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Iedereen werkt mee aan de bouw
van 34 scholen in Nepal.
Bedankt voor uw bijdrage!

Samen
de dingen ten
goede veranderen
voor fundamentele mensenrechten.
Aan de kant staan en wachten op
anderen houdt geen steek. Iets
doen is ook mijn verantwoordelijkheid.
Een beweging als Caritas geeft me
de echte mogelijkheid om samen
met vele anderen dingen te veranderen en zo medemensen een
toekomst te geven. In dit nummer
van ons magazine, met ook een
glimp van onze activiteiten in
2015, leest u hier mooie voorbeelden van.

Francis Cardyn
Bestuurder Caritas International
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ecent las ik in mijn boek
‘Een woord voor elke dag’
mijn dagelijks citaat van
Bonhoeffer: “We moeten eindelijk
leren om naar mensen te kijken
niet om datgene wat ze doen of niet
doen, als wel om alles wat ze moeten
ondergaan en lijden.”
Een uitspraak van een man
die persoonlijk het nazisme en
elke ongerechtigheid, misdaad
bekampte en dat met zijn leven
bekocht.
Mij wordt niet meteen gevraagd
om mijn leven op te geven. Ik
word wel fundamenteel uitgenodigd om mét Caritas te kampen
tegen alle ongerechtigheid, en
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Centraal-Afrikaanse Republiek

Christenen
en moslims
samen aan het werk
Jaren van geweld zijn
de oorzaak van grote
armoede in de CentraalAfrikaanse Republiek. De
helft van de bevolking
heeft hulp nodig. Mensen
samen brengen en zo een
weg banen naar vrede
en een menswaardig
bestaan. Daar geloven
we in.
JOHANNA VANRAES

Het geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) wordt
door velen gezien als een conflict
tussen christenen en moslims.
Volgens aartsbisschop Dieudonné Nzapalainga – voorzitter van
Caritas CAR - zijn de motieven
vooral politiek en draaien ze
rond de controle van de bodemrijkdommen van het land. “De
fundamentele waarden van onze
godsdienst, of het nu gaat om een
christelijk of een islamitisch geloof,
zijn waarden van verdraagzaamheid
en mensenrechten. Een echte chris4
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De helft van de bevolking is afhankelijk van hulp. De boeren bundelen hun krachten op het
veld. Resultaat: meer opbrengst en een betere onderlinge verstandhouding.

ten of moslim doodt niet. Wie dood
en haat zaait misbruikt godsdienst
om politieke redenen.”

Samenleven en
zelfredzaamheid
bevorderen

Mgr. Dieudonné is al jaren vredesactivist. Door zijn inzet in de
Centraal-Afrikaanse gemeenschappen is veel bloedvergieten
voorkomen. Samen met islamitische en evangelische collega’s
krijgt hij internationale erkenning
voor zijn inspanningen op het
vlak van interreligieuze dialoog
en verzoening. Tegelijkertijd probeert hij ook invloed uit te oefenen op het politieke beleid dat een
context moet scheppen waarin
vreedzame co-existentie mogelijk
is. Het is dan ook een hele eer om
met hem en zijn teams te mogen
werken aan vrede en meer welzijn.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben christenen en
moslims in het verleden zonder
al te grote problemen samengeleefd. Traditioneel zijn de moslims
herders, de christenen bewerken
het veld: zij vullen elkaar dus aan.
Ook nu zijn er talloze verhalen
van moslims die christenen op
de vlucht opvangen, christenen
die hun deuren openzetten voor
hopeloze moslimfamilies. Die verbondenheid moeten we cultiveren,
stoppen met de nadruk te leggen
op wat ons verdeeld. Zo denken we
als Caritasfamilie. Tegelijkertijd
moeten we ook met alle mogelijke
middelen de armoede bestrijden.

Centraal-Afrikaanse Republiek
, 2,3 miljoen mensen hebben hulp nodig (de helft van de bevolking).
, 418.638 mensen zijn in het binnenland op de vlucht
, 467.468 mensen zijn gevlucht naar het buitenland.
OCHA (United Nations office for humanitarian Affairs - maart 2016)
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In de CAR leeft 8 op de 10 mensen van de landbouw. Zo ook in
Bozoum in het noordwesten van
het land. De onveiligheid heeft er
de afgelopen jaren het werk op
het veld heel erg bemoeilijkt met
een zeer povere oogst tot gevolg.
Plunderaars hebben de veestapels
vernield. De economie doet het
slecht. De helft van de bevolking

heeft momenteel hulp nodig. Vele
gezinnen hebben niet genoeg te
eten. De FAO (Voedsel en Landbouw organisatie van de
Verenigde Naties) heeft de voorbije jaren voedsel verdeeld onder
de noodlijdenden. Ook wij hebben
met uw steun vluchtelingen onderdak gegeven, eten en medische zorg. Maar dat is slechts een
tijdelijke oplossing. Net zoals wij,
willen deze mensen hun leven zelf
in handen nemen en niet langer
afhankelijk zijn van hulp.

voor de watervoorziening van de
respectieve percelen, zij spreken
met elkaar af wat ze zullen telen
en wanneer om niet te veel van
hetzelfde te moeten oogsten op
het zelfde moment. Bij de samenstelling van de groeperingen is
afkomst of godsdienstige overtuiging van geen belang. Het samenbundelen van de middelen en het
overleg resulteren in een betere
oogst en een betere verkoop. Zo
kan langzaam een basisvertrouwen groeien.

Waar armoede heerst, verhoogt
de kans op conflict, waar conflicten zijn, groeit de armoede.
Daarom moeten ze ook samen
aangepakt worden. Dat hebben we
het afgelopen jaar gedaan, met
Caritas Nederland en onze lokale
Caritaspartner in de regio Bozoum. We willen dit werk verder
zetten, zeker nu er na de verkiezingen van dit jaar een relatieve
rust teruggekeerd is in het land.

Samenwerken is mooi maar loopt
niet altijd van een leien dakje.
Daarom zijn er vredescomités met
afgevaardigden uit verschillende
gemeenschappen. Zij bemiddelen
bij onenigheid en werken onder
meer aan een systeem van schadeloosstelling: bv wanneer een
dier van een herder de oogst van
een boer heeft beschadigd.

Samen het land bewerken
De boerengroeperingen hebben
een sleutelrol in ons actieplan.
Lokale boeren, vluchtelingen,
of mensen die teruggekeerd zijn
naar hun geboortedorp buren - werken samen: ze zorgen

Caritas Bozoum ondersteunt
momenteel meer dan 530 van
dergelijke groeperingen. Daar zijn
momenteel 16.500 mensen bij
betrokken. Om de plannen van
nieuwe groeperingen concreet
te maken en ervoor te zorgen dat
de boeren aan de slag kunnen,
ontbreken jammer genoeg de
middelen.

Mgr. Dieudonné - voorzitter Caritas Centraal-Afrikaanse Republiek - krijgt
internationale erkenning voor zijn inspanningen op het vlak van interreligieuze
dialoog en verzoening.

Samen willen we de vluchtelingen en de lokale boeren van
Bozoum op weg helpen met
zaaigoed, gereedschap en de
nodige technische vorming.
Dat geeft hen de mogelijkheid
om genoeg eten te produceren,
overschotten te verkopen, op
eigen benen te staan.
Christenen en moslims,
schouder aan schouder op het
veld, kiemen voor een
vreedzame samenleving.
Bedankt voor uw steun.

IBAN BE88 0000 0000 4141
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TERUGBLIK OP 2015

Altijd daar, ook als de camera’s weg zijn
Oostende
151

Conflict in Syrië en Irak
Opvangcrisis in België
8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land, 5 miljoen in de buurlanden:
dat is het trieste gevolg van de con icten in Syrië en Irak.

IN DE
SPOTLIGHTS

Caritas International helpt samen met de lokale Caritaspartners in 2015
meer dan 80.000 onder hen. In hun land zelf en in Jordanië en Libanon.
Wij helpen ook mee aan de opvang en begeleiding van de in verhouding
beperkte groep vluchtelingen die tot in België geraken. In 2015 registreerde de Dienst Vreemdelingenzaken 35.476 asielaanvragen. 21,8 van
mensen uit Irak, 21,3 van asielzoekers uit Syrië.

Wat doet Caritas International
in het Midden-Oosten?

Syrië
Libanon
Irak
Jordanië

Wat?
Voedsel
Basisbenodigdheden
Medische zorg
Psychosociaal welzijn
Onderwijs
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Voor wie
- Vluchtelingen buiten de kampen in verlaten
gebouwen of schuilplaatsen
- Lokale bevolking die in armoede leeft
- Ongeacht oorsprong of godsdienstige
overtuiging

Antwerpen
149

Wat doet Caritas International
in België ?

Scherpenheuvel
170

1

De sterke stijging van het aantal asielzoekers zorgt
voor een tekort aan opvangplaatsen. Van 461 opvangplaatsen in januari 2015 naar 1.187 in december: het
dubbele van onze oorspronkelijke capaciteit.
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Waver
70

35.476 asielaanvragen in België in 2015. De asielzoekers moeten hun aanvraag laten registreren door de
Dienst Vreemdelingenzaken. De wachtrijen zijn onmenselijk lang. 1.800 kwetsbare personen krijgen van
Caritas International de nodige informatie en worden
doorgestuurd naar de preopvang.
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Totaal aantal
+
plaatsen in woningen

240

Oproep aan solidaire eigenaars voor het verhuur van
woningen aan asielzoekers via Caritas International of
rechtstreeks aan erkende vluchtelingen. Resultaat van
deze oproep: Caritas International kan 350 mensen in
130 woningen onderdak bieden.

Totaal aantal
= 1.187
plaatsen in centra

Plaatsen in woningen
Centrum Caritas

BUITEN BEELD

Aardbeving Nepal

Samen met onze partnerorganisaties en de betrokkenen blijven we in 2015 werken aan duurzame oplossingen, ook zonder media-aandacht.

IN DE
SPOTLIGHTS
IN BELGIË

Voogdij van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: onze professionele voogden hebben 151 jongeren begeleid.
Ondersteuning bij de gezinshereniging: 908 dossiers
waarvan 346 nieuwe.
Opvang van alleenstaande vrouwen en moeders: de
Logis de Louvranges hebben 46 vrouwen en 73 kinderen opgevangen.
Begeleiding bij vrijwillige terugkeer in 590 dossiers.
366 mensen hebben we ook ondersteuning geboden
bij de re-integratie in hun land van oorsprong.

Samen met het Caritasnetwerk helpen we
350.000 slachtoffers na de verwoestende
aardbeving in Nepal met materiaal om tenten op
te zetten, dekens, matrassen, hygiënekits en kits
voor waterzuivering.

BUITENL AND

300 boeren maken van 40 hectaren bos landbouwgrond en zaaien hoogproductieve varianten van pinda,
maïs en sorghum in de groene gordel van Zuid-Soedan.
In tegenstelling tot heel wat internationale organisaties
is Caritas International nog altijd actief in Haïti voor
meer voedselzekerheid en betere leefomstandigheden
in Port-au-Prince, Jérémie en Cayes.
In Jenin op de Westelijke Jordaanoever starten 40 families met een klein familiebedrijfje dat voor inkomsten
zorgt.
Na de verwoestende tyfoon Haiyan op de Filipijnen zijn
870.000 m² van de zeebodem opnieuw met zeewier
bedekt, een belangrijke bron van inkomsten. Met de
lokale bewoners werken we aan de bouw van 116
nieuwe huizen en herstellingen aan 91 huizen.
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Terugblik op 2015

Financieel verslag 2015 *
Inkomsten 2015
l Overheidsfinanciering:

17,39 %

56,24 %

14.562.576,15

l Giften:

6.820.373,30
l Andere: 4.499.226,06

26,37 %

Uitgaven 2015

4,36 %

Asiel en migratie: 11.712.504,76
l Internationale samenwerking: 10.588.620,00
l Functioneringskosten: 2.724.405,84
l Communicatie, fondsenwerving en educatie: 1.140.393,07

10,41%

l

44,76 %

40,47 %

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

Heel erg bedankt:
In 2015 konden we onder meer rekenen op:
Ç de vrijgevigheid van 26.660 sympathisanten,
Ç meer dan 300 vrijwilligers,
Ç 130 solidaire huiseigenaars
Ç 30 scholen die een workshop over asiel en migratie hebben
ingericht voor 1.299 leerlingen
Ç de steun van bisdommen, parochies, congregaties
en partnerorganisaties
Ç en de financiering van overheidsinstanties: Europese Unie,
Federale Regering, De Vlaamse Gemeenschap, Fédération
Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, provincies, gemeenten en steden.

U kan helpen…
k Doe een gift
k Deel uw feestvreugde
k Organiseer een inzamelactie
k Word vrijwilliger
k Schenk zelf onderdak
k Organiseer een workshop over asiel
en migratie
k Denk aan Caritas in uw testament
Meer info op www.caritasinternational.be

Het volledig jaarverslag 2015 vindt u op
www.caritasinternational.be (Publicaties).
Liever een papieren versie? Geef uw adres door
aan johanna.vanraes@caritasint.be of 02 229 36 23

www.caritasinternational.be
infonl@caritasinternational.be
02 229 36 11

IBAN BE88 0000 0000 4141 – BPOTBEB1

Verantwoordelijke uitgever: François Cornet, directeur – Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel
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Integratie

Vrijwilliger zijn,
een verrijking
André is vrijwilliger bij
Caritas International. Elke
week belt hij samen met
erkende vluchtelingen
vele uren rond, op zoek
naar een woning.
JULIE VANSTALLEN

Wat zijn je taken?
Ik help erkende vluchtelingen een
woning vinden. Als ze officieel erkend zijn als vluchteling, moeten
ze de opvangplaats waar ze tot
dan toe verbleven binnen de twee
maanden verlaten. Dat is heel
kort. En omdat ze onze taal niet
spreken - en vaak ook heel weinig
geld hebben - is het voor hen bijna onmogelijk om een woning te
vinden op de private huurmarkt.
Ik kom één keer per week naar
het Housing Café waar we samen
naar een woning zoeken. Op het
internet of via kleine advertenties. Wanneer we iets gevonden
hebben, bellen we de eigenaar op
en gaan we samen kijken.
Het belangrijkste is om goed te
luisteren, om goed te begrijpen
wat mensen willen. Maar ook

om de ideeën en verwachtingen
waar mensen mee zitten goed te
kaderen. Sommige vluchtelingen
weten bijvoorbeeld echt niet wat
het leven hier kost. We leggen
hen uit dat veel woningen buiten
hun budget vallen. Tegen een veel
terugkerende vraag - dat ze graag
in een grote stad zouden willen
wonen - kunnen we niet ingaan.
We kunnen hun verwachtingen
wel bijstellen door bijvoorbeeld
uit te leggen dat een kleinere stad
hen veel meer voordelen biedt.

Waarom ben je vrijwilliger
geworden bij Caritas?
Via ons netwerk hadden we
van de oproep gehoord. We zijn
daarna, in oktober vorig jaar, naar
de informatievergadering in Luik
gegaan. Mijn vrouw en ik zijn
altijd heel begaan geweest met de
problematiek van de vluchtelingen. We zijn zelf grootouders en
kinderen zien lijden, dat verdragen we niet meer. We willen
helpen.
Daarnaast is werken als vrijwilliger natuurlijk ook een persoonlijke verrijking. We zijn allebei
geïnteresseerd in andere mensen,
nieuwe culturen, maar hebben
nooit echt de kans gehad om in
contact te komen met die andere

culturen. Dankzij het vrijwilligerswerk staan we vandaag in
contact met meerdere en soms
heel verschillende culturen. En
dat vinden we geweldig.

Wat motiveert
je het meest?
De grote groep vrijwilligers, met
daarin ook goed geïntegreerde
vluchtelingen. Er ontstaan hechte
banden binnen de groep. Fantastisch is dat.
Het klopt natuurlijk dat we
dikwijls op een ‘neen’ botsen bij
huiseigenaars die schrik hebben
om hun woning aan een vluchteling te verhuren. Na zo’n afwijzing moet je je opnieuw opladen.
Niet opgeven. Maar wanneer een
vluchteling het Housing Café
verlaat met een glimlach op het
gezicht omdat er naar hem of haar
geluisterd werd...dat geeft voldoening en energie om door te gaan.
Ik heb de voorbije maanden echt
heel mooie dingen meegemaakt.
Op een avond, na een lange dag
van huisbezoeken, zette een jonge
moeder haar baby op m’n schoot.
Wat een teken van vertrouwen!
Zo’n mooi gebaar. n

Ook jij kan helpen!
Door wat van je tijd te geven,
een woning te verhuren of door
een gift te doen.
Meer info op

www.caritasinternational.be.
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Ik wil helpen

Het testament:
een nalatenschap
voor volgende
generaties
Blijven geven, ook als ik er niet
meer ben.
Delen is als het ware een tweede natuur van
leerkrachten. Een beroep dat mijnheer D. zijn
hele leven uitgeoefend heeft, in België, in Congo
en zelfs in Burundi. Hij legt ons uit hoe het
gelopen is:
“Ik heb beslist om mijn testament op te stellen vanaf
het moment dat ik gepensioneerd was. Ik ben naar
de notaris geweest en die raadde mij een duo legaat
aan, op basis van mijn familiale situatie. Deze
formule laat me toe om voordeliger aan mijn familie
te geven en tegelijkertijd de goede zaak te steunen.
Ik denk dat ngo’s zoals Caritas steeds meer giften
van particulieren nodig hebben, want de subsidies
verminderen drastisch.
Ik was al lange tijd geïnteresseerd in het werk van
Caritas en nam contact op met mijnheer de Pierpont,
de vrijwilliger die toen verantwoordelijk was voor de
legaten. Hij is bij me langs gekomen en heeft al mijn
vragen beantwoord.
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Caritas opnemen in mijn testament betekent voor
mij dat ik kan blijven steun geven aan diegenen die
er echt nood aan hebben. Ik denk dat zelfs al had
ik een vrouw of kinderen, ik toch een deel zou geven
voor het geluk van anderen.”

Een goed doel in uw
testament opnemen
is een mooie en
geruststellende gedachte.
Zo kunt u blijven
bijdragen aan een betere
wereld, zelfs als u er zelf
niet meer bent.
JOLIEN CARNEL

Regelmatig krijgen wij
vragen van mensen die
Caritas in hun testament willen opnemen. Op deze manier
schenken ze leven
en hoop aan mensen
die door conflicten of
rampen in nood zijn,
in alle uithoeken van
de wereld. En ook voor
hun erfgenamen kan het financieel
voordelig zijn.

“De laatste jaren zien we meer
en meer duo-legaten” , vertelt
Gonzalo Dopchie. Hij is voormalig algemeen directeur van
Caritas International en zet zich
nu vrijwillig in als vertrouwenspersoon en raadgever legaten. Bij
een duo-legaat betaalt een goed
doel de successierechten van uw
erfgenamen. “Dit is interessant voor
mensen zonder kinderen die toch
familie of vrienden willen opnemen
in hun testament. Maar ook mensen met kinderen nemen Caritas
International op in hun testament,
dan gaat het meestal om een vast
bedrag”, vervolgt Gonzalo.
Iedereen kan Caritas International in zijn of haar testament

opnemen. Er is geen minimumbedrag, zolang het saldo maar niet
negatief is voor Caritas. “Ik heb
nog nooit een testament geweigerd”,
bevestigt Gonzalo. Hij staat altijd
klaar om schenkers te helpen met
het opstellen van hun testament
en het contacteren van de notaris.
“Ik ga heel vertrouwelijk om met de
dossiers en pas me aan de wensen
van de schenkers aan. Het is belangrijk om de tijd te nemen en naar hen
te luisteren.”
Wie Caritas in zijn testament
opneemt, kan kiezen om een specifiek
project te steunen dat
hem of haar nauw aan
het hart ligt. “De meeste
mensen doen dat echter
niet”, weet Gonzalo. “Ze
hebben vertrouwen in
onze organisatie en haar
christelijke visie.”
Voor Gonzalo betekent
christelijk zijn, open
zijn naar iedereen, elke noodlijdende helpen, gelijk wat zijn of
haar geloofsovertuiging is. Enkele
jaren geleden trad hij af als algemeen directeur, maar dat betekende allesbehalve het einde van
zijn engagement. Hij koos ervoor
om zich vrijwillig in te zetten bij
Caritas, overtuigd dat hier heel
mooi werk gedaan wordt.
“Stoppen als directeur van Caritas
betekent niet dat mijn inzet ook
stopt”, legt hij uit. “Ik vind het
belangrijk dat mensen in noodsituaties hun lot terug in eigen handen
kunnen nemen. Zij zijn diegene
waarvoor ik het doe.”
Ook u kunt een blijvend verschil
maken. U kunt er mee voor zorgen
dat mensen na een natuurramp
drinkbaar water hebben, dat ze
bescherming krijgen in situaties

van geweld, dat ze voor hun eigen
voedsel kunnen zorgen en hun
toekomst kunnen verzekeren
door kwaliteitsvol onderwijs.
Want uiteindelijk willen we allemaal bouwen aan een menswaardig bestaan, gelijk waar ter wereld.
Hebt u vragen of wenst u vrijblijvend en vertrouwelijk informatie,
neem dan gerust contact op met
Gonzalo Dopchie op
0475 76 10 00 of via email op
g.dopchie@caritasint.be. n

Gewoon legaat
versus duo-legaat
Pierre woont in Brussel. Hij
heeft geen kinderen en wil
550.000 euro nalaten aan zijn
neef Luc. Na het betalen van
de successierechten zal Luc
200.000 euro overhouden.
Als Pierre echter kiest voor een
duo-legaat kan hij 275.000 euro
nalaten aan zijn neef Luc en
275.000 euro aan Caritas.
Caritas betaalt de successierechten van Luc (aan gewoon
tarief) en de eigen successierechten (aan verlaagd tarief).
Luc ontvangt de volle 275.000
euro (75.000 euro meer dan bij
een gewone erfenis) en Caritas
houdt uiteindelijk 83.125 euro
over.
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Help 5.000 boerenfamilies
om hun grond tot bloei te brengen
en bouw mee aan hun toekomst
En hun toekomst is ook de toekomst van de anderen, want iedereen leeft en werkt samen. De
burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek stoppen kunnen wij niet. De slachtoffers helpen
wél. Uw solidariteit en naastenliefde zijn het beste tegengif voor de gruweldaden.

Schenk een tuinbouwpakket aan één gezin
Eén pakket bevat 12 kilogram zaaigoed:
maïszaad, rijstzaad, zaad voor aardnoten,
sorghumzaad en sesamzaad, aangekocht op
de lokale markt. En 7 stuks gereedschap, die
de vluchtelingen in eigen land later ook

kunnen meenemen wanneer ze naar huis
gaan.
Eén tuinbouwpakket kost 98 euro. U hoeft
geen gans pakket te schenken. Elk gift, hoe
klein ook, is welkom.

De bijgevoegde brief bevat een overschrijvingsformulier maar u kunt ook uw gift via pc-banking
overschrijven op rekening BE88 0000 0000 4141 van Caritas International.
Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
Caritas International is lid van de Vereniging voor
Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Als schenker,
als vrijwilliger of als betrokken gelovige heeft u
het recht op informatie. Daarom getuigen we in
elk nummer van onze inzet voor de allerzwaksten.

Daarom leggen we rekenschap af van wat we dankzij u allemaal kunnen realiseren.
Wij respecteren uw privacy en geven uw adres niet
door aan anderen.

Hartelijk dank voor uw steun én voor de aandacht
die u aan ons magazine schenkt

