuw – HIv/aIDs – 

zOrG vOOr Het MIlIeu 

Transversale thema’s verweven zich systematisch door al 

onze programma’s. Bij de opzet van een project en het uit-

bouwen van een partnerrelatie wordt er waar relevant aan-

dacht besteed aan gender, hiv/aids en milieu. In 2013 heeft 

een werkgroep de laatste hand gelegd aan een concept-
nota over gender. De nadruk ligt hier op de gelijkwaar-

digheid van man en vrouw in een sociale context: gelijke 

kansen en gelijke rechten. In een strategische nota wor-

den instrumenten aangereikt die partners en programma-

beheerders helpen bij het nastreven van dit objectief.

InternatIOnale saMenwerkInG

INLEIDING

INHOUD

INLEIDING 8

ENkELE REpREsENTaTIEvE  

pROGRamma’s 9

- Syrië/burgeroorlog: overleven 9

-  Filipijnen/Haiyan: solidair vanaf dag één 10

-  DR Congo: voedselpakketten en zaaigoed  11

-  Haïti: meer inkomsten,  

efficiënter samenwerken  12

-  Ethiopië: betrokkenheid lokale  

gemeenschap  13

-  Rwanda: ecolandbouw,  

capaciteitsversterking  13

-  Niger: zonne-energie voor extra  

inkomsten  14

-  Nepal: rampenrisicovermindering 15

- India: water en sanitatie 15

samENWERkING EN  

bELEIDsbEïNvLOEDING 16

OvERzICHT pROGRamma’s 2013 17

- Cofinanciering  17

- Programma’s eigen fondsen  19
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« Het is een schande dat er niet genoeg 

fondsen ter beschikking gesteld worden 

voor de noodlijdende Syriërs. De 

wapenhandel is blijkbaar duizend keer 

belangrijker dan de bescherming van 

gewone mensen. »  
Michel Roy, secretaris-generaal van het 
Caritasnetwerk. 

sYrIë

burgErOOrLOg: OvErLEvEn 

De burgeroorlog in Syrië gaat in maart 2013 zijn derde jaar 

in. Niemand heeft op het eind van het jaar nog zicht op 

de verschillende vechtende partijen: zowel de aanhangers 

van president Assad als de rebellerende tegenstanders 

van het regime zijn onderling sterk verdeeld en het ge-

vaar dreigt om elke hoek. De VN houdt het aantal doden 

niet meer bij en spreekt over “meer dan 100.000 doden” 

eind 2013. 9,3 miljoen mensen in syrië hebben huma-
nitaire hulp nodig, meer dan 2,3 miljoen mensen zijn 

gevlucht naar de buurlanden. 

Caritas International steunt de gezamenlijk noodhulppro-

gramma’s van het Caritasnetwerk in syrië, Libanon, Jor-
danië en Turkije (voedsel, medische zorg, onderdak, 
onderwijs, werkgelegenheid, winterbescherming en 
kleren) en steunt daarnaast ook met financiering van het 

Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 

(150.00 euro) een specifiek project in de kuststreek van Syrië.

Een groot aantal mensen, dat het geweld in Homs en 

Aleppo wil ontvluchten, trekt naar de streek rond Tartus, 

een kuststad op 45 minuten van Homs die tot dusver re-

latief gespaard is gebleven van de oorlog. Deze instroom 

van mensen legt een enorme druk op de bestaande ba-

sisdiensten. Ontheemden leven ofwel samen met andere 

gezinnen of in collectieve centra. Sommigen zijn verplicht 

een onderkomen te improviseren aan de rand van de stad. 

Velen moeten het stellen zonder warm water of aangepas-

te sanitaire voorzieningen.

 

Naast problemen van infrastructuur en huisvesting, is het 

socio-economisch evenwicht volledig verstoord, en heeft 

ENkELE REpREsENTaTIEvE pROGRamma’s
het plaatsgemaakt voor een oorlogseconomie, geken-

merkt door schaarste aan goederen, diensten en werkge-

legenheid, met als gevolg een exponentiële stijging van de 

kosten van levensonderhoud.

Verplaatste personen en gastgezinnen (765 families of 

3.825 personen) in de regio van Tartus krijgen daarom 

nu hulp voor voedsel, huur en medische zorg. Het 

gaat hier zowel om christenen als moslims. 70% zijn ver-

plaatste personen en 30% gastgezinnen.

www.CarItas-Int.be 

Harde tijden voor Syriërs in Libanon

Syrische vluchtelingen trotseren winter

Stemmen van Syrische vluchtelingen in Jordanië

http://www.caritas-int.be/nl/news/benzinekacheltjes-voor-duizend-syrische-vluchtelingenfamilies
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
https://www.flickr.com/photos/27673812@N05/sets/72157638847342924/
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/lest-du-congo-deplaces-au-nord-kivu
http://www.caritas-int.be/nl/news/stemmen-van-syrische-vluchtelingen-jordanie
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275.000 mensen krijgen een hygiënepakket: zeep, 

tandpasta, nagelknipper, malongs (katoenen doeken die 

voor verschillende doeleinden gebruikt worden), maandver-

banden, emmers met deksel en scheplepel. Hiermee kan 

een gezin van 5 personen 1 maand verder.

100.000 mensen krijgen een pakket om een schuilplaats 
te bouwen: plastic zeil, nagels, touwen en gereedschap.

FIlIPIJnen/HaIYan 

sOlIDaIr vanaF DaG één 

Op 8 november raast tyfoon Haiyan met ongeziene kracht 

over de Filipijnse eilanden en vernielt op zijn weg alles tot op 

de grond. 4 miljoen mensen moeten hun huis verlaten, 2,5 

miljoen mensen hebben voedselhulp nodig, meer dan 1 mil-

joen huizen zijn beschadigd, de helft ervan volledig vernietigd. 

Zodra de tyfoon voorbij is, start Caritas Filipijnen (Nassa) met 

de hulp van vele vrijwilligers de distributie van voedsel, water 

en dekens via haar sociale centra in 13 getroffen bisdommen. 

Meer dan 350.000 slachtoffers krijgen voedselpakketten. Ker-

ken, scholen en andere gebouwen bieden onderdak. 

Caritas International steunt het noodhulpprogramma van  

Caritas Filpijnen in de provincies Palawan, Leyte, Eastern Sa-

mar, Antique, Capiz, Ilo-Ilo en Kalibo met 300.000 euro. Het 

loopt over 3 maanden en bevat al een aanzet voor de herop-

bouw die daarop zal volgen. Het is de bedoeling dat mensen 

zo kort mogelijk afhankelijk blijven van hulpverlening.

238.000 mensen krijgen eten: voedsel in ruil voor werk, 

geld om voedsel aan te kopen of waar er geen eten op de 

markt is, voedselpakketten. In kustdorpen worden traditio-

nele vissersboten met motor ter beschikking gesteld. Met 

90 boten zullen ongeveer 450 gezinnen kunnen vissen. In 

het binnenland krijgen mensen zaaigoed en gereedschap 

en er worden kippen uitgedeeld.

275.000 mensen krijgen niet-voedingsproducten: de-

kens, jerrycan, keukengerief, muskietennet en lucifers.

« Filipino’s posten slogans op de sociale 
media en drukken Tshirts met de woorden: 
‘Bangon Visayas!’ of ‘Tindog Leyte!’ (sta op 
Visayas- Leyte!). Samen met de verschillende 
gemeenschappen kunnen we een nieuw leven 
opbouwen, ook al zal het jaren duren. »  
Neal Deles, noodhulpteam Caritasnetwerk. 

www.CarItas-Int.be 

Hulpverlening na Haiyan

Heropbouwplannen op Antique

Caritas schiet te hulp op Filipijnen

http://www.caritas-int.be/nl/blog-post/fotoreportage-hulpverlening-na-haiyan
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/lest-du-congo-deplaces-au-nord-kivu
http://www.caritas-int.be/nl/news/onze-heropbouwplannen-antique-op-de-filipijnen
http://www.caritas-int.be/nl/news/tyfoon-haiyan-drie-maanden-later
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
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« In Oost-Congo is ontwikkeling de nieuwe 
naam voor vrede. »  
O. Musoni, directeur Caritas Goma, naar het beroemde 
citaat uit Populorum Progressio. 

Dr COnGO

vOeDselPakketten en zaaIGOeD

Geweld en terreur in Oost-Congo leiden tot massale ver-

plaatsingen van de bevolking: in Noord-kivu zijn er eind 

2013 ondanks de capitulatie van de beruchte M23 rebellen, 

nog meer dan één miljoen interne vluchtelingen. De 

strijd om politieke controle en macht door de verschillen-

de groepen gaat door. Mensen op de vlucht trekken onder 

meer naar de steden waar ze hopen veiligheid, eten en on-

derdak te vinden. In en rond Goma steunen we geregeld 

onze partner Caritas Goma bij het uitdelen van voedsel-
pakketten met basisvoeding (bonen, olie en maïsbloem) in 

en rond de kampen.

Caritas International werkt in 2 interventiezones in Masisi, 

Noord-Kivu, waar de concentratie verplaatste personen het 

hoogst is van Oost-Congo. We zorgen er voor meer voed-

selzekerheid voor verplaatste personen, terugkeerders en 

lokale bevolking met de steun van ECHO. Caritas geeft hen 

de middelen om zelf aan de slag te gaan daar waar relatieve 

rust heerst. De manier waarop dit gebeurt is uitzonderlijk: 

mensen krijgen waardebonnen waarmee ze zelf het nodi-
ge zaaigoed en landbouwgereedschap kunnen aanko-

pen op speciaal daartoe ingerichte markten. Op die manier 

kunnen gezinnen kiezen voor wat hen het meest geschikt 

lijkt. Er wordt tegelijkertijd geld geïnvesteerd in de lokale 
economie. De markt is zowel voor bezoekers als hande-

laars een sociaal gebeuren waar mensen informatie uitwis-

selen en waar Caritasspecialisten de nodige ondersteuning 

bieden. Dat impliceert onder meer ook sensibilisatie rond 

gezonde voeding en efficiënte landbouwtechnieken.
Is
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www.CarItas-Int.be 

Tevreden gezichten op de markt 

Interview Oswald Musoni, 
directeur Caritas Goma

http://www.caritas-int.be/nl/blog-post/tevreden-gezichten-op-de-caritas-markt-masisi
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/lest-du-congo-deplaces-au-nord-kivu
http://www.caritas-int.be/nl/news/crisis-oost-congo-vragen-en-antwoorden
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
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« Vroeger liet ik mijn 2 geiten gewoon dag 
en nacht buiten grazen. Vaak werden ze 
gestolen of raakten ze gewond langs de 
weg. Sinds enkele maanden breng ik ze elke 
avond terug naar de stal die ik op aanraden 
van Caritas gebouwd heb en ik geef hen nu 
ook te drinken want in de natuur vinden ze 
niet altijd voldoende water. De geiten zijn 
sindsdien duidelijk in gewicht toegenomen. » 

Mean Jean Enouce

ter- en elektriciteitsvoorziening. Er is geen socio-economische 

ondersteuning om landbouwproducten te verwerken en te 

vermarkten en het ontbreekt aan zaaigoed van goede kwa-

liteit en geneesmiddelen voor dieren. Bovendien heeft de 

streek te lijden onder bodemverarming en onder erosie.

activiteiten en resultaten
Caritasvertegenwoordigers op parochiaal niveau en afge-

vaardigden van andere groeperingen vormen een belangrij-

ke tussenschakel in het hele veranderingsproces. Zij zorgen 

HaïtI 

Meer InkOMsten, eFFICIënter saMenwerken 

Het departement Sud heeft geen directe schade ondervon-

den van de aardbeving in 2010. De economische gevolgen 

waren er echter wel voelbaar. Bovendien zijn een aantal men-

sen na de ramp naar deze streek getrokken in de hoop er 

een nieuw leven op te bouwen. Voor Caritas International 

voldoende redenen om de landbouw – de voornaamste bron 

van inkomsten – extra zuurstof te geven en ervoor te zorgen 

dat de mensen de nodige kansen krijgen om hun levens-

standaard hoger te tillen zodat ze niet opnieuw naar de stad 

moeten trekken. 

Precaire levensomstandigheden
In onze interventiezones – Paan en Hattre (gemeente Tor-

beck op 20 km van de stad Les Cayes) – zijn de levensom-

standigheden erg precair. Heel wat factoren belemmeren de 

ontwikkeling van de regio. Zo is er de slechte staat of het 

ontbreken van basisinfrastructuren zoals wegennetwerk, wa-

voor de informatiedoorstroming naar de betrokken ge-

meenschappen en verzekeren de feed back naar de project-

verantwoordelijken. Een hele reeks activiteiten (vorming en 

sensibilisatie rond het belang van moestuinen, goede graas-

gewoontes, bescherming van het milieu, samenwerking 

enz.) hebben na een jaar duidelijk vruchten afgeworpen.

150 families (1.400 personen) zijn er in geslaagd hun 

productie (landbouw en veeteelt) te verhogen en te di-

versifiëren. Basisgroepen zijn beter gestructureerd en 

hebben een nieuwe dynamiek dankzij de vorming die 

ze hebben gekregen. 10 solidariteitsfondsen zijn opge-

start. Hun leden (15tal personen) sparen en lenen kleine 

bedragen met het oog op het verbeteren van hun so-

cio-economische situatie. 60% van de betrokken gezin-

nen zetten zich in voor duurzame landbouw en bescher-

men hun grond op de hellingen tegen erosie.

toekomstperspectieven
Eind 2013 – bijna 4 jaar na de aardbeving – engageert 

Caritas International zich om nog minstens 3 jaar samen 

met de bevolking te werken aan een betere toekomst. We 

focussen op het ondersteunen van de familiale landbouw 

(bovenstaand eenjarig project is in dit opzicht voor Caritas 

Les Cayes een pilootproject), capaciteitsversterking en risi-

coreductie bij rampen.

www.CarItas-Int.be 

Documentaire over huizenbouw en sanitatie

Een schokbestendig huis voor Marie Marthe

http://www.caritas-int.be/nl/news/docu-realisaties-haiti-4-jaar-na-de-aardbeving
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
http://www.caritas-int.be/nl/blog-post/een-schokbestendig-huis-voor-de-haitiaanse-marie-marthe
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« De voorraden geven ons meer 
voedselzekerheid en ze geven de coöperaties 
een kans om geld te verdienen wanneer zij 
de gestockeerde producten later op het jaar 
verkopen. » 

Etienne, landbouwkundige in Mimuli.

Duurzame irrigatiemogelijkheden, meer kwalitatieve vee-
teelt, landrehabilitatie en betere toegang tot drinkbaar 
water en sanitair zijn hier onze prioriteiten. Wat is er on-

dertussen al gerealiseerd? Enkele voorbeelden: bouw van 

2 km irrigatiekanaal en 500 m³ schanskorven (stevige con-

structies van gaas gevuld met stenen) om het bij momenten 

overvloedige water uit het hooggebergte te geleiden naar 

landbouwgrond; installatie van een veterinair dienstencen-

trum (verzorging en vorming); 40 gezinnen kregen basisma-

teriaal en vorming voor bijenteelt en honingproductie voor 

verkoop; 75 families kregen 3 schapen of geiten; 80 families 

kunnen veevoeder produceren in hun achtertuin; 300 ha ge-

meenschapsland werden gerehabiliteerd en er zijn afspraken 

voor het beheer en het gebruik ervan; uitbreiding van het 

wateraanvoersysteem voor Aba’alla en Hidmo (pijpleidin-

gen, waterdistributiepunten, wasplaatsen, publieke douches, 

drinkplaatsen voor vee). Verder ook nog sensibilisatie van kin-

deren en van volwassenen op het vlak van hygiëne. 

Het programma loopt over 3 jaar. Het is dus nu nog te vroeg 

om de impact van dit alles te kunnen meten. Sommige fa-

milies merken toch al het verschil: zo zijn 20 nieuwe bij-

enkwekers erin geslaagd 120 kg kwaliteitshoning te verko-

pen voor ongeveer 650 euro. 

etHIOPIë

betrOkkenHeID lOkale GeMeensCHaP 

De interventiezone van Caritas International in het noorden 

van Ethiopië bestaat uit 6 tabias (subdistricten) in Enderta 
(Tigray) en 5 aangrenzende tabias in het district aba’alla 
(afar). Bodemuitputting, herhaalde droogteperiodes, zwakke 

opbrengst in landbouw en veeteelt, gebrekkige hygiëne en 

sanitatie liggen aan de basis van periodieke voedseltekorten 

en voedselonzekerheid in het Enderta-Aba’alla stroomgebied. 

In juli 2012 zijn we er met onze lokale partner Caritas Me-

kelle en Caritas Engeland, Schotland en Ierland gestart met 

een programma dat meer voedselzekerheid zal creëren 

voor 8.240 families. In een eerste fase is er heel wat tijd 

en energie gegaan naar overleg met afgevaardigden van 

de bevolking en de overheid en naar de samenstelling van 

een stuurgroep. Dit resulteerde in een grote betrokkenheid, 

in een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en constructieve 

bijdragen (o.a. financieel, in natura, in handenarbeid…) 

vanwege de betrokkenen. 

rwanDa

eCOlanDbOuw, CaPaCIteItsversterkInG 

In het kader van ons driejarenplan werken we onder meer 

samen met Caritas byumba in het noordoosten van Rwan-

da. Wij helpen er 450 uiterst kwetsbare gezinnen met de 

ontwikkeling van bio-intensieve groentetuinen - maximale 

opbrengst op een kleine oppervlakte met behoud van de 

grondvruchtbaarheid - en begeleiden er coöperaties bij het 

stockeren en het vermarkten van levensmiddelen.

Medewerkers van Caritas Byumba en vertegenwoordigers 

van de coöperaties volgden in april 2013 een vierdaags 

atelier met Matthieu Vanhove, deskundige op het vlak van 

coöperaties. Ze werkten er aan een organisatorische en 
financiële analyse van de bestaande coöperaties. Kennis 

en inzicht moeten de duurzaamheid en de efficiëntie van 

het coöperatief model verzekeren ook als het niet langer 

door Caritas International ondersteund wordt.

In bugesera, het zuidoosten van Rwanda werken we sinds 

2003 aan voedselzekerheid. 4.470 families waarvan 60 % 

met een vrouw aan het hoofd, die minder dan 25 are grond 

bezitten, kweken ondertussen verschillende soorten groen-

ten. Hun moestuin functioneert als een klein ecosysteem. 

www.CarItas-Int.be 

Zuiver water voor Ethiopische dorpen

http://www.caritas-int.be/nl/blog-post/fotoblog-zuiver-water-voor-ethiopische-dorpen
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/lest-du-congo-deplaces-au-nord-kivu
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Het regenwater wordt via het dak in citernes opgevangen 

wat hen in staat stelt bijna continu te produceren. Kleinvee 

zorgt naast melk en/of huid ook voor organische meststof-

fen. Het teveel aan groenten wordt op de markt verkocht. 

Heel wat families zijn ondertussen lid van een coöperatie 

waardoor ze meer kunnen verkopen en meer inkomsten 

verwerven. 

In 2013 ligt de focus op het consolideren van de bereikte 
inzichten: het procesmatig benaderen van de landbouw en 

veeteelt, de responsabilisering van de betrokkenen, respect 

voor het milieu als voorwaarde voor duurzaamheid. 

graangewassen; een oplader voor batterijen van voertui-

gen en voor draagbare telefoons; een laspost voor klein 

landbouwmaterieel; een broodoven; een installatie voor 

eneregiebevoorrading van winkels en het gezondheids-

centrum. 

Een multifunctioneel platform vergemakkelijkt sommi-
ge taken voor de vrouwen, het is tijdbesparend en het 

zorgt voor goedkopere elektriciteit. Elke module wordt 

beheerd door een afgevaardigde van de vrouwengroepe-

ringen. Deze vrouw wordt betaald volgens de inkomsten 

van de module. Na een jaar functioneren in Akora Idi 

heeft het platform 3.683.560 FCFA (5.615 euro) opge-

bracht. 96 vrouwen hebben gebruik kunnen maken van 

een microkrediet tegen een kleine interest dankzij deze 

inkomsten. De lening gebruiken zij voor het opstarten of 

uitbreiden van inkomstengenerende activiteiten en voor 

hun landbouwactiviteiten.

nIGer

zOnne-enerGIe vOOr extra InkOMsten 

Binnen het Participatief en Gedecentraliseerd voedsel-

zekerheidsprogramma in de gemeenten Birnin Lallé en 

Adjékoria, Niger, heeft Caritas International twee unies 

van vrouwengroeperingen gesteund bij de installatie van 

een multifunctioneel platform op basis van zon-
ne-energie. Zonne-energie omdat ze hernieuwbaar is, 
niet vervuilend en bovendien goedkoper dan diesel. In 

oktober 2012 werd het platform in Akora Idi officieel in 

gebruik genomen, in Kakalé was eind 2013 het werk zo 

goed als af.

Elk van de platforms is met de volgende modules uit-

gerust: een koelkast voor de productie van ijsblokken, 

fruitsap en yoghurt; een pelmachine met molen voor 

« Een ijsblok kostte vroeger 150 tot 200 
FCFA (0,23 tot 0,30 euro). Nu kunnen we 
verkopen voor 50 FCFA (0,08 euro). » 

Mme Fatima Souley, 57 jaar, voorzitster Unie 
vrouwengroeperingen. 

www.CarItas-Int.be 

www.CarItas-Int.be 

“Fier om lid te zijn van een coöperatie”

Vrouwen en water in Niger

Bouwen aan structurele voedselzekerheid

http://www.caritas-int.be/nl/blog-post/fier-om-lid-te-zijn-van-een-cooperatie
http://www.caritas-int.be/nl/news/vrouwen-en-water-niger-een-getuigenis
http://www.caritas-int.be/nl/news/niger-plukt-zijn-vruchten-na-de-voedselcrisis
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nePal

raMPenrIsICOverMInDerInG

Het Banke district in Nepal heeft bij zware moessonregens 

geregeld af te rekenen met overstromingen. Een waaier van 

factoren is er de oorzaak van dat de schade meestal aanzien-

lijk is en de gevolgen vooral de armste bevolkingsgroepen 
treffen. Milieudegradatie (bv. erosie van rivieroevers en van 

hellingen) ligt onder meer aan de basis van de vaak voorko-

mende flashfloods die in een minimum van tijd een bedding 

onder water zetten en met geweld mensen, huizen, vee en 

gewassen meesleuren. Gebrek aan inzicht in de oorzaken en 

mogelijke gevolgen van dergelijke natuurfenomen en het 

ontbreken van gemeenschapsinitiatieven maken de mensen 

bijzonder kwetsbaar: zij hebben immers geen preventie- en 

geen rampenplan. minderheden zoals de Tharu die hoofd-

zakelijk van de landbouw leven verliezen hun inkomsten bij 

dergelijke zware overstromingen. Zij hebben geen reserves, 

geen alternatieve inkomstenbronnen en worden telkens op-

nieuw nog dieper in de armoede geduwd.

In 2013 heeft Caritas International met zijn lokale partners 

en de dorpscomités van Bijapur en Binauna (Banke district – 

hoofdzakelijk Tharu) gewerkt aan rampenrisicovermindering. 

verschillende groepen en taskforces zorgden voor de 
implementatie van de geplande activiteiten: informa-

tieverspreiding en bewustwording van de bevolking, bv. het 

verband tussen overstromingen en gezondheid, overstromin-

gen en erosie; training en simulatie van rampenplan; mili-

eubescherming en beplanting tegen erosie; extra inkomsten 

naast klassieke landbouw dankzij aanbieden van leningen via 

een rotatiefonds (voor o.m. kweken van kippen, geiten, var-

kens of starten van een smidse); coördinatie en netwerking 

met lokale overheden en agentschappen, samenwerking tus-

sen hoger en lager gelegen dorpen. 

InDIa

water en sanItatIe

Met steun van de Vlaamse Overheid en de VZW Wannakam 

heeft Caritas International met haar lokale partner (LMSSS) 

3 jaar gewerkt aan een betere toegang tot (drinkbaar) wa-

ter en sanitaire voorzieningen voor de tribale gemeen-
schappen in 20 dorpen van Devaruppula Mandal, Waran-

gal District, Andhra Pradesh. Om ook maar enige kans op 

succes te hebben was het belangrijk dat we de medewer-

king kregen van de betrokkenen. Daarom werd veel energie 

gestoken in bewustwording. In elk dorp werd een comi-

té voor water en sanitatie gekozen dat verantwoordelijk is 

voor het onderhoud van de nieuwe of herstelde structuren. 

Dat comité beheert ook de kleine bijdrage van elke familie 

en probeert van de lokale overheid financiering te krijgen.

Eind 2013 werd het project afgerond. 150 open water-

putten, 3 gemeenschappelijke irrigatiebekkens en 15 op-

slagbekkens voor regenwater zijn opnieuw gevuld; op 20 

daken werd een regenwaterverzamelsysteem geïnstalleerd 

met een eenvoudig zuiveringssysteem, er kwamen 100 re-

genwaterputten in de buurt van drinkwaterputten en we 

repareerden 45 handpompen waardoor de toegang tot 

drinkbaar water gevoelig verbeterd is. Daarnaast zijn er 300 

individuele toiletten gebouwd, werden afvoerkanalen, ge-

meenschappelijke afvalputten en 90 sterfputten gegraven.

225 gezinnen of 1.306 mensen zijn rechtstreeks be-
trokken bij dit project (3.191 personen onrechtstreeks). 

Resultaten na 1 jaar: concrete maatregelen zorgen voor de 

bescherming van waterbronnen en pompen, met lokale ma-

terialen zoals bamboe en zand worden land en irrigatiekana-

len beschermd, de participatie van de hele gemeenschap 
zorgt ervoor dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze in 

aanmerking komen voor overheidsgeld met het oog op de 

uitbreiding van dit project. 
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landbouworganisaties groepeert. De ronde tafel werd op 

20 september voorgesteld in het federale parlement en 

had op 22 november plaats in Burundi. De Coalitie te-

gen de Honger en GPA hebben van het bezoek van een 

Belgische parlementaire delegatie aan Burundi gebruik 

gemaakt om ook haar uit te nodigen tot participeren wat 

de delegatie ook heeft gedaan. 

seMInarIe vOeDselzekerHeID 

Het departement Internationale Samenwerking van Caritas 

International heeft binnen het kader van zijn project perma-

nent leren en ter voorbereiding van een nieuw strategisch 

kader een seminarie georganiseerd rond zijn kernthema 

voedselzekerheid en dit van 17 tot 21 juni.

Deelnemers waren projectbeheerders van de zetel te Brus-

sel, 7 coöperanten en 25 partners, die allen werken aan 

voedselzekerheid en dit in 10 verschillende regio’s (Niger, 

Rwanda, Burundi, DRC, Ethiopië, Zuid-Soedan, India, 

Haïti, Palestina en de Balkan). Ook externe deskundigen 

namen deel aan de informatie-uitwisseling en discussie 

(medewerkers van Terre et Humanisme, Caritas Europa en 

Oxfam). Prof. Olivier De Schutter en Prof Eric Tollens hiel-

pen ons bij de voorbereiding van het seminarie. 

Dankzij het seminarie heeft Caritas International met haar 

partners haar gezamenlijke visie op voedselzekerheid en 

chronische en acute ondervoeding kunnen verfijnen. We 

willen samen de overgang naar duurzame landbouw- en 

voedingsmodellen ondersteunen. Wij concentreren ons 

op lange termijn op familiale landbouw met respect voor 

de natuur (agro-ecologie) en de ontwikkeling van econo-

CarItas InternatIOnalIs en CarItas eurOPa 

Caritas International werkt mee aan standpuntbepaling en 

beleidsbeïnvloeding betreffende voedselzekerheid en het 

post-2015 ontwikkelingskader binnen Caritas Europa en 

Caritas Internationalis (het wereldwijde Caritasnetwerk).

In dit verband heeft Caritas International in 2013 ge-

sprekken met minister van ontwikkelingssamenwerking, 

Jean-Pascal Labille, waarin ze haar prioriteiten toelicht: de 

uitroeiing van de honger en de armoede en de participa-

tie van de meest kwetsbare groepen bij het uitwerken en 

implementeren van een nieuw ontwikkelingskader. Caritas 

International sprak met M. Labille vóór de informele ver-

gadering van de Europese ministers van ontwikkelingssa-

menwerking van 11 en 12 februari en ook vóór de speciale 

vergadering van de Verenigde Naties waar de millennium-

doelstellingen voor ontwikkeling werden besproken naar 

aanleiding van de 68ste Algemene Vergadering van de Ver-

enigde Naties op 25 september.

Caritas heeft eveneens meegewerkt aan de reflectienota 

over het verband tussen klimaatwijziging en voedselzeker-

heid, een nota die in de loop van 2013 verspreid werd 

binnen het internationaal Caritasnetwerk. 

COalItIe teGen De HOnGer 

Als lid van de Coalitie tegen de Honger heeft Caritas  

International onder meer de voorbereiding van een ron-

de tafel in Burundi gecoördineerd. De organisatie liep in 

samenwerking met andere Belgische NGO’s en de Grou-

pe de Plaidoyer Agricole (GPA) die heel wat Burundese 

mische activiteiten in landelijk en stedelijk gebied. Platte-

landsontwikkeling en landbouwpromotie kunnen slechts 

duurzaam zijn indien we de draagkracht en de weerbaar-

heid van de bevolking vergroten. Hierbij is het belangrijk te 

werken aan capaciteitsversterking, emancipatie en zelfbe-

schikkingsvermogen. Enkel met steun aan en van de civie-

le maatschappij (boerengroeperingen) kunnen we sociale 

veranderingsprocessen op gang brengen. 

Het seminarie was niet enkel theoretisch. We zijn ook op 

zoek gegaan naar werkinstrumenten om onze visie te con-

cretiseren binnen onze projecten en dat blijven we verder 

doen. Samenwerking tussen projectbeheerders, tussen ver-

schillende Caritasorganisaties en met andere organisaties 

en de uitwisseling binnen een kennis- en praktijknetwerk 

spelen hierbij een belangrijke rol. Caritas International blijft 

haar capaciteiten versterken op het vlak van kennnisbeheer 

en beleidsbeïnvloeding om nog beter het recht op voedsel 

en familiale landbouw te kunnen verdedigen. 

samENWERkING EN bELEIDsbEïNvLOEDING
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pROGRamma’s 2013: OvERzICHT 

Noodhulp en heropbouw

Land project periode budget Financiering Uitgaven 2013 in euro bijdrage Caritas International

Burundi Verbetering leefomstandigheden terugkeerders, verplaatste personen en lokale 
bevolking Burundees-Tanzaniaanse grens, provincie Ruyigi

2013-2015 575.000,00 DGD 60.162,46 Functioneringskosten

Congo DR Steun aan de medische zorg in de gezondheidszones die het slachtoffer zijn van 
geweld, Dongo, Evenaarsprovincie

2010-2013 500.000,00 ECHO 23.346,33 Functioneringskosten

Congo DR Meer voedselzekerheid voor de bevolking van Noord-Kivu, slachtoffer van het 
gewapende conflict

2012-2013 820.000,00 ECHO 375.308,04 6 %

Congo DR Re-integratie van 5.650 verplaatste en teruggekeerde families en herstel van een 
stuk weg ten behoeve van de landbouw - Oostprovincie

2012-2013 1.009.195,00 DGD 971.635,84 Functioneringskosten

Congo DR Meer voedselzekerheid voor de bevolking van Noord-Kivu, slachtoffer van het 
gewapende conflict

2013-2014 473.684,00 ECHO 353.825,14 5 %

Congo DR Steun aan voedselzekerheid voor de verplaatste/teruggekeerde bevolking na 
geweld in 2010, Evenaarsprovincie. 

2013-2014 1.009.448,00 DGD Opstartfase Functioneringskosten

Congo DR Steun in verschillende domeinen aan 3.000 kwetsbare families in het bisdom 
Kilwa Kasenga

2013-2015 770.500,00 DGD Opstartfase Functioneringskosten

Haiti Heropbouw 2011-2014 425.572,56 DGD/11-11-11 99.565,96 20 %

Libanon Steun voor uiterst kwetsbare Syrische vluchtelingen 2013-2014 533.750,00 DGD Opstartfase Functioneringskosten

Niger Verhogen van de weerbaarheid bij voedselschaarste 2013-2014 1.577.571,00 DGD 132.012,36 Functioneringskosten

Pakistan Rehabilitatie van de landbouw na overstromingen 2011-2013 634.086,00 DGD 29.267,64 21 %

Syrië Noodhulp voor verplaatste families in gastgezinnen 2011-2013 150.000,00 VAIS 100.000,00 Functioneringskosten

Syrië Hulp voor verplaatste personen in officiële en niet-officiële kampen in het noord-
westen van Syrië

2011-2013 1.100.000,00 ECHO / Caritas 
Luxembourg

50.000,00 Functioneringskosten

Zuid-Soedan Noodhulp voor de slachtoffers van het LRA 2013-2014 912.660,00 DGD 194.283,58 Functioneringskosten

Zuid-Soedan Inkomstenverwerving en begin van rehabilitatie in de Equatorial States 2013-2014 945.115,00 DGD 173.538,65 Functioneringskosten

Totaal 2.562.946,00

COFINaNCIERINGspROGRamma’s (private en institutionele fondsen)
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Ontwikkeling 

Land project periode budget Financiering Uitgaven 
2013 in euro

bijdrage Caritas  
International

Bosnië Geïntegreerde landbouw en ecotoerisme- Fojnica 2011-2013 373.695,00 Fondation Abbé Pierre, Caritas Frankrijk, Regio Au-
vergne, e.a.

25.080,25 40 %

Bosnië Ontwikkeling plattelandstoerisme in Rajac en Vranica mountains 2011-2013 151.867,80 EU 7.075,95 20 %

Bosnië Professionele vorming voor volwassenen op het platteland 2013-2015 123.764,11 EU 20.854,26 17 %

Burkina Faso Disaster Risk Reduction Sahel 2009-2013 320.870,00 Caritas Spanje, Frankrijk 31.634,27 6 %

Burundi Duurzame verbetering van de voedselzekerheid, provincie Muyinga, fase 1 2006-2013 2.708.581,00 Belgisch Fonds Voedselzekerheid / WBI 943,49 15 %

Burundi Duurzame verbetering van de voedselzekerheid, provincie Muyinga, fase 2 2012-2015 1.776.041,86 Belgisch Fonds Voedselzekerheid 561.860,46 15 %

Burundi Diversificatie van landbouwinkomsten via boom- en fruitteelt (DRABIAF) 2007-2013 998.017,00 EU cofin. ONG/Ondernemers voor ondernemers 32.070,79 25 %

Burundi Rentabiliseren van familiebedrijven in Kayanza en Muramvya (AREF) 2009-2013 998.666,66 EU voedselzekerheid 9.760,08 10 %

Burundi Steun aan geïntegreerde ontwikkeling, Kasenga (PADI) 2010-2013 525.413,28 DGD 309.088,16 20 %

Burundi Verbetering voedselzekerheid-multi-actoren - Cendajuru, Gisuru et Kinyinya 2013-2018 1.764.706,00 Belgisch Fonds Voedselzekerheid 87.858,35 15 %

Congo DR Verhoging landbouwproductie en commercialisering in Ituri 2009-2013 1.570.085,01 EU voedselzekerheid 135.352,62 10 %

Congo DR Agricongo 2012-2013 892.235,00 DGD - TRIAS 5.103,02 7 %

Congo DR 
Burundi 
Rwanda

Plattelandsontwikkeling in de regio van de Grote Meren fase 2 2012-2015 4.212.836,26 DGD (driejarenplan) / WBI / Wereldmissiehulp 1.865.825,48 20 %

Ethiopië Voedselzekerheid kwetsbare famillies in Gulomakda en Ganta-Afeshum (Oost-Tigray) 2009-2014 3.495.600,00 Belgisch Fonds Voedselzekerheid / provincie 
West-Vlaanderen / Ondernemers voor  
Ondernemers

669.196,58 15 %

Ethiopië Productiecapaciteit van arme boeren verbeteren in Enemore en Mirab-Badewacho 2009-2013 1.111.337,00 EU Food Facility 71.134,57 10 %

Ethiopië Productieverhoging in 6 distrticten van de SNNP Region 2012-2014 1.471.565,00 EU Stability Fund/VITA 387.681,89 Functioneringskosten

Indonesië Armoedebestrijding via de verhoging van de kwantiteit en de kwaliteit van de cacaoproductie 2013-2014 35.789,00 Nationale loterij 15.789,00 32 %

India Water en sanitatie voor Dalitfamilies in 20 dorpen in Warangal, Andhra Pradesh 2010-2013 100.000,00 Vlaamse Overheid Departement leefmilieu, natuur 
en energie / Wanakkam

23.572,00 15 %

Kosovo Steun aan landbouweconomie en ecotoerisme in het zuiden 2010-2013 462.813,52 EU 14.971,10 15 %

Kosovo Steun aan landbouweconomie en ecotoerisme in het zuiden 2013-2015 444.909,21 EU 179.976,88 11 %

Mongolië Verhoging competenties coöperaties op het platteland, provincie Gobi-Altai 2013-2016 500.295,62 EU 17000,00 10 %

Niger Participatief en gedecentraliseerd project voor voedselzekerheid in departement Dakoro 2008-2013 2.801.757,00 Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid 480.385,40 15 %

Rwanda Voedselzekerheid Bugesera (PASAB II) 2009-2013 3.229.493,00 Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid / WBI 328.075,27 15 %

Servië Professionele vorming voor volwassenen op het platteland 2013-2015 137.068,25 EU 20.854,26 17 %

Thailand Taalcentrum en centrum voor jobbegeleiding voor migranten in Bangkok en omstreken 2008-2013 88.823,00 Ondernemers voor Ondernemers 27.000,00 33 %

Totaal 5.328.144,13
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Land Crisis Uitgaven 
in euro

Bulgarije Humanitaire crisis Syrië 6.308,00

Burkina Faso Voedselcrisis Sahel 10.904,00

Centraal-Afrikaanse 
Republiek

Humanitaire crisis 10.000,00

Congo DR Humanitaire crisis 83.417,59

Ethiopië Voedselcrisis Hoorn van Afrika 109.109,25

Filipijnen Tyfoon Haiyan/Yolanda 378.900,55

Haïti Aardbeving, cholera, orkaan Sandy 771.164,53

India Overstromingen 10.000,00

Jordanië Humanitaire crisis Syrië 75.000,00

Libanon Humanitaire crisis Syrië 154.351,55

Myanmar Bescherming verplaatste personen 20.015,73

Pakistan Overstromingen en aardbeving 40.000,00

Palestina Conflict Gaza 10.000,00

Syrië Humanitaire crisis Syrië 134.351,55

Turkije Humanitaire crisis Syrië 50.000,00

Totaal 1.863.522,75

pROGRamma’s mET EIGEN FONDsEN

Bij grote crisisinterventies vraagt de lokale Caritas organisatie de hulp 

van het Caritasnetwerk. 

Land Organisatie Uitgaven 
in euro

Burundi Caritas Burundi en BDD 29.123,00

Congo DR Caritas Congo en BDD 29.906,50

Ethiopië Ethiopian Catholic Secretariat 42.490,00

Georgië Caritas Georgië (ESF) 1.000,00

Haïti Caritas Haïti 584,28

Kosovo Caritas Kosovo 10.000,00

Libanon Caritas Mona 10.000,00

Mauritanië Caritas Mauritanië 7.500,00

Niger Cadev Niger 20.000,00

Rwanda Caritas Kigali 40.000,00

Servië Caritas Servië (ESF) en Belgrado 34.000,00

Vatikaan Caritas Internationalis 9.160,00

Totaal 233.763,78

Caritas International versterkt partners in het 

Zuiden of in Oost-Europa met middelen om hun 

personeel te vormen en hun structuren uit te 

bouwen. 

Noodhulpprogramma’s met het Caritasnetwerk Capaciteitsopbouw Caritaspartners
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Land aantal 
projecten

Uitgaven 
2013 in euro

Armenië 1 2.578,44

Benin 2 6.126,60

Burkina Faso 1 8.100,00

Burundi 1 12.622,99

Cambodja 1 1.049,24

Congo DR 5 57.603,16

Ethiopië 2 31.061,72

Filipijnen 2 11.903,33

Haïti 2 12.011,00

India 4 63.005,64

Kameroen 1 31.191,25

Libanon 1 18.818,00

Mali 1 19.444,22

Nepal 1 4.158,44

Niger 1 10.568,16

Nigeria 2 8.013,92

Rwanda 4 10.100,68

Senegal 1 4.355,29

Sri Lanka 1 142,50

Tanzania 1 5.000,00

Togo 2 16.549,61

Zuid-Afrika 2 12.353,56

Totaal 39 346.757,75

Met sommige Belgische verenigingen heeft Ca-

ritas International een samenwerkingsverband 

voor de realisatie van projecten die overeenstem-

men met haar visie en missie. 

Partnerschapsprojecten

Land aantal Uitgaven 
in euro

Armenië 1 10.000,00

Benin 1 409,56

Bosnië-Herzegovina 1 10.000,00

Cambodja 1 5.972,00

Congo DR 17 61.425,00

Haïti 2 43.869,00

India 3 32.109,25

Indonesië 3 5.593,00

Mauritanië 2 15.000,00

Myanmar 1 20.000,00

Nepal 3 23.247,00

Niger 1 4.000,00

Pakistan 3 62.757,00

Palestina 5 116.125,00

Rwanda 1 5.380,00

Sri Lanka 1 20.000,00

Thailand 1 14.311,00

Zuid-Soedan 1 16.085,68

Totaal 48 466.283,49

Caritas International financiert een aantal activiteiten waar-

voor geen tussenkomst is van institutionele financiers. 

Socio-economische projecten
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asIel en MIGratIe

ONzE mIssIEs 

Caritas International zorgt voor een humane individuele bege-

leiding van mensen die een migratietraject doorlopen, verde-

digt de rechten van migranten en zoekt met hen naar duurza-

me oplossingen in ons land of elders.

In deze context vangt Caritas International een groot aantal 

mensen op die een asielprocedure hebben opgestart. Wij kie-

zen voor een opvang op mensenmaat in eengezinswonin-

gen. Dit model garandeert de autonomie van de betrokken 

personen, bevordert het familiale leven en stimuleert de inte-

gratie in de lokale gemeenschap.
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Daarnaast organiseert Caritas International een kwalitatieve 

sociale en juridische begeleiding, niet enkel voor asielzoe-

kers maar voor alle migranten die daarom vragen. Er lopen 

verschillende projecten: eerstelijnszorg, ondersteuning bij in-

tegratie van erkende vluchtelingen, voogdij van Niet-Begelei-

de Minderjarige Vreemdelingen (NBMV’s), ondersteuning bij 

vrijwillige terugkeer en re-integratie, begeleiding bij hervesti-

ging, bezoek aan gesloten centra.

Caritas International pleit voor een positieve en globale aanpak 

van migratie en een beleid dat de integratie van de migrant 

in ons land bevordert of hem steunt bij het heropbouwen van 

zijn leven in zijn land van oorsprong. We verzetten ons abso-

luut tegen het criminaliseren van vreemdelingen in het kader 

van een migratiebeleid en tegen de systematische opsluiting 

van migranten of asielzoekers die hier onwettig verblijven.
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4 maanden een antwoord bij een eerste asielaanvraag. Caritas 

International is blij met de verkorte wachttijd maar stelt zich vra-

gen bij de kwaliteit van de opvang van asielzoekers in België. 

Geeft ons land wel de nodige bescherming aan iedereen die 

recht heeft op bescherming omwille van een gegronde vrees 

voor vervolging of mensonterende behandeling in zijn land van 

oorsprong?

We stellen vast dat de toegang tot procedures, kosteloze 

kwaliteitsvolle juridische bijstand en een tolkendienst alsmaar 

ingewikkelder wordt. De opvang in verschillende fasen is 

bovendien zinloos geworden gezien de versnelde behandeling 

van de asielaanvraag. Bij elke verandering van structuur (tran-

sitopvang, collectief centrum, eengezinswoning – eventuele 

overplaatsing naar een terugkeerplaats) wordt de begeleiding 

van de asielzoeker onderbroken en overgedragen aan een an-

dere maatschappelijk werker. Die persoon moet op zijn beurt 

kennis nemen van het dossier, het vertrouwen winnen van de 

asielzoeker die zich moet aanpassen aan gewijzigde omstan-

digheden en het vertrouwen moet geven aan een onbekende. 

Komt daarbij dat de kwaliteit van de begeleiding sterk varieert, 

afhankelijk van de structuur waarin men terecht komt.

Bekijken we het aantal terugkeerders vanuit belgië dan zien 

we dat er in 2013 4.585 personen vrijwilliger teruggekeerd zijn 

naar hun land van oorsprong. Er waren ook 4.139 gedwongen 

repatriëringen – ongeveer 10% meer dan in 2012 toen er 3.847 

mensen gedwongen terugkeerden3.

Van de 4.585 vrijwillige terugkeerders, waren 51% uitgepro-

cedeerde asielzoekers, 9,5 asielzoekers in procedure, de overi-

ge personen hadden geen wettige verblijfsvergunning: ze had-

den nooit een asielaanvraag ingediend of hadden de termijn 

van hun bevel om het grondgebied te verlaten overschreden4. 

CONTEXT 

In 2013 werden 15.840 asielaanvragen ingediend in België, 

26,2% minder dan in 20121. In 2012 werd er al eens een daling 

van 16% genoteerd tegenover 20112. In 2013 heeft het Com-

missariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in 

29,4% van de behandelde dossiers, erkent dat de asielvrager 

recht had op bescherming: 17,7 onder hen kregen het vluch-

telingenstatuut, 11,7 een statuut van subsidiaire bescherming. 

Sinds 2012 is de duur van het onderzoek van de asielaan-

vraag gevoelig ingekort. Eind 2013 is er in vele gevallen al na 

“Het aantal geregistreerde vrijwillige terugkeerders in 2013 ligt 

lager dan in 2012 (- 19%), wat toen een recordjaar was. Deze 

daling is te verklaren door de daling van de terugkeer naar 

Brazilië maar ook door het dalende aantal asielaanvragen van 

de laatste maanden (26% minder aanvragen in 2013 in verge-

lijking met 2012)”, aldus Fedasil.

In 2013 werden een groot aantal asielzoekers naar open te-

rugkeercentra gestuurd: van januari tot september 2013 in het 

totaal 5.373 personen. Caritas International en de koepelorga-

nisaties Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré stellen vast dat 

een belangrijk aantal onder hen (4.679 op 5.373 of ongeveer 

80%) daar nooit zijn aangekomen. Ondanks de precaire levens-

omstandigheden die hen te wachten staan, verkiezen ze een 

leven in de illegaliteit boven terugkeer. 

1  http://www.lalibre.be/actu/belgique/les-demandes-d-asile-en-baisse-en-
2013-52cc16f635701baedab2e5c1

2  Migration, rapport annuel 2012, Centre pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme, p. 57. 

3  http://www.lacapitale.be/938359/article/actualite/belgique/2014-02-18/
en-2013-la-belgique-a-consacre-pres-de-16-millions-d-euros-au-rapatrie-
ment-de-87 

4  http://fedasil.be/fr/news/retour-volontaire/4585-retours-volontaires-en-2013 
5  http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/publicaties/Vluchte-

lingenwerkVlaanderen-rapportTerugkeerplaatsen.pdf
6  http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/publicaties/Vluchte-

lingenwerkVlaanderen-rapportTerugkeerplaatsen.pdfPa
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EEN vEELzIJDIGE  
bEGELEIDING 

Caritas International is binnen het domein asiel en 
migratie actief op verschillende vlakken: opvang 
van asielzoekers, opvang van specifieke kwetsbare 
groepen (moeders met kinderen) te louvranges, 
eerstelijnszorg, socio-juridische begeleiding van 
asielzoekers, ondersteuning bij gezinshereniging, 
integratie van erkende vluchtelingen, begeleiding 
bij vrijwillige terugkeer en re-integratie, voogdij 
van nbMv’s en bezoek aan gesloten centra. deze 
veelzijdigheid geeft ons een genuanceerd beeld van 
de verschillende facetten van asiel en migratie en de 
nodige deskundigheid om elk individu een begelei-
ding op maat te bieden, aangepast aan zijn noden 
en ongeacht zijn keuzes.

eerstelIJnsOPvanG

Caritas International ontvangt elke vreemdeling ongeacht 

zijn verblijfsstatuut of nationaliteit. De migrant wordt in-

dien mogelijk door onze eerstelijnsdienst verder geholpen 

of doorverwezen naar onze specifieke programma’s of naar 

externe diensten of instellingen. In 2013 heeft de eerste-

lijnsdienst 1.482 nieuwe dossiers geopend. 51,7% migran-

ten kregen een begeleiding bij hun vrijwillige terugkeer (zie 

verder), 30,9% hulp bij de gezinsherenging. De overige 

personen (17,4%) hadden zeer diverse hulpvragen: bege-

leiding bij administratie, opvolging van de procedure tot het 

bekomen van een verblijfsvergunning, vragen in verband 

met regularisatie omwille van humanitaire of medische re-

denen, hulp bij het zoeken naar huisvesting of bij gezond-

heidsproblemen.

GezInsHerenIGInG

Gezinshereniging biedt de mogelijkheid aan familieleden 

die in verschillende landen wonen, opnieuw samen te leven. 

In 2013 is de sociale dienst tussengekomen in 830 dossiers 

waarvan 458 nieuwe. Nationaliteiten die het meest verte-

genwoordigd zijn in deze dossiers zijn mensen afkomstig uit 

Guinee, uit DR Congo, Afghanistan en Syrië.

Op 26 september heeft het Grondwettelijk Hof in een arrest 

de voorwaarden tot gezinshereniging gewijzigd. Sindsdien zijn 

de mogelijkheden en voorwaarden tot gezinshereniging voor 

de personen die subsidiaire bescherming genieten dezelfde als 

die van erkende vluchtelingen. Ook voor hen zijn er dus geen 

inkomsten vereist, geen bepaalde woonoppervlakte, geen ziek-

teverzekering op voorwaarde dat ze de visumaanvraag indienen 

in het jaar dat volgt op het verkrijgen van hun statuut. Daarnaast 

heeft het Hof ook bevestigd dat NMBV’s die het vluchtelingen-

statuut hebben gekregen of subsidiaire bescherming genieten, 

niet langer over een permanente verblijfsvergunning moeten 

beschikken om aanspraak te maken op hereniging met hun 

ouders. De sociale dienst van Caritas International heeft belang-

hebbenden op de hoogte gebracht van deze wijzigingen en er 

in haar begeleiding vanzelfsprekend rekening mee gehouden.

« We volgen de meeste dossiers nogal 
intensief. Een behoorlijk aantal mensen 
onder hen spreekt onvoldoende Frans 
of Nederlands en begrijpt dan ook 
onvoldoende de documenten die 
ze ontvangen of weten niet welke 
documenten zij moeten verzamelen met 
het oog op gezinshereniging, of welke 
stappen zij moeten ondernemen. Wij 
zien deze mensen vaak verschillende 
keren per maand. »  

Amandine Maret, coördinatrice van de sociale dienst.

www.CarItas-Int.be 

Van gezinsleven realiteit maken

Gisele na 3 jaar herenigd met 
haar jongste zoon 

http://caritas-int.be/nl/news/van-gezinsleven-realiteit-maken
http://www.caritas-int.be/fr/node/732
http://caritas-int.be/nl/news/video-gisele-na-3-jaar-herenigd-met-haar-jongste-zoon
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
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Het verminderde aantal opvangplaatsen betekende jam-

mer genoeg ook het vertrek van verschillende medewer-

kers van de Opvangdienst. De impact hiervan zal vooral 

in 2014 voelbaar zijn. 

Organisatie voor de promotie van huisvesting
Het vinden van 1.000 opvangplaatsen in huurwoningen 

OPvanG asIelzOekers

Elke asielzoeker in België heeft van bij het indienen van 

zijn asielaanvraag recht op opvang en dat voor de hele 

duur van zijn procedure (wet van 12 januari 2007). Er 

bestaan twee opvangmodellen in België. In een eer-

ste fase worden de meeste asielzoekers gehuisvest in 

een collectief centrum. In een tweede fase kunnen zij 

verhuizen naar een eengezinswoning als zij daar een 

aanvraag voor indienen (sommige kwetsbare perso-

nen worden onmiddellijk ondergebracht in een huis of 

appartement). Caritas heeft er bewust voor gekozen 

mee te werken aan de individuele opvang: de mensen 

hebben een grotere autonomie, kunnen zich makkelij-

ker integreren in de lokale gemeenschap en het kost 

de overheid minder dan de collectieve opvang. In 2013 

heeft Caritas International 1.419 asielzoekers gehuis-

vest. De meerderheid waren koppels met kinderen of 

alleenstaande vrouwen met kinderen.

sluiting 313 opvangplaatsen 
De eerder geschetste context heeft belangrijke gevolgen 

gehad voor de Opvangdienst van Caritas International. In 

september 2013 heeft het kabinet van de Staatsecretaris 

voor asiel en migratie de sluiting bevolen van de tijdelijke 

opvangplaatsen die tijdens de opvangcrisis van 2010 ge-

creëerd werden. Caritas International heeft op een totaal 

van 968 opvangplaatsen beschikbaar in januari 2013, 313 

plaatsen (71 woningen) in haar opvangstructuur geschrapt. 

Het betreft hier woningen in Charleroi, Verviers, Seraing, 

Aalst, Vilvoorde, Brussel en Mechelen. Een aantal huurcon-

tracten werd opgezegd (indien nodig werden de huizen op-

geknapt) en de bewoners werden overgebracht naar ande-

re huizen. Het aantal families dat door Caritas International 

werd opgevangen, is zo geleidelijk afgenomen. 

of appartementen is een hele opgave. Daarom ook heeft 

Caritas International niet onmiddellijk alle huurcontracten 

opgezegd: 22 woningen van de 71 die niet langer ingezet 

worden voor de opvang van asielzoekers, worden nog al-

tijd door Caritas International beheerd. Wij zoeken naar 

mogelijkheden om een deel van het woningenpark in Wal-

lonië ter beschikking te stellen van andere families die in 

In 2013 hebben we 1.419 
ASIELZOEKERS opgevangen

ARMENIË 3%

SYRIË 3%

AFGHANISTAN 8%

GUINEE 14%

ANDERE
46%

RUSSISCHE 
FEDERATIE 11%

476 nieuwe mensen

579 verlaten onze 
opvangstructuur

22 koppels

159 koppels met kinderen
169 alleenstaande 

vrouwen met kinderen

44 alleenstaanden

7 mannen 
met kinderen

CONGO DR 4%

KOSOVO 4%

ALBANIË 3%

IRAK 4%
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socio-culturele activiteiten
Ondanks de vele problemen waarmee de Dienst Opvang 

geconfronteerd werd als gevolg van de sluiting van de tijde-

lijke opvangplaatsen, organiseerde zij in 2013 toch nog een 

twintigtal socio-culturele activiteiten voor asielzoekers die in 

onze huizen wonen. Onze opzet is heel divers: we geven de 

mensen de kans hun zorgen of eventuele traumatische er-

varingen even te vergeten, we laten hen kennismaken met 

een nieuwe omgeving, we zorgen voor ontmoetingsmoge-

lijkheden tussen gezinnen onderling en met de maatschap-

pelijk werkers in een ontspannen sfeer, we maken mensen 

warm voor het gemeenschapsleven. Voor de begeleiders is 

het een ideale gelegenheid om de families beter te leren 

kennen in een niet-alledaagse context.

precaire omstandigheden leven. De vraag naar betaalbare 

woningen is erg groot en onze ervaring en kennis van za-

ken in het beheer van een woningenpark en het bege-

leiden van kwetsbare personen willen we ter beschikking 

stellen van andere doelgroepen. Wij zouden onder meer 

een organisatie voor de promotie van huisvesting willen 

creëren. We hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij 

het Waals Gewest. 

Dit project maakt deel uit van een bredere denkoefening 

van Caritas International in verband met de opvang van 

specifieke doelgroepen (kwetsbare personen zoals alleen-

staande moeders of vrouwen, NBMV’s). Binnen dit kader 

heeft Caritas International eveneens in 2013 een project 

begeleid zelfstandig wonen voor NBMV’s die erkend zijn 

als vluchteling ingediend bij Fedasil en het Vlaams Gewest. 

Dit gebeurde in samenwerking met Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen. Wij willen een deel van onze woningen ter 

beschikking stellen van deze jongeren en voor de aange-

paste omkadering zorgen. 

www.CarItas-Int.be 

Opvang van asielzoekers op mensenmaat
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http://www.caritas-int.be/nl/opvang-op-mensenmaat
http://www.caritas-int.be/fr/activity/service-social
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vorming en integratie 
In samenwerking met het Dispositif de concertation et d’ap-

pui au Centres Régionaux d’intégration (DISRI), le Centre ré-

gional d’intégration du Brabant Wallon (CriBW) en de VZW 

Génération Espoir, werd in 2013 een pilootproject maat-

schappelijke oriëntatie opgestart. Tijdens 9 vormingsses-

sies hebben de moeders gewerkt rond volgende thema’s: 

gezondheid, huisvesting en het vinden van een woning in 

België, zichzelf voorstellen, organisatie van de politiek, de 

geschiedenis van België, een identiteitsfiche. 

Onthaalklassen en Europese vrijwilligersdienst (svE) 
Ander project dat in 2013 het licht zag: de onthaalklas in de 

gemeenteschool van Blocry in Louvain-la-Neuve. Het meren-

deel van de kinderen die op de site van Louvranges logeren 

lopen school in Blocry. Samen met Caritas International heeft 

de school een dossier ingediend dat geleid heeft tot de toe-

lating om een brugklas in te richten. Deze klas vangt sinds 

november 2013 buitenlandse kinderen op die zonder of met 

weinig schoolse bagage en kennis van de Franse taal moeten 

zien te overleven in een onderwijssysteem dat ze helemaal 

niet kennen. Ze krijgen de nodige bagage om na verloop van 

tijd naar de reguliere klassen over te schakelen.

Op 5 juli zijn te Louvranges ook twee vrijwilligers van start 

gegaan in het kader van de Europese Vrijwilligersdienst. Deze 

twee vrijwilligers wonen op de site en ondersteunen de ploeg 

medewerkers voor de duur van één jaar.

LEs LOGIs DE LOUvRaNGEs:  
OpvaNG vOOR aLLEENsTaaNDE vROUWEN mET kINDEREN

De site logis de louvranges van Caritas Interna-
tional heeft in 2013 24 nieuwe bewoners met 43 
kinderen opgevangen. De gemiddelde bezetting 
tijdens het jaar bedroeg 21 vrouwen en 42 kin-
deren, of een bezettingsgraad van 95%. 16 ge-
zinnen hebben hun woning verlaten omdat zijn 
geen recht meer hadden op opvang (12 families 
kregen een beschermingsstatuut 4 gezinnen kre-
gen een negatieve beslissing in hun asieldossier) 
en 3 gezinnen zijn om andere redenen vertrokken 
(bv. gezinshereniging).

In 2013 zijn we van start gegaan met reguliere en 
occasionele kinderopvang. de mama’s krijgen hier-
door de kans om een vorming te volgen, hun ad-
ministratie in orde te brengen, zich medisch te la-
ten verzorgen of een woning te zoeken zonder dat 
ze zich om hun kroost moeten bekommeren. “De 
moeders hadden echt een probleem want in geen 

enkele opvangdienst in de buurt was er plaats”, al-
dus nathalie braun, coördinatrice van logis de lou-
vranges. “er is een reëel tekort aan kinderopvang-
plaatsen in waals brabant. voor de moeders is het 
erg belangrijk dat ze taallessen kunnen volgen, een 
eerste stap naar een erkende beroepsopleiding en 
essentieel voor hun integratie in onze maatschappij. 
Daarom hebben we beslist om zelf deze dienstverle-
ning in te richten.” bovendien is het erg belangrijk 
dat deze alleenstaande ouders af en toe eens op 
adem kunnen komen. voor de opvang van de kin-
deren werden 2 kleuterleidsters in dienst genomen. 
In 2013 hebben ze elke dag tussen de 5 tot 10 kin-
deren van 0 tot 3 jaar opgevangen. eind 2013 werd 
het bestaan van de kinderopvangplaats bedreigd 
wegens tekort aan middelen ten gevolge van de 
sluiting van de tijdelijke opvangplaatsen voor asiel-
zoekers. De werkgelegenheid van een van de kleu-
terleidsters is in gevaar.

www.CarItas-Int.be 

Logis de Louvranges: Interview van Binta

Maintien d’une halte-accueil 
pour bébés réfugiés

Article sur le maintien de la halte-accueil

http://www.caritas-int.be/nl/news/logis-de-louvranges-interview-van-binta
http://www.youtube.com/watch?v=lL7k7qBUIuk
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFvBkg2I0PhY
http://www.caritas-int.be/fr/news/viva-life-en-solidarite-avec-les-bebes-refugies
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InteGratIe van erkenDe vluCHtelInGen 

De cel Integratie van Caritas International biedt erkende 

vluchtelingen een begeleiding op maat tijdens hun inte-

gratieparcours. Een eerste doelgroep zijn die vluchtelingen 

die asiel hebben aangevraagd op de luchthaven en in een 

gesloten centrum of een terugkeerwoning via een versnel-

de procedure een statuut hebben verkregen. Een tweede 

doelgroep zijn vluchtelingen die om de een of andere reden 

kwetsbaar zijn en daardoor geconfronteerd worden met 

heel wat obstakels die hun integratie bemoeilijken: mensen 

met medische of psychologische problemen, alleenstaande 

moeders, mensen die via ‘hervestiging’ (zie verder) in ons 

land zijn beland, of ook nog niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen. Alleen al het vinden van een woning en het 

ontvangen van steun via het OCMW7 is vaak een lijdensweg 

voor hen. Een integratiecoach ondersteunt hen gedurende 

twee jaar. Het integratieteam werkt in heel België en heeft 

een antenne in Brussel, Luik en Antwerpen.

In 2013 werden 357 personen begeleid. Het ging om 176 

dossiers waaronder 80 nieuwe. De best vertegenwoordigde 

nationaliteiten zijn mensen uit Palestina, China, Syrië, Gui-

nee en Irak. 

Doelgroepen van de cel Integratie

Het merendeel onder hen is erkend vluchteling (115 dos-

siers op 176). De anderen hebben subsidiaire bescherming 

gekregen (61 dossiers op 176).

In 2013 heeft de cel Integratie van Caritas International heel 

wat inspanningen gedaan op het vlak van socio-professio-

nele integratie met het oog op de sensibilisatie van het pu-

bliek voor de obstakels die onze cliënten moeten overwin-

nen en het formuleren van aanbevelingen voor een vlottere 

integratie op dit vlak. 

« Het probleem is de uitbetaling van de 
OCMW-steun. Ik heb drie maanden moeten 
wachten vooraleer ik mijn identiteitskaart 
ontving. Aangezien ik geen bankrekening 
had, heb ik 2 weken moeten wachten 
vooraleer ik mijn steun kreeg in de 
vorm van cheques. De Post wou me die 
cheques niet uitbetalen omdat ik geen 
identiteitskaart had dus moest ik terugkeren 
naar het OCMW die een kopie van mijn 
annexe 25 heeft doorgefaxt. Dan pas heb ik 
mijn geld gekregen. » 

Mahmoud, 31 jaar, Palestijn, vluchteling. Woont in 

1000 Brussel.

  Families (erkenning aan de grens)

  Kwetsbare personen of families (bv. 
alleenstaande moeders, gehandicapten, 
zieken, …)

  Families die hervestigd werden in ons land

  Alleenstaande mannen (erkenning aan 
de grens)

NIEUW pROJECT: pETERs EN mETERs 

Op voorstel van vroegere cliënten van de cel In-
tegratie werd een peter/meter-project opgezet. 
Het ondersteunt de inspanningen van de cel 
met het oog op de inschakeling van kwetsbare 
personen in hun leefomgeving en in bredere 
zin in onze maatschappij. « Vluchtelingen die 
al een tijdje in België verblijven hebben al heel 
wat stappen gezet op het integratieparcours », 
verduidelijkt ariane Dewandere, verantwoor-
delijke voor het project. « We denken dat hun 
ervaringen van onschatbare waarde zijn voor 
nieuwkomers. Bovendien zijn deze meters en 
peters beter lokaal verankerd in de stad of de 
gemeente waar ze wonen dan onze maatschap-
pelijk werkers. Ze zijn dus veel betere gidsen in 
het dagdagelijkse leven. » 
We kunnen op het einde van 2013 beroep 
doen op 7 peters en meters.

7  Meer info in onze publicatie: “Begeleiding op maat. Sleutel tot succesvolle 
integratie”.

www.CarItas-Int.be 

Begeleiding op maat: sleutel 
tot succesvolle integratie 

http://www.caritas-int.be/files/begeleiding_op_maat.pdf
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www.CarItas-Int.be 

Blog – hervestiging in beeld

Vluchtschrift - De “hervestiging” van 
vluchtelingen: Een goede praktijk, 
maar mag het ietsje meer zijn?

HervestIGInG 

In het kader van het Europees hervestigingsprogramma 

heeft België zich in 2013 geëngageerd voor de hervestiging 

op haar grondgebied van 100 vluchtelingen. Hun profiel 

werd vastgelegd in overeenstemming met de prioriteiten 

van het Hoog-Commissariaat voor de Vluchtelingen van de 

Verenigde Naties. En van de Europese Unie.

België heeft beslist 40 Burundese vluchtelingen uit kampen 

in Tanzania en 40 Congolese vluchtelingen uit Burundese 

kampen op te nemen. Verder ook nog 20 kwetsbare vluch-

telingen uit verschillende regio’s (vrouwen en kinderen waar-

van de veiligheid niet gegarandeerd kon worden of mensen 

die gewelddaden of martelingen hebben overleefd). In juli 

zijn 4 Burundese families toegekomen (20 personen in het 

totaal) die sindsdien begeleid worden door de cel Integratie. 

Eind 2013 zijn nog eens 8 Congolese families (36 personen) 

en vervolgens 4 kwetsbare personen aangekomen die even-

eens begeleid worden door onze organisatie. 

Het verschil met vroegere hervestigingsprogramma’s is dat 

het hier om een groter aantal vluchtelingen gaat. Caritas 

International heeft dan ook beslist een groter aantal per-

sonen te begeleiden. Dankzij een nieuw samenwerkings-

verband met de OCMW’s die woningen en appartementen 

ter beschikking stelden, konden we de mensen veel sneller 

installeren en een begin maken van integratie. 

« Het leven was hard in het kamp, zelfs al 
konden we ons verplaatsen in het land, we 
leefden in heel rudimentaire huisjes. We 
maakten zelf ons bed met een boomstam 
en dat was nogal pijnlijk. We kregen eten 
maar van de beloofde 10 kilo kregen we 
vaak slechts 7 kilo. »  

Timiza, een Congolese vluchtelinge die in België 

hervestigd werd.

http://www.caritas-int.be/nl/blog-post/blog-hervestiging-beeld
http://www.caritas-int.be/fr/slideshow/lest-du-congo-deplaces-au-nord-kivu
http://www.caritas-int.be/files/vluchtschrift_sep-dec_2013.pdf
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vrIJwIllIGe teruGkeer en re-InteGratIe 

Omwille van omstandigheden overwegen sommige migranten 

of (ex-)asielzoekers terug te keren naar hun land van herkomst, 

soms na jaren van ballingschap of een lang verblijf in België. 

Om een waardige terugkeer en een duurzame re-integratie een 

kans te geven is het noodzakelijk het vertrek met hen goed voor 

te bereiden en hen ook te steunen na hun terugkeer.

vrijwillige terugkeer
In 2013 heeft de sociale dienst 767 nieuwe dossiers voor 

vrijwillige terugkeer geopend. De meeste dossiers hebben 

betrekking op mensen die (nog) geen bevel om het grond-

gebied te verlaten (BGV) hadden gekregen en mensen die 

meer dan 30 dagen na ontvangst van een BGV toch nog 

beslisten om te vertrekken.

Caritas International stelt vast dat het aantal aanvragen van 

Brazilianen gevoelig is gedaald: 147 in 2013 tegenover 237 

in 2012. Een nieuwe richtlijn die van kracht is sinds mei 

2012 is daar niet vreemd aan. 

Top 5 terugkeerlanden

Mensen die afkomstig zijn uit landen vrijgesteld van een 

visum om naar België te komen - o.m. Brazilianen - heb-

ben geen recht meer op een re-installatiepremie8 . Terug-

keerders kunnen in dit geval enkel nog een vliegtuigticket 

krijgen. Ook mensen die nooit een asielaanvraag hebben 

ingediend vallen onder deze richtlijn. Enkel nog asielzoekers 

of mensen die na een negatief advies in hun asielprocedure 

een bevel om het grondgebied te verlaten hebben gekre-

gen, kunnen aanspraak maken op een premie bij terugkeer.

re-integratie na terugkeer
Sinds 2004 begeleidt Caritas International niet enkel de 

vrijwillge terukeer maar voor wie dat wenst ook de re-in-

tegratie na terugkeer. Caritas International krijgt hiervoor 

middelen van het re-integratiefonds van Fedasil en werkt 

hiertoe ook mee aan het Europese STAVR-project. Caritas 

International heeft ondertussen een belangrijk netwerk van 

partnerorganisaties opgebouwd die terugkeerders begelei-

den op hun re-integratietraject. 

Een flexibele en aangepaste re-integratiepremie die beant-

woordt aan de specifieke noden van de kandidaat-terug-

keerder is volgens ons de sleutel tot een succesvolle herin-

schakeling. Caritas International heeft in 2013 de terugkeer 

en de re-integratie van 762 personen ondersteund. De lan-

den waarvoor we het meeste aanvragen hebben gekregen 

zijn Rusland, Armenië en Kazachstan. 

Ook de toegang tot de re-integratiesteun werd beperkt met 

de invoering van de nieuwe criteria in mei 2012. In januari 

2013 werden de voorwaarden om steun te krijgen bij te-

rugkeer nog eens aangepast: mensen die terugkeren naar 

Kosovo hebben, net zoals wie terugkeert naar visa-vrije 

landen, niet langer recht op een terugkeer- en eventuele 

re-integratiepremie. Kosovo behoorde tot in 2012 nog tot 

de top-5 van de terugkeerlanden wat nu niet langer het 

geval is. De groeiende vraag naar begeleiding bij terugkeer 

in Rusland die zich in 2012 al liet zien, heeft zich ook in 

2013 doorgezet. De meeste mensen keren terug naar het 

noorden van de Caucasus. 

« Zoals de steun bij integratie voor 
nieuwkomers in België van groot belang is, is 
bij terugkeer ondersteuning bij re-integratie 
cruciaal. De mensen die terugkeren, moeten 
beroep kunnen doen op een begeleiding op 
maat. » 

Anne Dussart, verantwoordelijke sociale programma’s 
en Lennie Van Goor van Maatwerk.

8  Het bedrag - minimum 700 en maximum 2.200 euro – is afhankelijk van de 
periode en het tijdstip van terugkeer. 
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DE vRIJWILLIGE TERUGkEER vaN 
ILyas NaaR DaCHEsTaN 

Ilyas (schuilnaam) had heel wat problemen met de 
lokale overheden in makhatchkala, Dachestan en 
besloot daarom bescherming te zoeken in belgië. 
bij zijn aankomst in april 2011 heeft hij met zijn 
vrouw en twee kinderen onmiddellijk asiel aange-
vraagd. ze kregen na korte tijd een woning toege-
wezen in anderlecht (een Lokaal Opvanginitiatief). 
Na meer dan een jaar, in mei 2012, kreeg de familie 
een negatief antwoord op haar asielaanvraag en 
een bevel om het grondgebied te verlaten. Ilyas 
heeft daarop besloten terug te keren naar zijn land 
met ondersteuning van Caritas International. Tij-
dens zijn verblijf in belgië was er immers een nieu-
we president verkozen in Dachestan en de situatie 
was er relatief rustig. voor zijn vertrek had Ilyas 
samen met zijn vader een winkel in wisselstuk-
ken voor auto’s. Het leek hem logisch om bij zijn 
terugkeer de zaak opnieuw op te starten. samen 
met Caritas International werd een businessplan 
opgemaakt.

De moeder van Ilyas werd zwaar ziek toen het 
gezin terug was in haar thuisland en er kwam 
een derde kindje bij waardoor het opstarten 
van de zaak wat vertraging opliep. pas in de-
cember 2012 heeft Ilyas de nodige wisselstuk-
ken gekocht en een container op de mark van 
makhatchkala. 

Onze lokale partner Caritas moskou heeft bij een 
bezoek aan huis in 2013 kunnen vaststellen dat 
de zaak goed draaide. Hij leek tevreden over zijn 
genomen besluit om terug te keren en blij met 
de steun die hij van Caritas kreeg. zoals gebruike-
lijk in het noorden van de kaukasus, is zijn vrouw 
moeder aan de haard, maar Ilyas verdient genoeg 
om zijn familie te onderhouden.

NIEUWE pROJECTEN: ERsO sURE-vD ET ERI

ERSO SURE-VD (Sustainable Return of Vulnerable and 
Disabled persons)
Dit terugkeer project wil extra steun geven aan kwetsbare 
personen die terugkeren naar Pakistan, Irak en Mongolië. 
Omdat sommige personen geen aanspraak kunnen maken 
op onze nationale criteria voor re-integratiepremies (zie 
hoger) doet Caritas International een beroep op sommige 
Europese partners om voor hen een duurzame oplossing 
te vinden.

ERI (European Re-integration Instrument project) krijgt 
steun van het Europees terugkeerfonds van de Europese 
Commissie. Dit project wil Marokkanen die niet langer op 
Europees grondgebied mogen verblijven en terug willen 
keren naar hun land vanuit Nederland, België en Duitsland 
ondersteuning geven. Voor de implementering van dit pro-
ject in Marokko werkt Caritas International samen met de 
Fondation Orient-Occident. 

www.CarItas-Int.be 

“Ik ga naar huis”: het terugkeerverhaal van Sarantuya

Artikel – “Re-integratie is even 
belangrijk als integratie”

Uitwisseling over re-integratiepraktijk in 
de Kaukasus, Centraal-Azië en Rusland

“Ik ga naar huis”: het terugkeerverhaal van Hamid

http://www.caritas-int.be/nl/news/ik-ga-naar-huis-het-terugkeerverhaal-van-sarantuya
http://www.caritas-int.be/nl/news/re-integratie-even-belangrijk-als-integratie
http://www.caritas-int.be/files/re-integratiepraktijk_in_kaukasus_centraal-azie_en_rusland.pdf
http://www.caritas-int.be/nl/news/ik-ga-naar-huis-het-terugkeerverhaal-van-hamid


31

evolutie
In 2012 waren de Afghanen waarmee Caritas contact had 

in het centrum, opgesloten in afwachting van een transfer 

naar een ander land van de Schengenzone. In 2013 zaten 

de meeste Afghanen veeleer te wachten op een repatriëring 

naar Kaboel, ondanks het feit dat het Hoog commissariaat 

voor de Vluchtelingen aangaf dat de situatie er verslech-

terde en dat de verwachtingen voor 2014 in dezelfde lijn 

lagen. Een aantal Afghanen werd gearresteerd tijdens een 

betoging in Brussel in september 2013. Sommigen onder 

hen werden al snel vrijgelaten na een beroepsprocedure van 

hun advocaat. Voor anderen dan weer werd de procedure 

te laat opgestart. Ook deze mensen die vaak al geruime tijd 

in België verbleven, werden na weken van opsluiting naar 

Kaboel gerepatrieerd.

In 2013 werden maatregelen genomen die de toegang tot 

juridische bijstand moeilijker maakten. Bij de Orde van de 

Vlaamse balies werd het intern reglement voor de benoe-

ming van pro-deo advocaten strikter. Gevolg is onder meer 

dat het voor sommige cliënten moeilijker wordt om van ad-

vocaat te veranderen wanneer het vertrouwen er niet meer 

is. Caritas International werd herhaaldelijk met dit probleem 

geconfronteerd. De beperkende maatregelen ruisen noch-

tans in tegen het principe van vrije keuze van advocaat en 

hebben soms ernstige gevolgen. 

DetentIe 

Vreemdelingen die in ons land verblijven zonder over de 

nodige documenten te beschikken, asielzoekers die een 

asielaanvraag indienen aan de grens of die overgebracht 

worden naar een ander land in het kader van de Du-

blinverordening kunnen opgesloten worden. Caritas is 

tegen opsluiting van vreemdelingen in het kader van een 

migratiebeleid maar zolang dit in de praktijk gebeurt, 

vinden we het belangrijk om deze mensen te blijven on-

dersteunen. De gesloten centra worden beheerd door de 

Dienst Vreemdelingenzaken. Caritas International heeft 

samen met enkele ander ngo’s toegang tot het geslo-

ten centrum 127bis te Steenokkerzeel. Aanvankelijk één, 

maar sinds juni 2013 twee medewerkers, bezoeken één 

maal per week het centrum om er de gedetineerden te 

informeren over hun situatie en hun rechten, hun een-

zaamheid te doorbreken, een socio-psychologische en 

juridische begeleiding te verzekeren en hun leefomstan-

digheden in het oog houden. 

statistieken
In 2013 hebben onze twee medewerkers 119 mensen 

een of meerder malen gesproken in het repatriërings-

centrum 127bis. Het betrof hier hoofdzakelijk mannen, 

afkomstig uit Afghanistan, Marokko, DR Congo, Tsjetsje-

nië, Dachestan en Pakistan. Bijna de helft van hen waren 

uitgeprocedeerde asielzoekers of mensen die nooit een 

asielaanvraag hadden ingediend en illegaal in ons land 

verbleven. Ze zaten opgesloten in afwachting van hun 

repatriëring. Daarnaast ook een groot aantal dat vast-

gehouden werd in het kader van de Dublinverordening 

in afwachting van hun overbrenging naar de lidstaat be-

voegd voor hun asieldossier.

IN DETENTIE: 

Een Irakese vrouw (20 jaar) is via Turkije op de 
luchthaven van zaventem geland. zij vraagt 
asiel aan bij de grens en wordt onmiddellijk 
opgesloten. Het antwoord is negatief en de 
belgische autoriteiten willen haar terugstu-
ren naar Turkije (conform de Conventie van 
Chicago). bij de repatriëring hebben de Turk-
se autoriteiten de vrouw de toegang tot hun 
grondgebied geweigerd en zij werd dus terug-
gestuurd naar belgië. zij heeft opnieuw een 
vlucht moeten nemen naar Turkije en weer 
werd haar de toegang geweigerd. In dezelf-
de week is zij zo tot drie keer toe naar Tur-
kije gevlogen. Na 6,5 maanden opsluiting is 
de vrouw, fysiek en psychologisch totaal ver-
zwakt, uiteindelijk vrijgelaten.
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vOOgdiJ vAn nbMv’s

De Dienst Voogdij heeft in 2013 1.786 meldingen van NBMV’s 

ontvangen: een pak minder dan het aantal in 2012 (2.811). De 

jongeren komen hoofdzakelijk uit Marokko, Afghanistan, Gui-

nee, Algerije en de DR Congo. In 2013 hebben de voogden van 

Caritas International 133 dossiers op zich genomen.

Het merendeel van de minderjarigen die wij begeleiden 

volgt de procedure tot het bekomen van een verblijfs-

vergunning die specifiek is voor NMBV’s of vraagt asiel. 

Slechts een kleine groep heeft in 2013 regularisatie om 

humanitaire (9bis) of medische (9ter) reden aangevraagd. 

De restgroep betreft Jongeren die 18 jaar geworden zijn 

en geen enkele procedure lopen hebben. Ze moeten in 

principe terugkeren naar hun land. Doen ze dat niet dan 

verblijven ze illegaal in België. In sommige gevallen wordt 

door de voogd of de advocaat toch nog overwogen een 

procedure op te starten. Zoals in 2012 hebben ook in 

2013 minder dan de helft van de jongeren die asiel ge-

vraagd hebben het vluchtelingenstatuut of een statuut 

van subsidiaire beschermde gekregen. 

Procedures NBMV’s

vRIJWILLIGE TERUGkEER vaN Nbmv’s 

De hoofdopdracht van een voogd is het uitte-
kenen van een duurzaam toekomstproject. De 
wetgever geeft hier drie opties: gezinshereniging 
in een derde land, terugkeer naar het land van 
herkomst of verblijf van onbeperkte duur in bel-
gië. De wet preciseert bovendien dat de Dienst 
vreemdelingenzaken er moet naar streven de 
gezinseenheid te bewaren en de belangen van 
het kind voorop moet stellen. In dit kader heeft 
Caritas International in 2013 haar ervaring op het 
vlak van vrijwillige terugkeer ook ten dienst ge-
steld van niet-begeleide minderjarigen.

In nauwe samenwerking met partners van het 
Caritasnetwerk in de herkomstlanden werkt 
Caritas momenteel rond familiale bemidde-
ling. Terugkeer van een jongere is pas mogelijk 
als de band met de familie terug opgenomen 
wordt. Dit verloopt soms erg moeilijk en is vaak 
een werk van lange adem. sommige jongeren 
werden immers naar Europa gestuurd met een 
duidelijke opdracht: geld verdienen voor de 
achterblijvers. Een vrijwillige terugkeer en een 
duurzame re-integratie kan volgens Caritas In-
ternational echter alleen slagen als de familie 
hiermee akkoord gaat. In februari 2013 werd in 
dit verband een verkenningsbezoek gebracht 
aan Guinee Conakry en in december werkten 
we mee aan een conferentie in datzelfde land 
rond de re-integratie van Nbmv’s. 
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OverleG Partners HervestIGInG

Caritas International neemt actief deel aan de twee-

jaarlijkse bijeenkomsten van de partners die betrokken 

zijn bij de hervestiging in België (stakeholdersmeeting 

resettlement). Meer dan 50 deelnemers waaronder 

het Belgische contactpunt voor het Europese hervesti-

gingsnetwerk (www.resettlement.eu), het Commissari-

aat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, lokale 

overheden, een groot aantal ngo’s en internationale 

organisaties die betrokken zijn bij de hervestiging en 

de re-integratie, komen er samen. Doel van dit overleg 

is ervaringen uitwisselen en het Belgisch Hervestigings-

programma bijsturen waar nodig.

bELEIDsbEïNvLOEDING

ersO COnFerentIe

Tijdens de partnerweek van 2013 heeft Caritas een con-

ferentie georganiseerd onder de titel:” Naar een duur-

zame terugkeer – ERSO-conferentie voor de ngo-net-

werken en de lokale overheden over goede praktijken 

en nieuwe inzichten betreffende hulp bij re-integratie”. 

De conferentie schetste een beeld van wat er gedaan 

wordt voor de terugkeerders bij hun terugkeer in het 

thuisland en de rol en activiteiten van onze partners 

bij hun begeleiding. De focus lag op de terugkeer naar 

West-Afrika, meer bepaald Sierra Leone, Senegal, Ka-

meroen, Togo en Marokko.

stanDPunten

“Minderjarige Vluchtelingen moeten omkaderd worden” is 

een reactie op onze website op een artikel dat in De Mor-

gen verscheen (27.02.2013) over de afschaffing van de in-

tegratiepremie voor jongeren door het OCMW van Gent. 

“Men moet per situatie bekijken welke de noden van een 

minderjarige vluchteling zijn en op basis daarvan de beste 

oplossing zoeken, los van zijn statuut, los van ministeriële 

bevoegdheden maar in het belang van het kind.”

Naar aanleiding van de Wereldvluchtelingendag, 20 juni 

2013, hebben we met de Europese Caritasorganisaties de 

Europese Commissie geïnterpelleerd i.v.m. de gezinshereni-

ging: “De confederatie van 49 Europese organisaties vraagt 

de EU om aan alle erkende vluchtelingen hetzelfde recht op 

gezinshereniging toe te kennen”.
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COMMunICatIe, FOnDsenwervInG, eDuCatIe

EEN JaaR vaN CRIsEs EN sOLIDaRITEIT

De humanitaire rampen waarvoor onze teams op het 

terrein gemobiliseerd werden, hebben ook een grote 

impact gehad op het werk van het departement Com-

municatie. In maart, wanneer de Syriëcrisis zijn derde 

jaar ingaat, lanceren we met onze partners van het Bel-

gische consortium voor Noodhulpsituaties (www.1212.

be) de campagne: “Syrië, levens redden”. We willen 

hiermee het grote publiek wakker maken voor een 

van de grootste tragedies. En ook onze sympathisan-

ten spreken we aan via oproepen, ons tijdschrift, online 

dossiers of tussenkomsten in de pers. In oktober, bij het 

naderen van de winter, voert het consortium opnieuw 

actie via de media, bekende personen en de oproep 

“Syrië wacht niet”. Resultaat: 3,8 miljoen euro worden 

ingezameld op rekening 12-12 en 1.068.849 euro op 

het rekeningnummer van Caritas International. Hiermee 

kunnen we de nodige levensreddende hulp brengen in 

Syrië en bij miljoenen vluchtelingen in de buurlanden.

Enkele weken later voert Caritas International opnieuw 

campagne met het consortium om steun te vragen voor 

de 14 miljoen Filipijnen die het slachtoffers zijn van de 

tyfoon Haiyan. Op enkele weken tijd brengt de actie 

9,3 miljoen euro op. 2.231.686 worden gestort op re-

keningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas Inter-

national. Samen met het netwerk kunnen we 275.000 

slachtoffers helpen overleven en een grootschalig her-

opbouwprogramma uitwerken.

Onze jaarlijkse septembercampagne vraagt in 2013 

aandacht voor Oost-Congo. Meer dan 6.000 mensen 

reageren op de oproep van Juliette, een mama op de 

vlucht voor het geweld. Met de 490.156 euro die we 

bijeenbrengen, kan Caritas Goma voedsel bedelen on-

der de verplaatste personen, de landbouw nieuw leven 

inblazen met een innoverend model van markten in de 

heuvels van Masisi en de gedemobiliseerde kindsolda-

ten de nodige opvang en begeleiding geven voor hun 

integratie in de maatschappij. Oswald Musoni, directeur 

van Caritas Goma, is de gedroomde ambassadeur voor 

onze Hope for Goma campagne. Tijdens de uitreiking 

van de 3de Caritas International-Deckers prijs aan de vzw 

Sosame (Bukavu) brengt hij een boodschap van hoop. 

Hij doet dat ook op een ontmoetingsavond in Luik en 

in gesprek met journalisten. Telkens opnieuw, tot in het 

kantoor van Jean-Paul Labille, minister van Internationa-

le Samenwerking, vraagt hij aandacht voor zijn volk dat 

zwaar getekend is door 20 jaren van conflict.

Eind december betuigt Paus Francisus openlijk zijn steun 

aan de wereldwijde Caritascampagne: Een grote familie, 

voedsel voor iedereen. Samen met het Caritasnetwerk 

klaagt hij “het schandaal van de honger” aan op het 

ogenblik waarop “de huidige voedselvoorraad volstaat 

om iedereen te voeden”. Caritas en Franciscus vragen 

met aandrang het recht op voedsel concreet te maken, 

te delen met de minstbedeelden en de impact van onze 

voedingsgewoonten onder ogen te willen zien. Enkel 

dan kunnen we samenwerken aan de uitroeiing van de 

honger tegen 2025.
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EDUCaTIE TOT WERELDbURGERsCHap

2013 is een overgangsjaar. Ons strategisch plan loopt ten ein-

de. We verkennen nieuwe horizonten, krijgen nieuwe colle-

ga’s op het departement. Het vertrek van de collega’s op de 

regionale contactpunten van Roeselare en Luik, is daar niet 

vreemd aan. In plaats van hen te vervangen, wordt beslist in 

educatie tot wereldburgerschap te investeren en een verant-

woordelijke voor educatie aan te werven op de zetel te Brus-

sel. Zij zal het educatieprogramma van Caritas International in 

scholen brengen. Sensibilisatie, in het bijzonder van jongeren 

en in het algemeen van onze sympathisanten, wordt op die 

manier een belangrijke opdracht voor ons departement. Onze 

eerste concrete realisatie: www.umurima.coop, een webdocu-

mentaire (multimediaplatform) die leerlingen tussen de 15 en 

18 jaar laat kennis maken met de coöperaties die werken aan 

voedselzekerheid in Rwanda. Het wordt gefinancierd met ei-

gen fondsen en met de bijdragen van 11.11.11 (15.000 euro). 

Concrete initiatieven naar scholen toe zijn gepland voor het 

1ste semester van 2014.

De Syrische crisis aan de poort van Europa, de reorganisatie 

van onze opvang voor asielzoekers en het opvoeren van onze 

activiteiten rond integratie en re-integratie hebben ervoor 

gezorgd dat we meer dan ooit de verhalen van onze maat-

schappelijk werkers en de vluchtelingen en migranten die ze 

begeleiden, hebben gedeeld - op onze website, in ons Cari-

tasmagazine maar ook in gespecialiseerde tijdschriften en op 

herhaalde vraag van de media. Binnen onze communicatie zijn 

we erin geslaagd om aan te tonen dat onze activiteiten in Bel-

gië en in het Buitenland vaak complementair zijn.

De nieuwe wegen die we bewandelen zijn een voorafspiege-

ling van het toekomstig gezicht van Caritas International en de 

manier waarop het departement zal bijdragen aan de activitei-

ten van onze collega’s en partners..

www.CarItas-Int.be 
volg ons op twitter en Facebook

  www.facebook.com/caritasbelgium

  www.twitter.com/caritasintbe

www.umurima.coop

Campagnedossier

http://www.caritas-int.be/nl/e-file/hopeforgoma
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PersOneel en OrGanIsatIe
algemene vergadering,  

raad van beheer,  
bestuurscomité

Noodhulp, 

heropbouw, 

ontwikkeling 

(voedselzekerheid).

Eigen programma’s 

en participatie 

programma’s 

Caritasnetwerk

dienst Opvang : 
huisvesting en begeleiding van asielzoekers in 

procedure met specifieke aandacht kwetsbare groepen 

(alleenstaande vrouwen in Louvranges)

dienst sociale programma’s:  
eerstelijnszorg, integratie vluchtelingen, voogdij 

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, 

gezinshereniging, re-integratie na terugkeer

Fondsenwerving, 

merkuitbouw, 

informeren, 

sensibiliseren, 

mobiliseren

DIreCtIe

2

DeParteMent  
FInanCIën

3

DeParteMent  
InternatIOnale  

saMenwerkInG brussel

18

DeParteMent  
COMMunICatIe

8

DeParteMent asIel  
en MIGratIe

Dienst Opvang Dienst sociale  
programma’s

51 14

DeParteMent  
PersOneel en OrGanIsatIe

10
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pERsONEEL IN bELGIë Op 31/12/13

Leeftijd

19 tussen 24 en 29

33 tussen 30 en 39

26 tussen 40 en 49

23 tussen 50 en 59

5 tussen 60 en 63

aantal werknemers 
tOtAAL: 106100 20 30 40 50

Instroom / uitstroom 2013

In Out
aantal werknemers 

31/12/13 stijging

29 20 106 9

vrijwilligers 
Er zijn een 6-tal vrijwilligers actief op de nationale zetel. Ook de leden van de Algemene 

Vergadering, Raad van Bestuur, en Beheerscomité zijn vrijwilligers.

Een 30-tal vrijwilligers helpt bij de begeleiding van alleenstaande vrouwen en moeders 

in Louvranges. Zij zorgen er onder meer voor: vervoer, huiswerkklas, crea en animatie op 

woensdagnamiddag, informaticales, naailes, hulp bij de zoektocht naar een woning. Er is 

ook een dokter die vrijwillig langskomt.

Nieuwkomers worden wegwijs gemaakt in onze samenleving door 7 vrijwillige peters en 

meters: mensen die zelf in het verleden begeleid werden door de Cel Integratie. 

Coöperanten in het buitenland: 14

• DR Congo: 4

• Burundi: 4

• Ethiopië: 1

• Filipijnen: 1

• Bosnië: 1

• Haïti: 1

• Niger: 1

• Zuid-Soedan: 1

zorg voor het milieu
•  Caritas heeft 88 fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst met een totaal vermogen van 

22 kW en ter waarde van 52.800 EUR. De verwachte productie (17.600 kWh / jaar) zal 

ongeveer 20% van ons jaarlijks verbruik dekken en zal ons ook +/- 70 groencertificaten 

opleveren.

•  Dankzij de investeringen van de voorbije jaren (nieuwe ramen met dubbele beglazing, 

isolatie van het dak, nieuwe computers) en de sensibilisering via het Ecoteam hebben we 

in 2013 (in vergelijking met 2012) de volgende resultaten behaald:

 g 35% minder water verbruikt (per VTE)

 g 7% minder stroom

 g 11% minder gas
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FInanCIeel verslaG – 2013

2013 was in zeker opzicht een gunstig jaar, maar er waren ook tegen-

vallers.

Dankzij de vrijgevigheid van onze schenkers kunnen we de getroffen 

bevolking in Syrië en de Filipijnen de nodige humanitaire hulp bren-

gen. We doen dit samen met onze lokale Caritaspartners. Voor deze 

twee crisisinterventies samen hebben we 3.300.000 euro aan giften 

ontvangen. Onze schenkers erkennen en waarderen duidelijk ons werk 

als noodhulporganisatie. 

In dit verband werken we ook nog steeds in Haïti, Zuid-Soedan, Goma 

en in andere plaatsen wereldwijd. Caritas International investeerde bij-

na 13 miljoen euro in programma’s van internationale samenwerking.

Wat betreft de opvang van asielzoekers is onze bijdrage van 10.540.000 

euro, hoewel nog steeds aanzienlijk, toch kleiner geworden tegenover 

vorig jaar. Elke maand hebben we gemiddeld 879 personen opgevan-

gen van de 969 die voorzien waren. In 2014 zal het aantal personen 

nog dalen tot 700 asielzoekers.

Het luik “hulp aan migranten in België” neemt alsmaar uitbreiding. Of 

het nu gaat om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, de coa-

ching van erkende vluchtelingen en hun integratie of de re-integratie 

bij vrijwillige terugkeer.

Naast de Belgische en Europese subsidies en de giften, hebben we voor 

ongeveer 3 miljoen euro aan legaten ontvangen. Een ervan wordt aan-

gevochten en is het voorwerp van een beroepsprocedure bij de FOD 

Justitie voor een bedrag van 1.325.676 euro. Dit bedrag is voorzien in 

het passief van de balans.

Zoals elk jaar hebben we ons best gedaan om de functioneringskosten 

op een aanvaardbaar niveau te houden. Dit jaar is dat 8,42 %. Ook wat 

betreft de communicatie, fondsenwerving en educatie zijn de kosten 

laag: 3,35 %.

Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van 287.533,98 

euro wat gedeeltelijk het overgedragen verlies dekt. De ‘bestemde 

fondsen’ zijn verhoogd met 1.753.331,88 euro. Het totaal van deze 

fondsen bedraagt 14.537.092,47. Ze zullen aangewend worden voor 

lopende en nieuwe projecten, in hoofdzaak op de Filipijnen en voor de 

slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië.

baLaNs

activa 2013 (€)

Materiële vaste activa 5 898 119,83

Financiële vaste activa 5 976,34

Vorderingen op ten hoogste  
één jaar

1 552 468,87

Geldbeleggingen 7 064 938,49

Liquide middelen 9 268 231,75

Overlopende rekeningen 105 144,82

TOTaaL 23 894 872,10

passief 2013 (€)

Fondsen van de vereniging 2 880 472,41

Sociaal passief 2 068 421,09

Bestemde fondsen voor  
gedefinieerde projecten

14 537 092,47

Bestemde fondsen voor  
niet-gedefinieerde projecten

-

Overgedragen winst 287 533,98

Over te dragen verlies -544 372,33

Kapitaalsubsidies 19 725,30

Voorzieningen 1 481 276,47

Schulden op meer dan één jaar 2 145 847,50

Schulden op ten hoogste één jaar 1 010 115,98

Overlopende rekeningen 8 759,23

TOTaaL 23 894 872,10

vERWERkING vaN HET REsULTaaT

Verschil tussen opbrengsten en uitgaven 2 040 865,86

Verhoging van bestemde fondsen (passief van balans) -1 753 331,88

Over te dragen winst 287 533,98
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REsULTaTENREkENING

Inkomsten 2013 (€) %

Giften 4 667 901,58 14,75

Giften consortium 12-12 937 122,51 2,96

Legaten 2 883 785,53 9,11

Vlaamse gemeenschap (VAIS, MINA, ...) 135 000,00 0,43

Wallonie - Bruxelles International (WBI) 42 271,00 0,13

Belgisch fonds voor voedselzekerheid (BFVZ) 1 509 988,77 4,77

Belgische overheid - DGD 5 412 682,96 17,10

Europese Unie - ECHO 649 548,71 2,05

Min van justitie - Min binnenlandse zaken 106 163,61 0,34

Fedasil 1 685 916,45 5,33

Coordination et Initiative pour Réfugiés et Etrangers 6 190 566,16 19,56

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 5 412 863,14 17,10

Stichtingen, andere Caritassen, diverse … * 241 533,57 0,76

Financiële opbrengsten 246 198,11 0,78

Andere bedrijfsopbrengsten 308 767,61 0,98

Andere 1 216 193,66 3,84

TOTaaL 31 646 503,37 100,00

Uitgaven 2013 (€) %

Opvang asielzoekers 10 540 885,45 35,60

Hulp migranten (1ste lijn - voogdij - integratie -  
re-integratie)

1 314 387,26 4,44

Internationale samenwerking 12 938 700,84 43,70

Communicatie, fondsenwerving, educatie 991 979,71 3,35

Werkingskosten 2 494 007,78 8,42

Uitzonderlijke provisie 2 494 007,78 4,48

TOTaaL 29 605 637,51 100,00

* Ondernemers voor ondernemers, Caritas Oostenrijk, Secours Catholique, Cafod, Fondation Abbé Pierre, Vita,...



Het Forest Steward Council 
label garandeert dat de 
grondstof voor het papier 
afkomstig is uit duurzaam 
beheerde bossen.

Caritas International 
beschermt het 
leefmilieu en werkt 
aan het reduceren 
van zijn ecologische 
voetafdruk.

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 werd.
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