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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 2014. U vindt 5 verschillende pictogram-

men in het jaarrapport:

FOTO

VIDEO

PUBLICATIE

GETUIGENIS

MEER WETEN

WWW.CARITAS-INT.BE (PUBLICATIES) 
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Beste lezer,

Onze wereld wordt verscheurd door geweld – denken we 

maar aan het Midden-Oosten, Centraal-Afrika, Zuid-Soedan 

en Oekraïne en niet te vergeten de Middellandse Zee. De 

165 nationale Caritasorganisaties doen er alles voor om elke 

mens zijn waardigheid terug te geven. Hun concrete acties 

herinneren er ons aan dat wij, mannen en vrouwen, deel 

uitmaken van één grote familie, ongeacht afkomst of sociale 

situatie.

Voor de concrete invulling van dit objectief hebben de Caritasorganisaties in België – 

Caritas Vlaanderen, Caritas francophone et germanophone en Caritas International – 

beslist nauwer samen te werken zodat de continuïteit van de verschillende – diensten 

verzekerd wordt en dat niemand onder de meest kwetsbaren en uitgestotenen vergeten 

wordt.

Naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 hebben Caritas in Belgium en de lidorgani-

saties een memorandum opgesteld voor de verschillende politieke verantwoordelijken. 

We hebben hen gewezen op de menselijk drama’s die er zich hier bij ons en elders 

voordoen en onze voorstellen voor een constructieve aanpak geformuleerd. Een nieuwe 

stand van zaken komt er in 2015.

Intern was 2014 een jaar van reflectie over onze toekomst. Elk departement heeft met 

zijn medewerkers de eigen specifieke doelstellingen vastgelegd om zo tot een strate-

gisch plan voor de hele organisatie te komen. Het resultaat is opmerkelijk, zowel wat 

de inhoud betreft als de helderheid van de structuur. Bovendien heeft deze oefening de 

samenwerking tussen de diensten bevorderd. In de toekomst worden deze synergieën 

verder uitgewerkt.

U leest in de hoofdstukken die volgen heel wat over concrete acties. Ze illustreren hoe 

Caritas International zijn missie in 2014 heeft gestalte gegeven en hoe uw financiële of 

andere inspanningen vorm kregen op het terrein. Laat me echter toe drie zaken naar 

voren te schuiven:

--  De inspanningen op het vlak van noodhulp, rehabilitatie en heropbouw op de Filipijnen 

na de tyfoon Yolanda (Haiyan) van het departement ‘Internationale Samenwerking’. 

-  Het professionalisme van ons internationaal netwerk van partners die zich actief 

inzetten voor de re-integratie na vrijwillige terugkeer. Het departement ‘Asiel en 

migratie’ ligt aan de basis hiervan en heeft dit jaar 10 jaar samenwerking mogen 

vieren.

-  De conferentie n.a.v. de Wereldvluchtelingendag op 20 juni die de grote noden van 

de Syriërs in eigen land maar ook daarbuiten aankaartte, georganiseerd door het 

departement ‘Communicatie’.

Tot slot wil ik in naam van het hele team van Caritas International onze directeur, 

Gonzalo Dopchie, van harte danken. Meer dan tien jaar lang heeft hij zijn kwa-

liteiten als mens, zijn beschikbaarheid, zijn inzicht in de visie en de geest van Caritas, 

zijn grote werkkracht, ingezet om samen met het personeel de doelstellingen van 

onze organisatie te bereiken. Jammer genoeg zag hij zich op het einde van het jaar, 

omwille van medische redenen, verplicht zijn professionele activiteiten in 2015 stop 

te zetten. We betreuren zijn vertrek en wensen hem nu al een goede vaart en… heel 

veel vrijwillige inzet voor Caritas!

Ik wil hier ook iedereen feliciteren en bedanken die geïnspireerd door de aposto-

lische exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ van paus Franciscus, geijverd heeft voor de 

toenadering tussen onze verschillende organisaties en hun acties met als doel meer 

menswaardigheid en levensvreugde voor elk van onze medemensen.

Michel Verhulst, ir, voorzitter Caritas international
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Van harte dank aan iedereen die Caritas International steunt.

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) en  
la Libre Belgique (Move with Africa)

• Onze institutionele financiers:

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

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

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 in Belgium, het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Brabantia, het ERSO-netwerk, het Belgische Consortium voor  
Noodhulpsituaties, en al onze partners in binnen- en buitenland

• De scholen en jeugdbewegingen die enthousiast meedoen aan onze acties

• 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 deelorgani-

satie van Caritas Catholica Belgica zijn we lid van het we-

reldwijde Caritasnetwerk van 165 katholieke organisaties, 

samen actief in 200 landen en regio’s.

 

Visie 

Caritas International streeft voor een wereld van vrede, so-

lidariteit en rechtvaardigheid, waarin de waardigheid van 

elke persoon een fundamentele waarde vormt en waarvan 

de rijkdom beter tussen alle mensen verdeeld is.

Caritas International haalt zijn inspiratie uit een christelijke 

visie van mens en maatschappij, gebaseerd op het Evangelie.

Elke persoon heeft het recht op een waardig leven en moet 

kunnen genieten van zijn fundamentele rechten. Toegang 

tot gezond voedsel, drinkwater, medische zorg, onderwijs, 

werkgelegenheid en fatsoenlijke huisvesting moet worden 

gegarandeerd. 

Ons werk is gebaseerd op de waarden van solidariteit en 

subsidiariteit1. Geen enkel land of organisatie is in staat alle 

problemen op te lossen. Alleen het verenigen van krachten 

kan leiden tot duurzame oplossingen.

 

 

1. La subsidiarité implique que l’autonomie de chaque structure est respectée. Chaque 
structure, à son niveau, a un rôle à jouer dans l’ensemble. Tout ce qui peut être mieux 
exécuté à un niveau inférieur doit l’être à ce niveau. Des défis communs seront rencontrés 
à un niveau supérieur.1. Subsidiariteit houdt in dat de autonomie van elke structuur gerespecteerd wordt. Elke 

structuur heeft op zijn niveau een rol in het geheel. Alles wat beter uitgevoerd kan wor-
den op een lager niveau, moet op dat niveau blijven. Gemeenschappelijke uitdagingen 
gebeuren dan op een hoger niveau.

Missie

Caritas International ondersteunt de slachtoffers van ge-

weld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op 

de vlucht, in samenwerking met zijn nationale en internati-

onale netwerken. 

We voeren onze missie uit zonder enige vorm van discrimi-

natie. Caritas International helpt de meest kwetsbaren en 

begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame oplossin-

gen. 

Caritas International en zijn partners bieden doeltreffende 

hulp in geval van crisis. We implementeren ook rehabilita-

tie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de mogelijk-

heid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen 

te nemen. 

Caritas International begeleidt asielzoekers en verdedigt het 

recht van migranten op materiële, sociale en juridische bij-

stand, in België of in hun land van herkomst. 

Wij hekelen situaties van onrechtvaardigheid en disfunctio-

nering waarvan onze werknemers getuigen zjin en dringen 

bij de beleidsmakers aan op structurele oplossingen. Onze 

expertise laat ons toe om voorlichtings- en educatief werk 

uit te voeren voor een groot publiek en meer bepaald in het 

onderwijs.

CARITAS INTERNATIONAL

WWW.CARITAS-INT.BE 

Wat zijn wij?
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Azië
Bangladesh
Cambodja
Filipijnen
India
Indonesië
Mongolië
Myanmar
Nepal
Pakistan
Thailand

Afrika
Benin
Burkina Faso
Burundi
Centraal Afrikaanse Republiek
Congo DR
Ethiopië
Kameroen
Mali
Niger
Nigeria
Oeganda
Rwanda
Senegal
Tanzanie
Tsjaad
Togo
Zuid-Afrika
Zuid-Soedan

Latijns-Amerika
Haïti
Honduras

Europa
Armenie
Bosnie-Herzgovina
Kosovo
Rusland
Servië
Turkije

Midden-Oosten
Irak
Jordanië
Libanon
Palestina
Syrië

 

Oceanië
Palaos 

INTERNATIONALE SAMENWERKING
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Azië
Bangladesh
Cambodja
Filipijnen
India
Indonesië
Mongolië
Myanmar
Nepal
Pakistan
Thailand

Oceanië
Palaos 

Noodhulp en heropbouw 
•  Afrika: Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek,  

Congo DR, Ethiopië, Mali, Niger,  

Oeganda, Senegal, Tsjaad

•  Latijns-Amerika : Haïti

•  Azië : Cambodja, Filipijnen, India, 

Myanmar, Nepal, Pakistan, 

• Europa : Bosnië-Herzegovina, Rusland, Servië, Turkije

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

 

Ontwikkeling cofinanciering 
•  Afrika: Burundi, Congo DR, Ethiopië, Niger, Rwanda

• Azië: Indonesië, Mongolië

• Europa : Bosnie-Herzgovina, Kosovo, Servië

• Midden-Oosten: Palestina

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

Ethiopië, Kameroen, Mali, Niger, Nigeria, Rwanda, 

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

• Latijns-Amerika: Haïti, Honduras

•  Azië: Bangladesh, Cambodja, Filipijnen,  

India, Nepal, Pakistan, Thailand

• Europa : Armenie, Servië

• Midden-Oosten: Libanon, Palestina, Syrië

• Oceanië: Palaos
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ONZE PARTNERWERKING   

In de vorige jaarrapporten hebben we meermaals de strate-

gie van het departement Internationale samenwerking be-

schreven. Daarin stond te lezen dat onze noodhulp en struc-

turele projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking 

met onze partners ter plaatse, de vele nationale en lokale 

Caritasorganisaties. Deze partners zijn inderdaad onze sterk-

ste kracht. Zij zijn het die het grootste werk verzetten bij een 

crisis, zij verlenen de eerste hulp aan slachtoffers en bij ont-

wikkelingsprojecten begeleiden ze de begunstigden (organi-

saties of individuele personen) naar een grotere autonomie. 

In navolging van ons seminarie over voedselzekerheid in 2013 

en ter voorbereiding van ons nieuw strategisch plan, heeft het 

departement Internationale Samenwerking in 2014 besloten 

een seminarie over partenariaat (in het Zuiden) te orga-

niseren. In juni kwamen verschillende van onze partners uit DR 

Congo, Burundi, Rwanda, Haïti, Niger, Ethiopië, de Filipijnen, 

Syrië, … en onze coöperanten uit evenveel landen naar de 

zetel te Brussel om samen met ons bestaande partnerschap-

pen onder de loep te nemen en te overleggen over hoe we 

onze samenwerking nog kunnen verbeteren, wat we van el-

kaar verwachten, wanneer een partnerschap succesvol is, enz. 

De discussies verliepen in een open sfeer en hebben ervoor 

gezorgd dat we onze partners nog beter hebben leren ken-

nen. Onze strategie i.v.m. partenariaat zal rekening houden 

met alle interessante ideeën die tijdens dit seminarie aan bod 

zijn gekomen. 

ONZE RELATIE MET DGD2 /

DE FEDERALE OVERHEID

Momenteel voert Caritas in verschillende landen noodhulp 

en voedselzekerheidsprogramma’s uit met DGD fondsen. 

Ons huidig DGD voedselzekerheidsprogramma in DR Congo, 

Burundi en Rwanda loopt af eind april 2015 en zal tot eind 

2016 worden voortgezet door een nieuw DGD programma in 

4 landen (Haïti wordt er bijgevoegd). 

Elke organisatie die vanaf 1 januari 2017 nog subsidies van 

de federale overheid wenst te ontvangen  heeft ten laatste 

op 31 december 2014 een erkenningsdossier moeten indie-

nen. Het dossier bevat de strategische doelstellingen van de 

organisatie op middellange (5 jaar) en lange termijn (10 jaar), 

een financieel plan (opnieuw op middellange en lange termijn) 

alsook de landen waar we actief zullen zijn en de partners 

waarmee we de volgende 10 jaar zullen samenwerken. Het 

departement Internationale samenwerking heeft een belang-

rijke rol gespeeld bij de samenstelling van dit dossier. 

Op basis van dit dossier zal in 2015 een evaluatie van de or-

ganisatie plaatsvinden in 10 vooropgestelde domeinen zoals 

o.a. financieel beheer, personeel,  strategie, gender, milieu, 

risicobeheer, partenariaat…  

INLEIDING
INHOUD

INLEIDING 8

REPRESENTATIEVE INTERVENTIES 9

•  Midden-Oosten: overlevingskansen en 9 
vredesopbouw

• West-Afrika: ebola  meer dan een ziekte 10

• De Balkan: noodhulp en begin van herstel 11

• Centraal Afrikaanse Republiek: verzoening 11

• Zuid-Soedan: burgeroorlog 12

• DR Congo: van noodhulp naar heropbouw 13

• Filipijnen: werkgelegenheid en huizenbouw 15

• Burundi: geïntegreerde familiale landbouw 15

• Ethiopië: weerbaarheid ontwikkelen 16

• Niger: honger voorkomen 16

•  Indonesië: zieke cacaoplanten een  17 
bedreiging 

OVERZICHT PROJECTEN 2014 18

2. Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp
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MIDDEN-OOSTEN

OVERLEVINGSKANSEN EN VREDESOPBOUW 

Syrië. In maart 2011 vinden grootschalige demonstraties 

plaats in de meeste grote steden van het land. Als gevolg 

van toenemende repressie wordt het aftreden van presi-

dent Bashar al-Assad geëist. Het conflict escaleert in een 

gewapende strijd. In 2014 veroorzaken extremisten van de 

Islamitische Staat bijkomende terreur. 3,2 miljoen mensen 

ontvluchten Syrië. 6,45 miljoen mensen slaan in eigen land 

op de vlucht.

Irak. Shia moslims, christenen, yazidi’s en andere minder-

heidsgroepen worden met geweld uit hun dorpen verdre-

ven door de terreurbeweging Islamitische Staat. Sinds begin 

2014 zijn 1,9 miljoen mensen intern verplaatst als gevolg 

van het geweld. In Irak leven daarnaast ook al meer dan 

220.000 Syrische vluchtelingen.

Libanon. Op een totale bevolking van 4,5 miljoen men-

sen heeft het land in december 1.122.200 geregistreerde 

vluchtelingen (UNHCR) maar in werkelijkheid zijn het er on-

dertussen 1,5 miljoen. Het gros is afkomstig uit Syrië maar 

ze komen ook uit Palestina en Irak. De druk op de Libanese 

openbare diensten en humanitaire organisaties wordt on-

houdbaar, de financiële middelen slinken.

Jordanië. In totaal heeft Jordanië een geregistreerde Syri-

sche vluchtelingenpopulatie van 620.000 mensen, waarvan 

er 84 procent buiten de kampen leeft. Net zoals in Libanon 

legt de aanwezigheid van vluchtelingen een enorme druk 

op de economie en de dienstverlening.

ENKELE REPRESENTATIEVE INTERVENTIES
Caritas International draagt sinds het begin van de crisis ac-

tief bij tot de interventies van de lokale Caritasorganisaties 

in Syrië, Irak, Libanon, Jordanië en Turkije net als heel wat 

andere organisaties van het Caritasnetwerk. Wij focussen 

vooral op de families buiten de kampen. Caritas helpt hen 

bij het zoeken naar onderdak, zorgt voor voedsel, kleren, 

dekens, verwarming. Medische centra en mobiele klinieken 

staan in voor basisgezondheidszorg. Er wordt voorzien in 

psychologische en morele ondersteuning bij depressie en 

verliesverwerking. Kinderen krijgen de kans om school te 

lopen.

Vluchtelingen krijgen hulp ongeacht hun afkomst of gods-

dienst, de beste manier om bij te dragen tot een vredespro-

ces. Caritas wil verder werken aan meer draagkracht voor 

de verschillende gemeenschappen in de respectieve landen, 

via interreligieuze vredesopbouw en verzoening en bijdra-

gen tot responsabilisering en ontwikkeling, de enige weg 

naar een duurzame oplossing.

Gaza. Op 8 juli 2014 start het Israëlische leger een militaire 

operatie gericht tegen Hamas en de Palestijnse Islamitische 

Jihad in de Gazastrook. Na zeven weken van dodelijk ge-

weld wordt een staakt-het-vuren getekend maar de situatie 

blijft explosief. 110.000 verplaatste personen hebben hulp 

nodig. Caritas International steunt de Caritasinterventie: 

voedsel, water en gezondheidszorg voor 16.000 slachtof-

fers.

WWW.CARITAS-INT.BE 

Conflicten in het Midden-Oosten 
in vraag en antwoord

4 jaar oorlog in Syrië

Hulpverlening in Irak: voor en na

Nagham, een Iraakse moeder op de vlucht

“Wij willen niet dat deze kinderen een 
verloren generatie worden, slachtoffers van 
oorlog en onverschilligheid.”   
Dana Shahin, Caritas Jordanië.
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Met de steun van Wallonie-Bruxelles International beginnen 

we eind december aan het operationeel maken van 3 
ziekenhuizen in het Greater Monrovia District. De gro-

te toestroom van ebolapatiënten, gebrekkige kennis en te-

kort aan beschermende kledij heeft aan heel wat personeel 

het leven gekost met als resultaat dat  de zorgverlening stil 

gevallen is. Om het vertrouwen van zowel verplegend per-

soneel als de bevolking te herwinnen, zetten we optimaal 

in op beschermende maatregelen: ebolapatiënten worden 

gescreend en afgezonderd van bij het binnenkomen zodat 

de andere patiënten niet besmet raken. Vorming rond pre-

WEST-AFRIKA

EBOLA MEER DAN EEN ZIEKTE 

Wanneer begin 2014 het ebolavirus opgang maakt in 

West-Afrika, start het Caritasnetwerk onmiddellijk met pre-

ventiecampagnes. Caritas International steunt het hulp-

programma van het Caritasnetwerk in Sierra Leone, Guinee 

Conakry en Liberia. 

Caritasteams trekken naar dorpen en steden met een me-

gafoon, zeep, chloorwater en posters. Ze vertellen de men-

sen hoe ebola overgedragen wordt en welke hygiënische 

maatregelen ze in acht moeten nemen. Voorkomen dat 

gezonde familieleden van slachtoffers gemeden worden als 

de pest en geïsoleerd raken, is daar een onderdeel van. In 

sommige bisdommen is men al jaren actief in de strijd tegen 

HIV. Caritas gebruikt dezelfde netwerken, ziekenhuizen en 

communicatiemiddelen om de verspreiding van ebola tegen 

te gaan.

De crisis blijft echter uitbreiding nemen en de noden groei-

en. Caritas doet er alles aan om de met de kerk verbonden 

gezondheidsstructuren open te houden en zorgt onder 

meer voor protectiemateriaal. De economische gevolgen 

van de epidemie zijn catastrofaal. Zieken kunnen niet lan-

ger hun werk doen, heel wat gezinnen verliezen hun kost-

winnaar aan ebola. Maar ook gezonde mensen krijgen het 

moeilijk om economisch goed te functioneren omwille van 

de reisbeperkingen: grondstoffen en materieel ontbreken, 

landbouwproducten of andere goederen kunnen niet naar 

de markt vervoerd worden. Mensen hebben honger. Het 

Caritasnetwerk werkt daarom nauw samen met de Wereld-

voedselorganisatie voor de verdeling van voedsel.

“Wij hebben 19 radio stations die we 
gebruiken voor boodschappen rond HIV. 
We kunnen ze nu gebruiken om informatie 
rond ebola te verspreiden.”   
Zuster Barbara Brillant, hoofd van een hogeschool in 

Monrovia, Liberia.

ventie en controle van besmettelijke ziekten is hierbij erg 

belangrijk. We zorgen eveneens voor de nodige bescher-

mende kledij. 

Eind december zijn er meer dan 8.000 doden geteld. In de 

realiteit zijn het er wellicht veel meer.

We vermelden hier ook nog dat Caritas International even-

eens steun verleent aan de slachtoffers van ebola in DR 
Congo (Boende en Befale, Evenaarsprovincie). De ebola-

haard is daar gelukkig snel onder controle. 

WWW.CARITAS-INT.BE 

Caritas bestrijdt ebola in West-Afrika

Preventie en voedselhulp in ebola-landen
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DE BALKAN

NOODHULP EN BEGIN VAN HERSTEL

In mei 2014 kent de Balkan de zwaarste overstromingen in 

120 jaar. 1 miljoen mensen in Bosnië-Herzegovina en 1,5 

miljoen in Servië worden getroffen. Er ontstaat onmiddel-

lijk een enorme golf van solidariteit ter plaatse. De lokale 

Caritasorganisaties verzamelen en verdelen levensmidde-

len, water, geneesmiddelen en hygiëneproducten.

In samenwerking met de Vlaamse overheid (VAIS) helpt 

Caritas International 50 families bij de eerste stappen naar 

herstel in Krupanj en Obrenovac (Servië) en 200 families 

in Doboj en Maglaj (Bosnië-Herzegovina). De activitei-

ten in de twee landen zijn gelijklopend: kwetsbare families 

ontvangen hygiënekits en schoonmaakmateriaal. Materiaal 

om badkamer en keuken opnieuw in te richten, verf en 

isolatiemateriaal, meubels, wasmachines en kookfornuizen 

worden aangekocht en verdeeld. In Servië bezorgt Caritas 

34 families ook dieren en veevoeder om de veeteelt nieuw 

leven in te blazen.

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK 

VERZOENING

Een al jarend aanslepend politiek-sociaal conflict groeit uit 

tot een strijd op leven en dood tussen Seleka (overwegend 

moslims) en  Antibakala (christenen, animisten en solda-

ten van het regeringsleger) met ongeziene wreedheden en 

schendingen van mensenrechten aan beide kanten. Een 

strijd om de politieke macht en het beheer van de natuurlij-

ke rijkdommen (diamant, goud en uranium) waarbij ook het 

buitenland een grote rol speelt.

Caritas International steunt de hulpverlening van het 

Caritasnetwerk: voedsel, onderdak, onderwijs, ge-
zondheidszorg en morele ondersteuning voor 21.477 

huishoudens maar de complexe situatie maakt de huma-

nitaire interventie erg moeilijk. Aartsbisschop Dieudonné 

Nzapalainga en iman Omar Kobne Lyama reizen tesamen 

binnen en buiten de grenzen van hun land om een bood-
schap van vreedzame coëxistentie te brengen aan de 

bevolking en de strijdende partijen. Tegelijkertijd probe-

ren ze invloed uit te oefenen op het politieke beleid dat 

een context moet scheppen waarin vreedzame samenleven 

mogelijk is.

“Als ik met gewone mensen praat, dan 
hoor ik geen haat, alleen angst en een 
wanhopig smeken om vrede.”   
Aartsbisschop Nzapalainga, voorzitter Caritas  

Centraal-Afrikaanse Republiek.

WWW.CARITAS-INT.BE 

Servië herstelt na historische watersnood
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ZUID-SOEDAN 

BURGEROORLOG

Eind december 2013 verkeert ‘s werelds jongste natie op-

nieuw in staat van burgeroorlog. Meer dan honderddui-

zend Zuid-Soedanezen vluchten naar buurland Oeganda. 

Wanneer de voedselhulp van het Wereldvoedselfonds afge-

bouwd wordt, verdeelt  Caritas International  zaaigoed en 

landbouwmateriaal onder 525 families en zorgt voor vor-

ming zodat ze hun eigen voedsel kunnen produceren. 200 

jongeren krijgen een technische opleiding (kapper, bakker, 

mechanieker) met de bedoeling hen aan werk te helpen. 

Ondertussen brengt het Famine Early Warning Systems Net-

work alarmerende berichten: meer dan 3 miljoen mensen 

in Zuid-Soedan hebben hulp nodig en met het voortduren-

de geweld dreigt honger voor een derde van de bevolking. 

Caritas International steunt het noodhulpprogramma van 

het netwerk dat voorziet in voedsel, inkomsten genereren-

de activiteiten, water en sanitatie, medische zorg, onderdak 

en psychologische begeleiding.

Een van de weinige regio’s waar het steeds rustig is gebleven, 

is de Westelijke Equatoria provincie. Caritas International 

bevordert er de overschakeling van overlevingsland-
bouw naar meer commerciële landbouw door onder 

meer verbeterd zaaigoed, ossentractie, wandeltractoren en 

vorming. Deze regio is vruchtbaar genoeg om het hele land 

te voeden maar krijgt nauwelijks steun van buitenaf.

WWW.CARITAS-INT.BE 

Zuid-Soedanese vluchtelingen 
helpen in Rhino Camp

WWW.CARITAS-INT.BE 

Caritas lanceert grootschalige hulpverlening 
in Centraal-Afrikaanse Republiek
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De noden zijn erg groot: een studie toont aan dat de 

middelmatige en ernstige voedselonzekerheid geste-
gen is van 28% in 2011 naar 61% in 2013. 

Caritas International wil met zijn partner Caritas Goma 

de familiale landbouw duurzaam en efficiënt maken voor 

200 families die teruggekeerd zijn naar Busanza of tij-

dens het conflict in hun dorp gebleven zijn. Het project 

dat in april 2014 van start gaat, loopt over twee jaar. De 

bedoeling is de exploitatie van familiale boerderijen 
efficiënt en duurzaam te maken. We houden hierbij 

rekening met alle elementen die kunnen bijdragen tot 

voedselzekerheid (geïntegreerde aanpak): landbouw, 

bosbouw en veeteelt. Een bedrijf is duurzaam als het 

zorgt voor eten en inkomsten het hele jaar door en de 

vruchtbaarheid van de grond bewaard wordt.

De betrokkenheid van de boerenfamilies is primordi-

aal voor het succes want zij zijn de voornaamste actoren 

voor de organisatie en de uitvoering van de activiteiten 

en voor het nemen van beslissingen. Een technisch team 

werkt met hen een stappenplan uit op maat en bege-

leidt elke familie die van zijn boerderij een geïntegreerd 

familiaal landbouwbedrijf wil maken: klaarmaken van de 

grond, telen van voedsel voor eigen gebruik en gewas-

sen om te verkopen, kweken van geiten en koeien op 

stal, aanplanten van fruitbomen en ook grassen tegen 

erosie, vruchtbaar maken van de grond met natuurlijke 

compost.

Kwaliteit staat voorop en heeft betrekking op 4 pijlers: 

productiemiddelen, activiteiten, organisatie en opvol-

ging. Uiteindelijk is het de bedoeling niet alleen vol-

doende kwalitatieve producten te produceren voor eigen 

OOST-CONGO

VAN NOODHULP NAAR HEROPBOUW 

Na het verdrijven van de M23 rebellen in Rutshuru 

(Noord-Kivu), heerst een relatieve rust in de regio. De 

mensen die op de vlucht geslagen zijn voor het geweld 

gaan terug naar hun dorpen of proberen een nieuw be-

staan op te bouwen in de streek. Maar dat is niet gemak-

kelijk zonder zaaigoed en materieel, verwaarloosde en 

zieke landbouwpercelen en een geplunderde veestapel. 

gebruik maar ook naar de markt te trekken en te ver-
kopen tegen interessante prijzen. Op die manier is er 

geld voor de basisbenodigdheden en de scholing van de 

kinderen en kan er verder geïnvesteerd worden in het 

bedrijf.

WWW.CARITAS-INT.BE 

Degelijke gezondheidszorg voor de 
inwoners van Goma en omstreken
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FILIPIJNEN

WERKGELEGENHEID EN HUIZENBOUW

Noodhulp
Op 8 november 2013 raast de tyfoon Haiyan (lokale naam 

Yolanda) over de Filipijnen. 14 miljoen mensen zijn slacht-

offer of betrokken. 

Caritas International heeft in samenwerking met Caritas Fi-

lipijnen (NASSA) en zijn internationaal netwerk dringende 
humanitaire hulp geboden. Tijdens de eerste 5 maanden 

na de ramp worden 75.294 kwetsbare families geholpen 

voor een totaal budget van 5.633.523 euro. Caritas  
International België heeft voor 100.000 euro bijgedragen.  

Heropbouw
• Antique

Driejarenprogramma (april 2014 tot maart 2017): rehabi-

litatie en inkomstenverwerving voor de families die door 

de tyfoon getroffen zijn. Het programma omvat volgende 

activiteiten: ondersteuning visvangst, veeteelt, landbouw, 

algenproductie; beheer van watergebieden; opleidingen 

schrijnwerker, metser, informatica; risicobeperking: bouw 

evacuatiecentrum, aankoop boot medische urgenties.

Aantal betrokken gezinnen 1.143  
Caritas International België financiert voor  
700.0000 euro – Caritas Italië 300.000 euro

• Aklan

Een pilootproject van 5 maanden (mei - september 2014): 

onder meer een studie rond de verbetering van de land-

bouwtechnieken bij de inheemse bevolking van Libacao die 

hard getroffen werd door Haiyan. Daarnaast voorziet het 

project ook de vorming van schrijnwerkers via de bouw van 

11 huizen met lokale materialen en technieken. Dit project 

loopt in samenwerking met Caritas Frankrijk.  

Budget: 173.000 EUR (86.500 Caritas Frankrijk en 
86.500 Caritas International) voor het pilootproject. 

Dit pilootproject is de eerste fase van een heropbouw- en 

inkomsten genererend programma dat 3 jaar zal duren en 

gefinancierd wordt door Caritas International België en 

Caritas Frankrijk (eveneens op een 50/50 basis). Het luik 

“inkomstenvoorziening”  heeft zes componenten: steun 

productie van abaca  (economisch belangrijke plant die 

sterke vezels levert), de landbouwproductie vergroten en 

diversifiëren, vistechnieken verbeteren en waterbeheer, ri-

sico’s bij rampen beperken, vorming rond thema’s als daar 

zijn aids, gender…, beleidsbeïnvloeding met het oog op het 

verkrijgen van eigendomsrecht voor inheemse volkeren. Het 

totale budget voor dit luik wordt op 800.000 euro geschat. 

Eind 2014 zijn we met onze partners volop bezig het herop-

bouwprogramma uit te tekenen.

“Ik was zo triest toen ik moest bevallen 
want we hadden niets meer. Gelukkig 
kwam Caritas met matten, handdoeken, 
lakens en dekens en voedsel. Zo hebben we 
dit toch overleefd.” 
Romila Echavez, Ajuy, Iloilo.

WWW.CARITAS-INT.BE 

Caritas hielp ons gezin overleven 
en dromen van een toekomst

Duurzame huizen voor inheemse 
gemeenschappen in Aklan

Mary Faith’s verhaal
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BURUNDI

GEÏNTEGREERDE FAMILIALE LANDBOUW

2014 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het 
Internationaal Jaar van de Familiale Landbouw. Famili-

ale landbouw is immers cruciaal om een planeet met 9 mil-

jard mensen in 2050 te voeden, zonder het milieu te scha-

den en tegelijk miljoenen boerenfamilies de kans te geven 

zich uit de armoede te werken. Ook Caritas International 

gelooft in dit model. Sinds 2006 zet het met de steun van 

de Belgische overheid volop in op familiale landbouw en 

armoedebestrijding in Burundi want dat is nodig! Burundi 

is één van de armste landen ter wereld: 8 op 10 inwoners 

leven onder de armoedegrens en 6 op 10 zijn ondervoed. 

In 2014 helpen we 12.500 kwetsbare families of 66.000 

personen in 4 regio’s.

 Hoe ziet een geïntegreerd landbouwbedrijf eruit?
• Terrassen met beplanting tegen erosie

• Plantaardige en dierlijke mest

• Aanplantingen voor veevoeder

• Dieren op stal

• Een moestuin

• Fruitbomen

• Veld met diverse culturen

• Bomen (brandstof en bouwmateriaal)

• Verbeterd houtkacheltje

• Latrine en simpele douche

•  Eenvoudig systeem om handen te wassen naast toilet en 

keuken

Voor Caritas gaan begeleiding op maat van elke boer en 
solidariteit en samenwerking hand in hand: een aantal 

problemen kunnen slechts gezamenlijk aangepakt worden 

en solidariteit is nodig om de meest kwetsbare mensen kan-

sen te geven. Het herstellen van de weg Kabuyenge-Gisuru 

is daar een voorbeeld van. Het ontsluiten van het geïsoleer-

de Kabuyenge is een conditio sine qua non om de economi-

sche activiteiten op gang te trekken, het maakt het mogelijk 

om snel naar het ziekenhuis in Gisuru getransporteerd te 

worden en maakt het aantrekkelijker voor leerkrachten om 

in de lokale schooltjes te werken.
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Het verhaal van Martha en Jean

Bouwen aan Burundi
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ETHIOPIË

WEERBAARHEID ONTWIKKELEN

In Ethiopië werken we in de zuidelijke staat SNNPR. Met 

het bisdom Soddo verhogen we binnen 6 subdistricten de 

voedselzekerheid van 8.329 kwetsbare gezinnen. Dit pro-

ject wordt afgerond in 2015. In 2014 zijn we in een consor-

tium met dezelfde partner gestart met een driejarenpro-

gramma voor duurzame landbouw gefinancierd door de EU 

(SHARE). Elk van de betrokken organisaties heeft een eigen 

project ontwikkeld met focus op haar eigen kernactiviteiten 

en met oog voor synergie en complementariteit. De bedoe-

ling is in 5 districten van de SNNPR de vele facetten van 

voedseltekort op een geïntegreerde en holistische manier 

aan te pakken.

Met het bisdom Jimma-Bonga werkt Caritas International 

een bescheiden voedselzekerheidsproject uit voor kwets-

bare Menja en niet-Menja in de Kaffa zone. De Menja leven 

in verschillende groepen maar toch afgezonderd van ande-

ren. Zij worden vaak gemarginaliseerd en gestigmatiseerd. 

De overheid levert inspanningen om hen toegang tot land 

te geven en wij willen de mensen de nodige ondersteuning 

geven bij het bewerken van dat land. Door diversificatie 
willen we ervoor zorgen dat zowel kwetsbare Menja als 

niet-Menja meer inkomsten verwerven zodat ze in hun 
basisbehoeften kunnen voorzien.

WWW.CARITAS-INT.BE 

Zuiver water voor Ethiopische dorpen

NIGER

HONGER VOORKOMEN 

In de gemeentes Birnin Lallé, Adjékoria en Keita heeft 60% 

van de bevolking geen toegang tot drinkbaar water. Ver-

vuild water maakt ziek, geen water betekent ook geen eten. 

In 2014 zorgen we ervoor, met de steun van de Belgische 

overheid, dat 9.127 families toegang hebben tot voedsel 

(granen, groenten en veevoeder) en/of water. De verhoging 

van de weerbaarheid van de mensen om toekomstige voed-

selcrisissen het hoofd te bieden, is een voortzetting van ons 

werk van de voorbije jaren en beoogt o.m. meer efficiëntie 

van voedselbanken en landbouwwinkels. 

Enkele realisaties binnen het programma eind augustus 

2014. 

•  700 gezinnen kunnen hun dieren goed verzorgen, heb-

ben melk en maken winst. 

•  35 ton veevoeder wordt via de landbouwwinkels verkocht 

aan gematigde prijs. 

• 85 boorputten met pompen zorgen voor irrigatie. 

•  200 ha grond is gerehabiliteerd voor het aanplanten van 

diverse gewassen. 

•  160 tuinders verkopen ondertussen meer dan 4.000 ton 

groenten. 

•  2.580 gezinnen hebben toegang tot water dankzij de 

constructie van 9 waterputten en de oprichting van 9 wa-

tercomités. 

•  42 voedselbanken van Caritas Niger krijgen eind 2013 

gezamenlijk 1.715 ton koren. In periodes van schaarste 

wordt koren verkocht tegen een prijs die lager ligt dan 

de officiële marktprijs. Met de opbrengst worden nieuwe 

voorraden aangelegd.
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INDONESIË

ZIEKE CACAOPLANTEN EEN BEDREIGING

In het Sikka District (Flores), is cacao de belangrijkste bron 

van inkomsten. Oorzaak van de grote armoede in de regio 

is de dramatische daling van de cacaoproductie gedurende 

de laatste tien jaar, onder meer ten gevolge van zieke ca-

coaplanten. Met de steun van de Nationale Loterij (project- 

oproep millenniumdoelstellingen) werkt Caritas Internatio-

nal met zijn lokale partner aan een hogere productie en een 

betere kwaliteit door boeren op te leiden, boerengroeperin-

gen op te richten en te ondersteunen en door het introdu-

ceren van ziekteresistente cacaovariëteiten.

Realisaties in 2014:
•  110 boeren passen de aangeleerde technieken en de ken-

nis toe bij hun arbeid.

•  8 demonstratieboerderijen zijn actief en hebben een ca-

caoveld aangelegd met gezonde zaden.

•  148 boeren hebben het zieke plantmateriaal op hun land 

opgeruimd (9,25 ha) en de grond klaargemaakt voor ge-

zond plantmateriaal.

•  101 boeren hebben ongeveer 7.700 zaden geplant die 

ondertussen al 70 tot 90 cm groot zijn.

•  8 boerengroeperingen zijn opgericht.

“Andere organisaties tonen enkel op een 
demonstratieveld hoe het moet maar 
Caritas komt naar ons veld en legt uit hoe 
het moet en werkt samen met ons. De 
bomen die we planten zijn onze planten,  
de opbrengst dus ook.” 
Barnabas Bun, cacaoboer.
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PROGRAMMA’S 2014: OVERZICHT

Noodhulp en heropbouw

Land Project Periode Budget Financiering Uitgaven 2014 in euro Bijdrage Caritas 
Interational

Bosnië Noodhulp en rehabilitatie overstromingen 2014 100.000,00 VAIS 75.000 25 %

Burundi Betere leefomstandigheden voor teruggekeerde, verplaatste en 
lokale families aan de grens Burundi-Tanzania,  provincie Ruyigi

2013-2015 575.000,00 DGD 370.882,32 Functioneringskosten

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

2012-2013 820.000,00 ECHO 18.905,96 6 %

Congo DR Re-integratie van 5650  verplaatste en teruggekeerde families 
en herstel van een stuk weg ten behoeve van de landbouw, 
Oost-Provincie

2012-2014 1.009.195,00 DGD 11.254,49 Functioneringskosten

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

2013-2014 473.684,00 ECHO 126.372,34 5 %

Congo DR Voedselzekerheid voor verplaatste/teruggekeerde bevolking na  
geweld in 2010, Evenaarsprovincie

2013-2014 1.009.448,00 DGD 8.177,96 Functioneringskosten

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

2013-2015 770.500,00 DGD 638.979,02 Functioneringskosten

Haïti Heropbouw na aardbeving Haïti 2011-2014 425.572,56 DGD/11-11-11 5.634,62 20 %

Libanon Steun aan kwetsbare vluchtelingen uit Syrië 2013-2014 533.750,00 DGD 452.537,64 Functioneringskosten

Niger Verhoging van de weerbaarheid bij voedselschaarste 2013-2014 1.577.571,00 DGD 1.392.951,09 Functioneringskosten

Syrië Steun voor verplaatste personen opgevangen in gastgezinnen 2013-2014 150.000,00 VAIS 50.030,00 Functioneringskosten

Servië Noodhulp en heropbouw na overstromingen 2014 100.000 VAIS 75.000,00 25 %

Totaal 3.225.725,44

COFINANCIERINGSPROGRAMMA’S (private en institutionele fondsen)
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Ontwikkeling 

Land Project Periode Budget Financiering Uitgaven 
2014 in euro

Bijdrage Caritas 
International

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

Burundi Duurzame verbetering van de voedselzekerheid, provincie Muyinga, fase 2 2012-2015 1.776.041,86 Belgisch Fonds Voedselzekerheid 497.935,77 15 %

Burundi Steun aan geïntegreerde ontwikkeling, Kasenga (PADI) 2010-2013 525.413,28 DGD 39.347,27 20 %

Burundi Verbetering voedselzekerheid / multi-actoren, Cendajuru, Gisuru en Kinyinya 2013-2018 1.764.706,00 Belgisch Fonds Voedselzekerheid  BTC 329.678,92 15 %

Congo DR Verhoging landbouwproductie en commercialisering in Ituri 2009-2013 1.570.085,01 EU voedselzekerheid 19.613,02 10 %

Congo DR 
Burundi 
Rwanda

Plattelandsontwikkeling in de regio van de Grote Meren fase 2 2012-2015 4.212.836,26 DGD (Driejarenplan) / WBI / Wereldmissiehulp 1.433.253,71 20 %

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

498.471,11 15 %

Ethiopië Duurzame landbouw en voedselzekerheid, weerbaarheid in 5 districten van SNNPR 2014-2016 3.300.000,00 EU /SHARE 319.784,98 10 %

Ethiopië Verbetering van de voedselzekerheid in 6 districten van SNNPR 2012-2014 1.471.565,00 EU Stability Fund 145.912,41 Functioneringskosten

Ethiopië Verbetering van het drinkwater in Asangbola 2014-2015 40.000,00 Fonds Elisabeth - Amélie 40.000,00 25 %

Indonesië Armoedebestrijding door meer kwaliteit en hogere productie cacao 2013-2014 35.789,00 Nationale Loterij 15.789,00 32 %

Kosovo Steun aan landbouweconomie en ecotoerisme in het zuiden 2013-2015 444.909,21 EU 210.404,55 11 %

Mongolië Vehoging competenties landbouwcoöperaties op het platteland in Gobi-Altai 2013-2016 500.295,62 EU 0 Monitoring 

Niger Participatief en gedecentraliseerd voedselzekerheidsproject in Dakoro 2008-2013 2.801.757,00 Belgisch Fonds Voedselzekerheid 9.657,55 15 %

Niger Participatief en gedecentraliseerd voedselzekerheidsproject in Dakoro 2014-2016 1.885.455,41 Belgisch Fonds Voedselzekerheid 194.541,74 15 %

Palestina Versterking lokale economie Oost-Jenin 2014-2016 251.559,87 DGD 74.347,43 20 %

Rwanda Voedselzekerheid in Bugesera (PASAB II) 2009-2014 3.229.493,00 Belgisch Fonds Voedelzekerheid / WBI 469.795,32 15 %

Servië Professionele vorming voor volwassenen op het platteland 2013-2015 137.068,25 EU 22.917,81 17 %

Totaal 4.342.304,85
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Land Crisis Uitgaven 
2014 in euro

Burundi Overstromingen 10.000,00

Cambodja Overstromingen 30.000,00

Centraal-Afrikaanse 
Republiek

Humanitaire crisis 25.000,00

Congo DR Humanitaire crisis en ebola 55.844,21

Ethiopië Vluchtelingen uit Zuid-Soedan 20.000,00

Filipijnen Tyfoon Haiyan en Haguput en aardbeving Visayas eilanden 346.500,00

Haïti Preventie cholera en orkaan Sandy 109.547,17

India Cycloon Phailin en overstromingen Orissa 40.000,00

Irak Humanitaire crisis 150.000,00

Jordanië Humanitaire crisis Syrië 55.000,00

Mali Humanitaire crisis 10.000,00

Myanmar Bescherming verplaatste personen 10.000,00

Nepal Overstromingen 10.000,00

Niger Voedselonzekerheid 7.800,00

Oeganda Humanitaire crisis Zuid-Soedan 41.622,03

Pakistan Honger en humanitaire crisis 15.000,00

Palestina Conflict in Gaza 50.000,00

Rusland Humanitaire crisis Oekraïne 10.000,00

Senegal Voedselonzekerheid 10.000,00

Syrië Humanitaire crisis 50.000,00

Tsjaad Humanitaire crisis Centraal-Afrikaanse Republiek 10.000,00

Turkije Humanitaire crisis Irak 40.000,00

Totaal 1.106.313,41

PROGRAMMA’S MET EIGEN FONDSEN

Bij grote crisisinterventies vraagt de lokale Caritas organisatie de hulp van het  
Caritasnetwerk. 

Noodhulpprogramma’s met het Caritasnetwerk
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Land Organisatie Uitgaven 2014 
in euro

Bosnië Caritas Bosnië en Herzgovina 15.000,00

Burundi Caritas Burundi en BDD 24.000,00

Congo DR Caritas Congo en BDD 24.782,00

Ethiopië Ethiopian Catholic Secretariat 30.000,00

Europa Caritas Europa 12.350,00

Libanon Caritas Mona 10.000,00

Palestina Caritas Jerusalem 5.000,00

Sri Lanka Caritas Sri Lanka 3.000,00

Syrië Caritas Syrie 10.000,00

Totaal 134.132,00

Caritas International versterkt partners in het Zuiden of in 
Oost-Europa met middelen om hun personeel te vormen en hun 
structuren uit te bouwen. 

Capaciteitsopbouw Caritaspartners

Land Aantal Uitgaven 2014 in euro

Armenië 1 10.000,00

Burundi 6 30.000,00

Cambodja 1 6.505,00

Congo DR 22 289.994,62

Haïti 1 22.310,00

India 1 25.000,00

Libanon 1 20.000,00

Mali 1 5.000,00

Nepal 1 5.256,00

Pakistan 1 30.000,00

Palaos 1 3.750,00

Palestina 1 5.872,00

Rwanda 2 6.500,00

Servië 1 5.000,00

Thailand 1 10.664,00

Zuid-Soedan 4 87.045,90

Totaal 46 562.897,52

Caritas International financiert een aantal activitei-
ten waarvoor geen tussenkomst is van institutionele 
financiers. 

Socio-economische projecten

Land Aantal 
projecten

Uitgaven 
2014 in euro

Bangladesh 1 6.323,44

Benin 1 3.325,00

Burkina Faso 1 6.283,00

Burundi 1 8.000,00

Cambodja 1 1.402,11

Congo DR 5 22.095,69

Ethiopië 1 13.028,44

Filipijnen 2 7.429,99

Haïti 1 1.925,32

Honduras 1 791,88

India 3 23.136,30

Kameroen 1 30.152,95

Mali 1 29.230,77

Nepal 1 9.673,76

Niger 1 16.930,00

Nigeria 1 4.643,43

Rwanda 4 20.122,08

Senegal 1 756,36

Syrië 2 12.014,58

Tanzania 1 8.035,09

Togo 3 25.079,95

Zuid-Afrika 3 26.978,00

Totaal 37 277.358,17

Met sommige Belgische verenigingen heeft Ca-
ritas International een samenwerkingsverband 
voor de realisatie van projecten die overeenstem-
men met zijn visie en missie. 

Partnerschapsprojecten
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ONZE MISSIE

Caritas International  begeleidt  migranten individueel  op 

hun migratietraject, verdedigt hun rechten en zoekt samen 

met hen naar duurzame oplossingen in ons land of elders.

 Binnen dit kader zorgt Caritas International voor de opvang 

van een groot aantal asielzoekers van wie de asielaanvraag 

in behandeling is. Wij kiezen voor een kleinschalige opvang 

in individuele woningen1. Dankzij dit opvangmodel hebben 

de mensen een grote autonomie, wordt het gezinsleven ge-

waarborgd en kunnen de mensen zich gemakkelijker inte-

greren in de lokale gemeenschap.

Naast deze opvang organiseert Caritas International ook so-

ciale en juridische begeleiding, niet enkel voor asielzoekers 

binnen ons opvangproject, maar voor alle vreemdelingen. 

De ondersteuning voor al deze migranten gebeurt via verschil-

lende projecten, zoals de eerstelijnszorg, de integratie van de 

erkende vluchtelingen, de voogdij van Niet-Begeleide Minder-

jarige Vreemdelingen (NBMV), de vrijwillige terugkeer en de 

re-integratie na terugkeer,  de projecten van hervestiging, de 

bezoeken aan gesloten centra,…  Deze multidisciplinaire aan-

pak maakt kwaliteitsvolle begeleiding mogelijk, aangepast aan 

individuele noden, ongeacht de gemaakte keuzes.

Caritas International pleit voor een positieve en brede be-

nadering van het migratievraagstuk, voor een beleid dat 

de integratie van de migrant in ons land bevordert of hem 

helpt bij het heropbouwen van zijn leven in zijn eigen land. 

We vragen met aandrang een aanpak die de vreemdelingen 

niet langer criminaliseert en verzetten ons tegen opsluiting 

van migranten en asielzoekers als beleidsmaatregel om mi-

gratie te beheersen.
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1. Voor internetversie: zie website www.accueilindividuel.be  

2. Asielstatistieken – Overzicht 2014, gepubliceerd op 8 januari 2015 door het CGVS

3. Cijfers Fedasil/IOM/DVZ – Fiche «Vrijwillige terugkeer in 2014»

4. Cijfers Fedasil/IOM/DVZ – Fiche «Vrijwillige terugkeer in 2014»

CONTEXT 

In 2014 werden in België 17.213 asielaanvragen inge-

diend, dit is een stijging van 8,6 % ten opzichte van 2013 

(15.840 ingediende aanvragen)2. Dit is de eerste stijging 

sinds eind 2011. Datzelfde jaar heeft het Commissariaat-ge-

neraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in 

46,8 % van de behandelde dossiers erkend dat de asielzoe-

ker bescherming nodig heeft: 36,6 % van de beslissingen 

waren erkenningen van het vluchtelingenstatuut en 10,2 % 

een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Deze stijging van het aantal erkenningen is grotendeel te 

wijten aan het grote aantal asielaanvragen van Syriërs en 

Irakezen. In 2014 hebben 1.854 Syrische onderdanen asiel 

in België aangevraagd, tegenover 877 in 2013 en 793 in 

2012. In 2014 heeft het CGVS 1.312 beslissingen genomen 

betreffende Syrische onderdanen. 71,6 % van deze beslis-

singen waren positief en hebben geleid tot het verkrijgen 

van het vluchtelingenstatuut in België. 

Ons land heeft zich in 2014 ertoe verbonden om in het ka-

der van het hervestigingsprogramma ongeveer 100 vluch-

telingen op te vangen. Het gaat hier om 75 Syriërs en 25 

Congolezen uit het Grote Merengebied. In 2015 wil België 

300 vluchtelingen hervestigen. 

Wat betreft de vrijwillige terugkeer vanuit België:  in 

2014 keerden 3.587 personen vrijwillig terug naar hun land 

van herkomst3. In 2013 waren dit er 4.585 en in 2012 keer-

de een recordaantal van 5.656 personen naar hun land van 

herkomst terug. Deze daling van de terugkeer is te verkla-

ren door een gewijzigd beleid met, onder meer, de invoe-

ring van strengere toegangsvoorwaarden voor steun bij de 

terugkeer, de opmaak van de lijst met veilige landen, een 

vermindering van het aantal asielaanvragen sinds 2011 en 

een hoog toekenningspercentage wat betreft het vluchte-

lingenstatuut of statuut van subsidiaire bescherming sinds 

2014. 

Van de 3.587 vrijwillig teruggekeerde personen waren 

58 % migranten in een irreguliere situatie, 34 % afgewe-

zen asielzoekers en 8 % asielzoekers wiens procedure nog 

in behandeling was op het moment van het nemen van de 

beslissing om vrijwillig terug te keren4. In 2014 werd een 

groot aantal afgewezen asielzoekers naar de terugkeer-

centra doorverwezen. Net als in 2013 merken we dat de 

meesten onder hen liever niet naar die centra trekken maar 

een leven in de illegaliteit verkiezen, met een grote kwets-

baarheid tot gevolg. 

  

In mei 2014 vonden ook de regionale, federale en Europese 

verkiezingen plaats. In oktober werd Theo Francken (N-VA) 

de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en dus 

de opvolger van Maggie De Block (Open VLD). Het regeer-

akkoord legt, onder meer, de focus op snelle procedures. 

De strijd tegen misbruiken blijft een belangrijk punt, alsook 

de aanpassing van de (uitgebreide) lijst van de zogenaamde 

“veilige” herkomstlande en de ontradingscampagnes.  In 

een klimaat waar het veiligheidsaspect primeert is het aan 

organisaties als de onze om erover te waken dat dit niet 

ten koste gaat  van de waardigheid van het individu en zijn 

rechten. 
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EEN VEELZIJDIGE BEGELEIDING 

Het actieterrein van Caritas International op het vlak 
van asiel en migratie is zeer divers: opvang van asiel-
zoekers, opvang van mensen met specifieke noden 
(alleenstaande moeders met kinderen) te Louvranges, 
eerstelijnshulp, sociojuridische bijstand van asielzoe-
kers, ondersteuning bij gezinshereniging, integratie 
van erkende vluchtelingen, vrijwillige terugkeer en 
re-integratie na terugkeer, voogdij van de NBMV’s en 
ondersteuning in gesloten centra.

ONTHAAL EERSTELIJN

Caritas International onthaalt elke buitenlander, ongeacht zijn 

statuut of nationaliteit.  De migranten worden door de eerste-

lijnsdienst verder geholpen of doorverwezen naar onze meer 

specifieke projecten of naar andere diensten of instellingen. 

In 2014 opende de eerstelijnsdienst 1.240 nieuwe dossiers, 

betreffende 1.927 personen. In 38 % van de gevallen ging 

het om aanvragen voor begeleiding bij vrijwillige terugkeer. 

34,5 % van de dossiers hield verband met gezinshereniging. 

De overige personen (27,5 %) hadden zeer diverse hulpvra-

gen:  administratieve ondersteuning, bijstand bij de regularisa-

tieprocedure of de verblijfsprocedure, begeleiding in de zoek-

tocht naar woning of werk of hulp bij de formaliteiten voor 

het OCMW.   

GEZINSHERENIGING

Gezinshereniging biedt de mogelijkheid aan familieleden die in 

verschillende landen van elkaar gescheiden leven, om opnieuw 

samen te leven.

In 2014 trad de sociale dienst op in 427 nieuwe dossiers. De 

dienst is uiteraard ook tussengekomen in een groot aantal die 

vóór januari 2014 al geopend werden. Er werden 15 gemeen-

schappelijke infosessies rond gezinshereniging georganiseerd.

De meeste aanvragen voor gezinshereniging komen van onder-

danen uit Guinee, Congo (Democratische Republiek), Syrië en 

Kameroen. Deze top 5 wordt vervolledigd door personen die de 

Belgische nationaliteit hebben.

 

In 2014 brak in Guinee, Sierra Leone en Liberia een ebola-epi-

demie uit. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, 

werden deze landen in quarantaine geplaatst. Met het oog op 

gezinshereniging moet een gezin zich kunnen richten tot een 

Belgische ambassade voor het verkrijgen van een visum.  De 

dichtstbijzijnde ambassade van Guinee bevindt zich te Dakar, in 

Senegal. Dit land heeft echter zijn grenzen gesloten omwille van 

de ebola-epidemie, wat voor de gezinnen heel wat spanning 

en stress met zich meebracht. Half december 2014 aanvaardde 

de ambassade van België te Dakar heel uitzonderlijk visumaan-

vragen via de post. Deze uitzondering geldt jammer genoeg 

niet voor Syrische onderdanen, slachtoffer van een conflict dat 

steeds maar complexer wordt. Aangezien de Belgische ambas-

sade in Syrië gesloten is, moeten mensen zich naar Jordanië, 

Libanon of Turkije verplaatsen, een gevaarlijke onderneming. 

Bovendien is het een ware uitdaging om de documenten die 

nodig zijn voor het indienen van een visumaanvraag bij de Syri-

sche autoriteiten te verkrijgen. 

De sociale dienst wordt regelmatig geconfronteerd met de 

vraag om ouders, broers of zussen van personen die in België 

bescherming kregen, te laten overkomen. Door gezinshereni-

ging te beperken tot echtgenoten, minderjarige kinderen, meer-

derjarige kinderen met een handicap en ouders van NBMV’s 

houdt de Belgische wetgever niet voldoende rekening met de 

uitzonderlijke situaties waarin de begunstigden van de interna-

tionale bescherming zich bevinden. En wat met, bijvoorbeeld, 

geadopteerde kinderen? Caritas International pleit dus voor een 

ruimere interpretatie van “gezin” in het kader van de wet op de 

gezinshereniging.

Is
ab

el
 C

or
th

ie
r



25

OPVANG VAN 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). In ons land bestaan 

twee opvangmodellen voor asielzoekers. In een eerste fase 

worden de meesten gehuisvest in een collectief centrum.  In 

een volgende fase, als ze daarvoor een aanvraag indienen, 

kunnen zij in een eengezinswoning ondergebracht worden 

(sommige kwetsbare personen worden onmiddellijk in indi-

viduele woningen opgevangen). Caritas International heeft 

voor dit tweede model gekozen: de mensen hebben er een 

grotere autonomie, kunnen zich makkelijker integreren in de 

lokale gemeenschap  en het kost minder.  

In 2014 heeft Caritas International 965 asielzoekers opge-

vangen. De meerderheid onder hen waren koppels met kin-

deren of alleenstaande vrouwen met kinderen.

Bufferplaatsen
Van september 2013 tot april 2014 heeft de dienst Huis-

vesting van Caritas International 313 opvangplaatsen “ge-

sloten”. Zo bleven er 655 opvangplaatsen voor asielzoekers 

over. Enkele maanden later, in september 2014, besliste 

de federale regering het aantal structurele plaatsen nog te 

verminderen, maar toch een opvangcapaciteit voor nood-

situaties te behouden in de vorm van zogenaamde “buf-

ferplaatsen”. Dat zijn plaatsen die niet door asielzoekers 

bezet worden, maar die snel beschikbaar moeten kunnen 

zijn wanneer Fedasil een grote stijging van het aantal asiel-

zoekers vaststelt. Tegen het einde van 2014 waren er zo 

199 plaatsen op een totaal van 627 beschikbare plaatsen. 

Het gaat hier dus niet om sluiten maar om herbestemmen 

van woningen.  

In 2014 hebben we 965 
ASIELZOEKERS opgevangen

GEORGIË 3%

SYRIË 3%

RUSLAND 9%

GUINEE 15%

ANDERE
43%

CONGO11%

182 nieuwe mensen

508 verlaten onze 
opvangstructuur

14 koppels

104 koppels met kinderen
120 alleenstaande vrouwen 

met kinderen

31 alleenstaanden

5 mannen 
met kinderen

AFGHANISTAN 8%

ARMENIË 5%

IRAK 3%

278 GEZINNEN
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Anderzijds heeft de opvangstructuur van Caritas International 

zich in 2014 voorbereid op de opvang van specifieke doel-

groepen: Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen, zie-

ken, personen die naar alle waarschijnlijkheid als vluchteling 

erkend zullen worden of die al internationale bescherming 

gekregen hebben, … Een opdracht waarmee we op vraag 

van Fedasil in 2015 van start gaan en die een einde stelt aan 

de opvang in twee fasen zoals die tot in 2014 nog georga-

niseerd werd. 

Vereniging ter bevordering van de huisvesting (VBH)
Ondanks deze diverse beslissingen om het aantal opvang-

plaatsen voor asielzoekers in België te verminderen, heeft 

Caritas International zijn huurovereenkomsten niet onmiddel-

lijk opgezegd.  De creatie van 1000 opvangplaatsen in huur-

woningen heeft immers heel wat inspanningen gevergd. In 

2014 hebben wij daarom 22 woningen verspreid over de re-

gio Charleroi een nieuwe bestemming gegeven.  Wij stellen 

deze woningen voor de duur van 1 jaar ter beschikking van 

kwetsbare personen die als vluchteling erkend zijn en zorgen 

voor sociale begeleiding. Om dit project zo goed mogelijk uit 

te werken, heeft Caritas International stappen gezet met het 

oog op de erkenning als vereniging ter bevordering van de 

huisvesting.

15 JAAR INDIVIDUELE OPVANG DOOR 

DE NGO’S

In 2014 vierden Caritas International en zijn koepel-

organisaties – CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en 

hun partnerorganisaties – 15 jaar samenwerking met 

de overheid voor de opvang van asielzoekers. Dit op-

vangnetwerk is uniek in Europa. In dit kader leggen 

de ngo’s de klemtoon op een individuele opvang die 

aangepast is aan de asielzoekers, hun autonomie be-

vordert en hun privacy en familieleven beschermt.

Om deze verjaardag te vieren hebben de ngo-partners 

op 13 mei 2014 de actoren die betrokken zijn bij de 

opvang van asielzoekers in Brussel samengebracht 

voor een reflectienamiddag. Aandacht ging naar de 

specificiteit van het individuele opvangmodel, zijn ge-

schiedenis en zijn gewicht binnen de Belgische en Eu-

ropese context. 

“Gezinnen die als vluchteling erkend worden, hebben twee maanden de tijd om een 
woning te vinden. Daarna kunnen ze geen beroep meer doen op de materiële hulp die in 
het kader van hun asielaanvraag georganiseerd wordt. Deze termijn is te kort om kennis 
te krijgen van de huurmarkt in Wallonië en een huurovereenkomst te ondertekenen. 
Daarom heeft Caritas International beslist een transitwoning voor de duur van één jaar 
ter beschikking te stellen van de gezinnen die dit nodig hebben en dit gekoppeld aan 
begeleiding bij hun integratie in ons land.” 
Florence Lobert, verantwoordelijke dienst Opvang van Caritas International. Is
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DE LOGIS DE LOUVRANGES: EEN SPECIFIEKE OPVANG VOOR ALLEENSTAANDE  
VROUWEN MET KINDEREN 

In 2014 hebben de Logis de Louvranges van Caritas International 14 nieuwe vrouwen met 34 kinderen opgevangen. Het totaal 

aantal gehuisveste personen in 2014 bedraagt 37 vrouwen en 79 kinderen. Tijdens deze periode kregen 9 gezinnen bescher-

ming in België en verlieten zij onze woningen, 8 gezinnen werden afgewezen en hadden bijgevolg geen recht op opvang meer 

en 2 gezinnen zijn om andere redenen vertrokken (bv. opvang in een tehuis voor moeders).

In 2014 werden in samenwerking met de diensten AMO (Jeugdhulp in een open omgeving) van Waver (Carrefour J) en 

Ottignies (La Chaloupe) 2 projecten opgestart. De kinderen en animatrices van het woensdagatelier hebben onder meer 

deelgenomen aan een interactieve module rond geweldloze communicatie: op een speelse alternatieve manier hebben ze 

geleerd hoe uitdrukking te geven aan hun gevoelens. Voor de vrouwen in de 21 appartementen van de Logis werd een module 

opgezet rond samen-leven met de bedoeling contacten te faciliteren en grotere verbondenheid te creëren.

Het team van de Logis heeft in 2014 verder ingezet op het begeleiden van de vrouwen naar grotere autonomie. Daarom ook 

werden minder activiteiten binnen de Logis zelf georganiseerd. De mama’s werden aangemoedigd om aan externe activiteiten 

en opleidingen deel te nemen. Zo volgden de vrouwen tot juni 2014 hun eerste Franse lessen in de Logis onder begeleiding 

van vrijwilligers. Nu gaan zij van bij het begin naar de vzw Ta’Awun waar zij ook andere cursisten ontmoeten.

“Toen ik het personeel hier ontmoette, 
werd ik het meest geraakt door de manier 
waarop de mensen me aankeken. Hun blik 
stelde me gerust, hun blik maakte me niet 
bang. Ik zag dat ze me respecteerden en 
geen oordeel velden. Hun blikken raakten 
mij, maar deden me geen pijn, terwijl ik 
eraan gewend was dat elke aanraking 
bedoeld was om me pijn te doen. En het 
is “hier” in de Logis dat ik voor het eerst 
in mijn leven uit de mond van mevrouw 
Nathalie en mevrouw Anne  hoorde 
zeggen: “U bent een VROUW”, “Rust even 
uit, u bent moe”, “Wat wil u doen als 
ontspanning”, “U hebt recht op geluk”, … 
Dank U.” 
Alicia5, mama die in Louvranges woont.

5. Fictieve naam
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Opvang op mensenmaat 

15 jaar individuele opvang voor asielzoekers
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INTEGRATIE VAN ERKENDE VLUCHTELINGEN 

De cel ‘Integratie’ van Caritas International biedt erkende 

vluchtelingen tijdens hun integratietraject een begeleiding 

op maat. Een eerste doelgroep zijn de vluchtelingen die 

op de luchthaven asiel aangevraagd hebben en die tijdens 

een versnelde procedure in een gesloten centrum of terug-

keerwoning een statuut gekregen hebben. Onze tweede 

doelgroep zijn vluchtelingen die om de een of andere re-

den kwetsbaar zijn en daardoor geconfronteerd worden 

met heel wat obstakels die hun integratie bemoeilijken: 

personen met een medisch of psychosociaal probleem, 

ongehuwde moeders, hervestigde personen (zie hierna) 

of niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Zodra deze 

vluchtelingen erkend zijn, moeten zij een woning vinden en 

leren hun leven op autonome wijze te reorganiseren en dat 

binnen een uiterst korte termijn. Deze personen ondervin-

den veel moeilijkheden bij het zoeken naar een woning of  

het krijgen van hulp van een OCMW… Een integratiecoach 

ondersteunt hen gedurende twee jaar met een begeleiding 

op maat.  Het integratieteam  is in heel België actief en 

heeft een antenne in Brussel, Luik en Antwerpen. 

In 2014 werden 167 dossiers (339 personen) opgevolgd 

waaronder 104 nieuwe. De 5 meest voorkomende natio-

naliteiten: Syrisch, Afghaans, Iraaks, Guinees en Palestijns. 

Het merendeel van de begunstigden (70,6 %) zijn erkende 

vluchtelingen. De overige hebben subsidiaire bescherming 

gekregen.

STUDIE

“VLUCHTELING ZKT. JOB”  FEBRUARI 2014 

Caritas International heeft een onderzoek uitgevoerd bij een deel van zijn begunstigden, met name vluchtelingen die 

langer dan drie jaar in België verblijven. Opzet was met hen de obstakels en de opstapjes in de toeleiding naar opleiding 

en werk te identificeren.

De studie heeft veel problematische factoren blootgelegd en formuleert aanbevelingen die de integratie op de arbeids-

markt van de vluchtelingen en migranten zouden vergemakkelijken. Hindernissen in de beroepsinschakeling zijn onder 

meer:  moeilijke toegang tot taallessen, de soms onaangepaste begeleiding door de openbare diensten arbeidsbemid-

deling, de strenge en dure procedure voor diplomagelijkschakeling, of het principe van “de kortste weg naar werk” 

dat door heel wat OCMW’s gehanteerd wordt. “Er moet meer informatie gegeven worden aan de mensen die willen 

studeren in plaats van hen onmiddellijk naar korte opleidingen door te verwijzen, gewoon om hen snel aan het werk te 

kunnen zetten”, aldus Fawsa tijdens een van de interviews die in het kader van de studie afgenomen werden. Elisabeth 

Verniers, coach binnen de cel Integratie van Caritas International: “Een vluchteling die in België toekomt, is geen on-

beschreven blad: die persoon heeft misschien opleidin-

gen gevolgd, vaak al gewerkt, heeft ervaring. In België 

wordt er helaas onvoldoende rekening gehouden met 

deze bagage.”

WWW.CARITAS-INT.BE 

Vluchteling zkt. job
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WWW.CARITAS-INT.BE 

Nieuw project: begeleiding van erkende NBMV

HERVESTIGINGSPROGRAMMA’S

In het kader van het Europees hervestigingsprogramma 

heeft België zich ertoe verbonden om in 2014 op zijn 

grondgebied 100 vluchtelingen te hervestigen. 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. Op basis van 

deze prioriteiten besliste België om in 2014 75 Syriërs die op 

de vlucht zijn voor het conflict in Syrië en 24 Congolezen uit 

het Grote Merengebied op te nemen. 

In 2014 heeft de cel ‘Integratie’ van Caritas International 

hoofdzakelijk gewerkt aan de begeleiding van personen 

die 2013 toegekomen zijn. Het gaat hier om 60 personen 

afkomstig uit Burundi (20 personen), uit Congo (36 perso-

nen), uit Liberia (2 personen), uit Iran (1 persoon) en uit Af-

ghanistan (1 persoon). Zij worden gedurende 12 maanden 

intensief begeleid.  

Anderzijds is het eerste contingent Syriërs pas eind de-

cember 2014 in België aangekomen. De begeleiding door 

Caritas International start dus pas in januari 2015. De reden 

van deze aanzienlijke vertraging  is te wijten aan het feit dat 

een groot aantal van deze gezinnen problemen hadden om in 

Turkije  een laissez-passer te krijgen om naar België te reizen. 

Caritas International heeft in 2014 de komst van deze per-

sonen voorbereid, onder meer door het organiseren van een 

aantal ontmoetingen met OCMW’s die woningen ter beschik-

king stellen. Op die manier kan Caritas International sneller 

werk maken van de installatie en de verankering in de lokale 

omgeving en onmiddellijk een begin maken met integratie.
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VOOGDIJ VAN NBMV’S

Belgische context
In 2014 kreeg de dienst Voogdij 1.763 nieuwe signalementen 

van NBMV’s. In 2013 waren er 1.786 meldingen en in 2012 

meer dan 2.800. In 2014 komen de meeste jongeren uit 

Afghanistan, Marokko, Eritrea, Syrië en Guinee. In 2014 heb-

ben de voogden van de dienst Voogdij van de NBMV’S van 

Caritas International 118 jongeren begeleid (133 in 2013). 

De begeleiding door onze voogden
De meeste jongeren die door de dienst van Caritas Interna-

tional begeleid worden, doen een beroep op de bijzondere 

verblijfsprocedure voor NBMV’s of vragen asiel aan. Slechts 

3 jongeren hebben in 2014 om humanitaire of medische re-

denen een regularisatie aangevraagd.  De restgroep betreft 

jongeren die 18 jaar geworden zijn en geen enkele proce-

dure lopen hebben. Ze moeten in principe terugkeren naar 

hun land van herkomst. Doen ze dat niet, dan verblijven ze 

illegaal in België. Deze categorie behelst ook de jongeren 

voor wie de advocaat en/of de voogd momenteel nagaan 

welke procedure het best opgestart wordt. In 2014 zijn ook  

twee jongeren die door onze voogden opgevolgd werden, 

vrijwillig naar hun land  - met name Afghanistan - terugge-

keerd,  en dat met de ondersteuning van de cel Re-integra-

tie van Caritas International.

In 2014 hebben 25 jongeren uiteindelijk een verblijfsver-

gunning van beperkte duur gekregen, 23 anderen van on-

beperkte duur. Helaas was het merendeel van de jongeren 

die wij begeleiden op het einde van het jaar 2014 niet in het 

bezit van een verblijfsvergunning.

6. http://www.atf-mena.be/images/documents_divers/loi/Loi_12_05_2014_Publie_MB.pdf

ONDERSTEUNING BIJ DE INTEGRATIE VAN NBMV’S

In 2014 werd gestart met een specifiek integratieproject voor Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen (NBMV’s) die 

het vluchtelingenstatuut of een subsidiaire bescherming hebben gekregen, dankzij de steun van het Europees Terug-

keerfonds (ETF).   

“Wij denken bv. aan jonge moeders, jongeren zonder netwerk, jongeren die geen van onze landstalen spreken of psy-

chosociale problemen hebben”, verduidelijkt Ariane Dewandre, projectverantwoordelijke. Dit project is gegroeid uit de 

samenwerking tussen de cel Integratie en de dienst Voogdij van Caritas. 

Begeleiden naar autonomie
“Op het einde van zijn traject moet de jongere in staat zijn zelfstandig te leven met de steun van bestaande voorzienin-

gen zoals het OCMW of andere sociale diensten”, aldus Ariane Dewandre. “We hebben een multidisciplinair team om 

hen hierbij te helpen: mensen met pedagogische competenties, een psychotherapeute en integratiecoaches.” 

Welke begeleiding?
“Het begeleidend team zal de jongeren  informeren over hun rechten en plichten, helpen bij het zoeken naar huis-

vesting, bij de installatie (plaatsbeschrijving, energiecontracten, …), bij administratieve verrichtingen. Budgetbeheer, 

integratie in lokale netwerken en onderwijskeuzes staan ook op het programma. Indien nodig is er een psychosociale 

omkadering en helpen we hen bij de procedure tot familiehereniging. Kortom, we doen er alles voor opdat de jongere 

zijn integratieproject met succes zou doorlopen en hij zijn plaats zou vinden in onze maatschappij. Onze begeleiding 

loopt gedurende één, maximum twee jaar.”

Momenteel worden 20 NBMV’s ondersteund dankzij dit nieuw project, hoofdzakelijk Afghaanse jongeren. 

UITBREIDING VAN DE VOOGDIJWET VAN DE NBMV’S NAAR NIET-BEGELEIDE EUROPESE MINDERJARIGEN 

Sinds 1 december 2014 is er een nieuwe wet betreffende de niet-begeleide Europese minderjarigen van kracht. Con-

creet betekent dit dat er een voogd kan worden toegewezen aan een Europese jongere die aan de wettelijke criteria 

beantwoordt6. De professionele voogden van Caritas International begeleiden al enkele niet-begeleide Europese min-

derjarigen en noteren ondertussen al diverse problemen: moeilijkheden bij de inschrijving in de gemeente, vooral als de 

jongere geen identiteitsdocumenten heeft, moeilijkheden bij het vinden van een aangepaste woning en begeleiding op 

maat aangepast aan de situatie van deze jongere. Onze voogden volgen de praktische invulling van deze nieuwe wet 

in 2015 op de voet.
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VRIJWILLIGE TERUGKEER EN RE-INTEGRATIE 

NA TERUGKEER

Omwille van omstandigheden overwegen sommige mi-

granten 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 duur-

zame 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 2014 heeft de sociale dienst 472 nieuwe dossiers van 

vrijwillige terugkeer geopend. Die hadden betrekking op  

526 personen. 

De meeste aanvragen werden ingediend door personen 

die (nog) geen bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) 

hadden gekregen, door mensen die dit meer dan een jaar 

geleden gekregen hadden (66 %) en door personen die 

meer dan 30 dagen na het krijgen van het BGV toch nog 

beslist hebben terug te keren (12 %). 

De voornaamste terugkeerlanden zijn: Oekraïne, Brazilië, 

Armenië, Marokko en Pakistan.

De sociale dienst, die instaat voor de sociale begeleiding 

binnen het programma vrijwillige terugkeer, stelt vast “dat 

na een jarenlang verblijf in België, een kleine ondersteu-

ning, bv. een vliegtuigticket, niet volstaat om een nieuw 

leven op te starten”, Steven Valckx, coördinator van de 

sociale dienst.

“In 2014 hadden de onderdanen van landen waar vrijstel-

ling van visumplicht is, geen recht op ondersteuning bij 

hun re-integratie. Wij hechten echter veel belang aan een 

goede sociale omkadering en houden altijd rekening met 

de kwetsbaarheid van mensen. Indien nodig, kunnen zij 

uitzonderlijk een beroep doen op hulp bij re-integratie. Dit 

gebeurt uiteraard in samenwerking met de cel Re-integratie 

van Caritas International.”

In 2014 werd de opsplitsing tussen vrijwillige terugkeer en de 

gedwongen repatriëring nog maar eens benadrukt. Omwille 

van de ebola-epidemie werden de gedwongen repatriërin-

gen naar Sierra Leone, Liberia en Guinee stopgezet terwijl de 

Belgische regering de vrijwillige terugkeer bleef promoten. 

Re-integratie na vrijwillige terugkeer 
Naast de vrijwillige terugkeer werkt Caritas International 

sinds 2014 ook aan de uitwerking van het project “duurza-

me re-integratie” waarbij personen die vrijwillig terugkeren 

begeleid worden bij hun re-integratie in het herkomstland. 

Caritas International krijgt hiervoor middelen van het Re-inte-

gratiefonds van Fedasil en het Terugkeerfonds van de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Caritas heeft ondertussen een goed 

netwerk van partnerorganisaties die terugkeerders onder-

steunen in hun re-integratietraject uitgebouwd.  

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. In 2014 heeft Caritas International de terugkeer 

en re-integratie van 430 personen ondersteund, tegenover 

762 in 2013, 639 in 2012 en 438 in 2011. “2012 en 2013 

waren piekjaren qua terugkeer”, verklaart Sofie De Mot, ver-

antwoordelijke van de cel Re-integratie na terugkeer. “Nu 

loopt het cijfer terug tot het niveau van 2011. De redenen 

WWW.CARITAS-INT.BE 

BLOG – hervestiging in beeld

zijn divers: minder asielaanvragen, invoering van strengere 

criteria voor het verkrijgen van ondersteuning bij vrijwillige 

terugkeer, de lijst van veilige landen …”.

Op dit totaal van 430 begeleide personen werden 156 per-

sonen door de sociale dienst (de hierboven beschreven eer-

stelijnsopvang)  naar de cel Re-integratie doorverwezen. De 

andere personen werden door maatschappelijk werkers, col-

lectieve opvangcentra voor asielzoekers, de terugkeerloket-

ten van Fedasil doorverwezen.  
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Top 20 terugkeer- 
landen met  
re-integratie- 
ondersteuning  

• Afrika:  
Angola, Burundi,  

Guinee, Marokko,  

Senegal

•  Azië: 
Bangladesh, India,  

Kazakhstan,  

Kirkizstan, Nepal,  

Pakistan

• Europa: 
Armenië, Wit-Rusland,  

Bosnië, Macedonië,  

Georgië,  Roemenië,  

Rusland, Servië, Oekraïne

TERUGKEERLANDEN MET RE-INTEGRATIE-ONDERSTEUNING
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“Ik had geen papieren in België. Ik heb een 
verblijfsvergunning aangevraagd maar kon 
er geen krijgen. Aanvankelijk overleefde ik 
met wat zwartwerk maar het werd alsmaar 
moeilijker dus besloot ik terug naar huis te 
gaan. Ik contacteerde Caritas. Teruggaan 
en met de steun van Caritas iets nieuws 
beginnen was voor mij de beste oplossing. 
Ik denk dat alle migranten die terug willen 
gaan naar hun thuisland deze hulp zouden 
moeten krijgen. Senegal is werkelijk aan het 
veranderen. Het leven is hier anders maar 
er is ook landbouw en veeteelt en heel wat 
sectoren kennen een groei.” 
Mboup, terug in Senegal sinds 2013.

10 JAAR RE-INTEGRATIE – ‘DE BEGELEIDING STOPT NIET BIJ DE GRENS’

In oktober 2014 organiseerde de cel Re-integratie van Caritas International een conferentie met de titel ‘De bege-

leiding stopt niet bij de grens’, die tot doel had 10 jaar ervaring op het vlak van re-integratie na terugkeer in het 

licht te stellen. Bijna 120 deelnemers - maatschappelijk werkers, lokale partners afkomstig uit de herkomstlanden, 

overheidsdiensten, deskundigen - waren aanwezig. Tijdens deze conferentie presenteerde Ine Lietaert, onderzoekster 

binnen de Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent, de conclusies uit haar onderzoek ‘Longitudinale studie 

van terugkeer naar Armenië en Georgië’. Zij stelt dat, behalve de materiële situatie van de personen na terugkeer, 

de fysieke en materiële veiligheid en het gevoel  ‘de eigen situatie zelf in handen te hebben’, een bepaalde controle 

over hun toekomst te hebben, een belangrijke invloed hebben op de perceptie en de ervaringen bij een terugkeer. 

De conferentie vond plaats op 16 oktober 2014, tijdens de jaarlijkse partnerweek in België. De aanwezige organi-

saties uit terugkeerlanden waren toen: Caritas Almaty (Kazakhstan), Caritas Georgië, Caritas Nepal, Rencontre et 

Développement (Algerije), Friends Peace House (Rwanda), Ligue Iteka (Burundi), Caritas Moskou (Rusland) en Caritas 

PARI Dakar (Senegal). 

Deze partnerweek werd in 2014 uitzonderlijk gekoppeld aan een ‘Migration Study Visit’, georganiseerd voor onze 

partners afkomstig uit de Europese landen. Tijdens deze drie dagen maakten ze kennis met het werk van Caritas 

International alsook de Belgische en Europese instanties bevoegd voor Asiel en Migratie. Deze uitwisseling werd 

georganiseerd in samenwerking met Caritas Europa. 

WWW.CARITAS-INT.BE 

10 jaar re-integratie na vrijwillige terugkeer: 
video Caritas Reintegration since 2004 
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“IK KEER TERUG”: DE TERUGKEER VAN ZHABRAIL EN ZIJN GEZIN NAAR TSJETSJENIË 

Zhabrail, Khadijat en hun 4 kinderen zijn in november 2009 in België aangekomen. Ze vroegen in ons 

land asiel aan omwille van problemen met de Tsjetsjeense autoriteiten. Eind 2013 loopt hun aanvraag 

uit op een negatieve beslissing. Het gezin beslist dan terug te keren naar hun land van herkomst. Met  

de steun van Caritas International en zijn lokale partnerorganisatie zet Zhabrail een toekomstproject 

op: hij wil met een minibus, de typische ‘Marshrutkas’, concurrentie van de officiële buslijnen, zijn 

boterham verdienen. Dankzij de re-integratiepremie kan Zharbrail een nieuwe minibus aankopen. Hij 

richt met andere chauffeurs een vennootschap op. Zhabrail en zijn gezin wonen nu in een huis dat zij 

willen renoveren zodra hun financiële toestand dat toelaat. Het gezin ziet de toekomst nu positief 

tegemoet. 

ERSO-NETWERK UITGEBREID

ERSO staat voor “European Reintegration Support 

Organisations” en is een netwerk waarin Europese 

partners en hun lokale partners in de terugkeerlanden 

samenwerken op het vlak van vrijwillige terugkeer en 

re-integratie om op die manier op een meer efficiënte 

en coherente manier te werken op Europees niveau. 

In 2014 werd dit netwerk - waarvan Caritas Internati-

onal sinds 2007 stichtend lid is - uitgebreid met twee 

nieuwe partners: de organisaties Micado Migration 

(Duitsland) en Danish Refugee Council (Denemarken). 

Bovendien kwam er een structurele financiering tot 

stand en werd er een operationele manager aangewe-

zen. In de toekomst zal ERSO zich richten op capaci-

teitsversterking en de kwaliteit van de partners van het 

netwerk, zowel in Europa als in de herkomstlanden.

http://www.erso-project.eu

WWW.CARITAS-INT.BE 

De lessen van ERSO SURE: 
focus op kwetsbaarheid

Terugkeer van alleenstaande 
vrouwen in Rwanda 

10 jaar re-integratie na vrijwillige terugkeer: 
De begeleiding stopt niet bij de grens 
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Een andere vaststelling: de opsluiting van kwetsbare per-
sonen. We denken dan onder meer aan de slachtoffers van 

mensenhandel, foltering, verkrachting of andere vormen van 

geweld, aan zwangere vrouwen, bejaarden of zieken die spe-

cifieke verzorging of hulp nodig hebben, aan ex-NBMV’s … 

Voor al deze personen is een opsluiting nefast voor hun wel-

zijn.  Bovendien worden asielzoekers aan de grens (Belgische 

luchthavens), systematisch opgesloten.  Opsluiting moet een 

uitzondering blijven en gepaard gaan met een gemotiveerde 

beslissing. 

OPSLUITING

Alle vreemdelingen die zich zonder de vereiste documenten 

op het Belgisch grondgebied bevinden alsook de buiten-

landers die zich aanbieden bij een grenspost zonder deze 

documenten worden in gesloten centra vastgehouden. 

Deze centra worden beheerd door de Dienst Vreemdelin-

genzaken (DVZ). Caritas International heeft de toestem-

ming gekregen om het gesloten centrum 127bis te bezoe-

ken. Caritas International verzet zich tegen de detentie van 

vreemdelingen in het kader van een migratiebeleid, maar 

zolang dit in de praktijk gebeurt, vinden we het belang-

rijk deze gesloten centra regelmatig te bezoeken. Het doel 

hiervan is de vastgehouden migranten in te lichten over 

hun situatie en hun rechten, hun isolement te doorbreken, 

socio-psychologische en juridische hulp te bieden en hun 

levensomstandigheden in het oog te houden. 

In 2014 hebben de medewerkers van Caritas International  

70 personen een of meerdere malen gesproken in het repa-

triëringcentrum 127bis.

Het betrof hoofdzakelijk mensen uit Afghanistan, Gui-

nee-Conakry, de Democratische Republiek Congo, Syrië, 

Tsjetsjenië en de Republiek Ingoesjetië. De meeste opgeslo-

ten personen zijn afgewezen asielzoekers die een nieuwe 

procedure opgestart hebben zoals bijvoorbeeld een regu-

larisatie om medische redenen, en personen die aange-

houden zijn in het kader van de Dublin-Verordening7, in af-

wachting van een overplaatsing naar een bevoegde lidstaat. 

Evoluties
Caritas International is, samen met diverse andere ngo’s, lid 

van de Transitgroep. In het kader van deze groep hebben alle 

ngo’s die de diverse Belgische gesloten centra bezoeken be-

droevende situaties vastgesteld.

Zo merken we dat gezinnen met minderjarigen nog steeds 

in gesloten centra vastgehouden worden, over het algemeen 

maximum 48 uur bij hun aankomst of vóór hun vlucht. Caritas 

International vindt dat het opsluiten van kinderen ingaat tegen 

de rechten van het kind en dat dit niet kan. In vele gevallen 

zijn families gescheiden: de vader is opgesloten, de rest van 

het gezin is thuis, in de clandestiniteit of in een terugkeerhuis. 

Dit druist in tegen het recht op gezinseenheid, dat voor Caritas 

International van primordiaal belang is. 7.  De Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2013, de zogenaamde Dublin III-Verordening stelt de criteria en instrumenten vast om te 
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is om een asielaanvraag te behandelen dat door 
een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend.
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BELEIDSBEÏNVLOEDING

VOEDSELZEKERHEID

Caritas lanceerde op 10 december 2013 een internationale 

campagne ‘One human family, food for all’. Met zijn cam-

pagne pleit Caritas voor een juiste verloning van de fami-

liale landbouw, recht op grond voor vrouwen, een stop aan 

voedselspeculatie en een snelle aanpak van ondervoeding 

bij kinderen. Enkel op die manier kunnen we tegen 2025 

een einde maken aan het schandaal van de honger. Omdat 

deze strijd eigenlijk al in ons bord begint, steunt Caritas 

International ook nog een andere campagne. 11 11 11 

vraagt onze aandacht voor de uitwassen van de voedselin-

dustrie. Om te beginnen de verspilling van een derde van 

de voedselwereldproductie, genoeg om de helft van de 

wereldbevolking te voeden!

HET LOT VAN SYRISCHE VLUCHTELINGEN

6,5 miljoen Syriërs hebben zich verplaatst binnen hun eigen 

land. Terwijl de buurlanden 2,5 miljoen Syrische vluchte-

lingen opvangen, registreren de 28 EU-lidstaten eind mei 

amper 71.000 asielaanvragen van Syrische burgers sinds de 

start van het conflict. In België gaat het om ongeveer 2.200 

geregistreerde asielaanvragen. Europa op een legale en vei-

lige manier binnenkomen om er asiel aan te vragen, is voor 

vele vluchtelingen, ‘mission impossible’. Een groot aantal 

vluchtelingen riskeren dagelijks hun leven op zoek naar een 

veilige plek.

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag op 20 juni 

organiseert Caritas International een middagontmoeting 

waarop sympathisanten, pers en beleidsverantwoordelijken 

aanwezig zijn. We krijgen een genuanceerd beeld van de 

vaak mensonwaardige levensomstandigheden van vluchte-

lingen in Syrië en de buurlanden en van vluchtelingen die 

Europa proberen te bereiken. Volgende sprekers getuigen :

•  Monseigneur Audo, bisschop van Aleppo en voorzitter 

van Caritas Syrië

•  Wael Suleiman, directeur Caritas Jordanië

•  Petra Hueck, International Catholic Migration Commis-

sion Europe (ICMC)

•  Marjan Claes, , Belgische Comité voor Hulp aan Vluch-

telingen (BCHV)

Deze ontmoeting kadert in de internationale inspanningen 

van het Caritasnetwerk om aandacht te vragen voor het lot 

van de slachtoffers van het geweld in Syrië en er alles aan 

te doen om hen de nodige humanitaire hulp te bieden en 

het vredesproces te bevorderen. Caritas International vraagt 

in dit verband aan de Belgische overheid om meer Syrische 

vluchtelingen op te nemen via het Europese resettlement 

programma en binnen Europa te ijveren voor een humaan 

migratiebeleid.

MEMORANDUM N.A.V. VERKIEZINGEN

Op 24 april 2014 nodigen de drie Caritasorganisaties in België 

vertegenwoordigers van de democratische partijen van ons 

land uit voor een verkiezingsdebat. Aan de vooravond van 

de verkiezingen op 25 mei gaat Caritas met hen in gesprek 

over vijf thema’s: armoede, vrijwilligersbeleid, asiel en 

migratie, humanitaire hulp en het recht op voedsel. Caritas 

International heeft zijn beleidsvisie en -aanbevelingen 

voor wat betreft Internationale samenwerking en Asiel 

en migratie uitgeschreven in een memorandum voor het 

regionale, federale en Europese beleidsniveau. Verschillende 

politici en journalisten worden in dit verband aangeschreven 

en/of aangesproken.
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INDIVIDUELE OPVANG ASIELZOEKERS

Caritas International en de koepelorganisaties Vluchte-

lingenwerk Vlaanderen en CIRE, pleiten in 2014  herhaal-

delijk voor het behoud van de individuele opvang binnen 

de Belgische opvangstructuur voor asielzoekers. Dit gebeurt 

onder meer tijdens de feestelijke zitting rond 15 jaar indivi-

duele opvang door NGO’s. Deze vorm van opvang verzekert 

meer autonomie, meer privacy en mogelijkheden om een 

gezinsleven uit te bouwen en is goedkoper dan de collec-

tieve opvang. 

Individuele opvang wordt eind 2014 na heel wat gesprek-

ken met de overheid door diverse partners, erkend als het 

opvangmodel voor zogenaamde ‘kwetsbare asielzoekers’: 

alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen, NBMV’s, 

zieken, … De opvang in twee fasen, zoals die bestond tot 

eind 2014, verdwijnt in 2015.  

HERVESTIGING

Voor wat de hervestiging betreft, pleit Caritas International 

voor het behoud van de samenwerking tussen OCMW-NGO 

in het kader van de begeleiding bij de integratie van de 

vluchtelingen. In 2014 wordt dit model verder uitgewerkt 

en het zal als dusdanig toegepast worden voor de opvang 

van de contingenten Syriërs. Anne Dussart, diensthoofd 

sociale programma’s, heeft het standpunt van Caritas 

International dienaangaande tijdens verschillende overleg-

vergaderingen met belanghebbenden (NGO’s, vertegen-

woordigers van OCMW’s en Fedasil) verdedigd. Ze deed dit 

tevens tijdens de Annual Tripartite Consultations on Resett-

lement (Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, lidsta-

ten van de EU en de NGO’s).

RE-INTEGRATIE NA TERUGKEER

De conferentie: ‘Begeleiding stopt niet bij de grens – 10 

jaar re-integratie’ was een goede gelegenheid om nog 

eens een aantal aandachtspunten binnen de context van 

de re-integratie onder de aandacht te brengen: begeleiding 

door maatschappelijk werkers bij het vertrek vanuit België, 

zij kunnen immers de verbinding maken tussen gastland en 

terugkeerland, het belang van begeleiding in het terugkeer-

land (en van een netwerk van lokale partners), het belang 

van financiële steun aangepast aan individuele noden en 

niet volgens strikte normen. Na deze conferentie hebben 

we toch gemerkt dat er opnieuw meer aandacht gaat naar 

kwetsbare en complexe profielen en dat er uitzonderingen 

kunnen gemaakt worden op de criteria van mei 2012 – re-

gelgeving die het al dan niet toekennen van financiële steun 

baseert op het statuut van de kandidaat-terugkeerder.

Anne Dussart heeft Caritas International vertegenwoordigd 

op verschillende conferenties om daar de visie van de orga-

nisatie te verdedigen: 

•  European Migration Network Conferention 2014: Irregu-

lar Migration and return: challenges and practices. Anne 

Dussart legt er de nadruk op de toekomstperspectieven die 

re-integratie kan bieden na een vrijwillige terugkeer. 

•  MigraMed 2014: ‘Crises in Greece, Syrie and EU External 

borders’ bracht de Zuid-Europese Caritasorganisaties en 

de Caritasorganisaties rond de Middellandse Zee rond de 

tafel. Anne Dussat heeft daar het thema vrijwillige terug-

keer en toegang tot het grondgebied ter sprake gebracht.  

WWW.CARITAS-INT.BE 

Verkiezingsdebat: welke toekomst 
maken we samen
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COMMUNICATIE, FONDSENWERVING, EDUCATIE

Belangrijke evolutie binnen het departement communicatie 

voor 2014: onze educatie-activiteiten worden een heuse 

operationele pijler, net als internationale samenwerking en 

de begeleiding van vluchtelingen en migranten. Naast zijn 

opdracht om te informeren en fondsen de werven, werkt 

het departement aan de ontwikkeling van een pedagogisch 

aanbod voor leerlingen in het hoger middelbaar onderwijs. 

Informeren en getuigen
Aan journalisten de tijd en de middelen geven om met eigen 

ogen onze activiteiten op het terrein te ontdekken en er 

over te getuigen is een van onze prioriteiten. De actualiteit 

is hierbij een leidraad onder meer in reportages in MO* 

over de vrijwillige terugkeer naar Irak of naar Mongolië 

(Canvas). Maar evengoed op een proactieve manier in 

samenwerking met de katholieke media in het kader van 

de herdenking van 4 jaar aardbeving in Haïti of rond het 

thema voedselzekerheid in Burundi.

Caritas blijft ‘de stem voor wie er zelf geen heeft’ hier in 

België en elders, via zijn geëigende communicatiekanalen: 

trimestrieel magazine, website, Facebook en Twitter en via 

gespecialiseerde publicaties. Mediacampagnes op initiatief 

van het Caritasnetwerk  of onze Belgische partners - 11 11 

11 , CNCD, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré -  blijven 

belangrijke momenten van visibiliteit, des te belangrijker 

in een jaar met 3 verkiezingen. Caritas International en 

het Caritasnetwerk hebben onder meer het hele jaar 

door de duurzame familiale landbouw in de kijker gezet 

in het kader van de campagne ‘één grote mensenfamilie, 

voedsel voor iedereen’. We hebben ook de oproep van 

ECRE en de campagne ‘Help Protect Syrian Refugees’ actief 

ondersteund met als orgelpunt Wereldvluchtelingendag en 

de overhandiging van de ingezamelde handtekeningen aan 

de voorzitter van de Europese Raad op onze zetel te Brussel. 

Opvoeden en mobiliseren 
2 medewerkers zijn voortaan belast met educatie. Zij 

trekken naar klassen van het hoger middelbaar om er te 

getuigen en te mobiliseren. De webdocumentaire www.

umurima.coop die gewijd is aan de landbouwcoöperaties in 

Rwanda, is een eerste realisatie. De documentaire kwam tot 

stand in 2013 en in 2014 wordt ze voor het eerste in de klas 

gebracht. In 2015 hopen we op dat vlak nog actiever te zijn. 

Caritas International neemt op vlak van educatie ook actief 

deel aan het overleg en de initiatieven van NRV (Kijo), NGO 

Federatie (Movo) en CNCD (LED & Campagne). 

In het kader van de actie ‘Move wit Africa’ van La Libre 

Belgique, bezoeken leerlingen van het Institut Notre-Dame 

van Aarlen Caritasprojecten in Burundi. De inleefreis wordt 

voorafgegaan door een vormingstraject. De leerlingen 

en hun entourage hebben de handen in elkaar geslagen 

om er met vereende krachten een succes van te maken. 

Daarenboven hebben de leerlingen bij hun terugkeer nieuw 

geïnstalleerde Burundezen in de Provincie Luxemburg een 

hart onder de riem gestoken.

In december heeft Caritas International, op vraag van de

Pastoraal voor jongeren en Woggle & Spirit, met Caritas 

Libanon de sensibilisatie-actie ‘Kerstmis op de Vlucht’ bij 

de jeugdbewegingen gelanceerd. Bijna 1.000 kerstkaarden 

worden opgestuurd naar Libanon waar ze overhandigd 

worden aan Syrische en Iraakse vluchtelingen. Het grote 

succes en de groeiende vraag naar educatieve activiteiten 

over internationale bescherming in het onderwijsmilieu, 

maakt dat we dit thema weerhouden in onze strategie voor 

toekomstige pedagogische projecten.
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Fondsenwerving
In 2014 heeft Caritas International 12.252 actieve schenkers 

die blijk geven van een grote vrijgevigheid: 3.628.821,85 

euro krijgen we op de rekening BE88 0000 0000 4141 

als reactie op onze noodoproepen. Het is duidelijk dat 

onze sympathisanten onze humanitaire interventies erg 

waarderen. 1.057.379 euro komt er binnen voor de 

slachtoffers van de crisis in het Midden-Oosten. Met de 

crisis in Syrië die zijn vierde jaar ingaat en de vervolging van 

minderheden, meer bepaald de christenen, wordt de regio 

het toneel van de ergste vluchtelingencrisis van onze eeuw. 

De inspanningen van Caritas zijn nooit gezien: bijna 4 

vluchtelingen op 10 krijgen hulp van Caritas. Dit kan slechts 

dankzij de volgehouden steun van onze sympathisanten 

en van heel wat parochies die een collecte organiseren op 

15 augustus. Ook het lot van de slachtoffers van de ebola-

epidemie in West-Afrika en Congo DR beroert heel wat 

mensen: 456.787 euro wordt er ingezameld.

Onze jaarlijkse campagne met als thema ‘Bouwen aan 

Burundi’ is een schot in de roos. Eén van de resultaten: we 

kunnen 3.150 geiten verdelen onder 1.050 boerenfamilies. 

Het Communicatieteam heeft eveneens bijgedragen tot de 

progressieve omvorming van het Consortium 12-12 naar 

een semi-permanente structuur.  
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WWW.CARITAS-INT.BE 

Campagne 2014: Bouwen aan Burundi

Volg ons op Facebook en Twitter

 www.facebook.com/caritasbelgium

 www.twitter.com/caritasintbe

Move With Africa en DR Congo op Facebook

 http://on.fb.me/1Dh5nvR
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PERSONEEL EN ORGANISATIE
Algemene Vergadering,  

Raad van Bestuur,  
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 voor 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

OP 31/12/14

DIRECTIE

2

DEPARTEMENT
FINANCIËN

3

DEPARTEMENT
INTERNATIONALE
SAMENWERKING

16 11

DEPARTEMENT
COMMUNICATIE 

8

DEPARTEMENT ASIEL
EN MIGRATIE

Dienst Opvang Sociale programma’s

40 13

DEPARTEMENT
PERSONEEL

EN ORGANISATIE

In Brussel - Coöperanten

10
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ENKELE CIJFERS (COÖPERANTEN NIET INBEGREPEN)

Leeftijd medewerkers / aantal

18 – 29: 16

 30 – 39: 25

40 – 49: 23

50 – 59 : 23

 60 – 65: 5

aantal werknemers
TOTAAL : 92100 20 30 40 50

Mannen/Vrouwen

Instroom/uitstroom 2014

In Out
Aantal

medewerkers
31/12/13

Aantal
medewerkers

31/12/14

15 29 106 92

Vrijwilligers
29 vrijwilligers in Louvranges

14 vrijwilligers actief op de zetel in Brussel

De leden van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Beheerscomité

zijn ook vrijwilligers

1 stagiaire in Louvranges

4 stagiaires in Brussel

Ecodynamische onderneming
Het label ‘Ecodynamische onderneming’, is een officiële erkenning in het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest voor Brusselse ondernemingen die intern een milieubeheer invoeren.

Het is een onderscheiding voor hun dynamische milieuaanpak en voor de vooruitgang 

die ze boeken in afvalbeheer en -preventie, rationeel energiegebruik en mobiliteit van de 

werknemers.

Dankzij zijn volgehouden inspanningen kreeg Caritas International het label ‘Econdyna-

mische Onderneming’ voor 2014-2017.

56 36
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FINANCIEEL VERSLAG – 2014

2014 wordt gekleurd door verkiezingen en politieke beslissingen, 

zowel op Belgisch als op Europees niveau.

In de aanloop naar de verkiezingen worden een reeks geprogram-

meerde budgetten voor het departement Internationale Samenwer-

king geblokkeerd of overgedragen naar 2015.

De drastische daling van het aantal asielzoekers in België heeft de wer-

king van het departement Asiel en Migratie sterk beïnvloed.

Caritas International verzamelt toch nog meer dan 3.600.000 euro aan 

giften. Hiermee wordt de humanitaire hulpverlening in recente grote 

crisissituaties gefinancierd zoals onder meer, het conflict in Syrië en de 

wederopbouw op de Filipijnen na de doortocht van Haiyan.

De uitgaven voor cisisinterventies en voor voedselzekerheidspro-

grogramma’s, onder meer in Centraal-Afrika, bedragen meer dan 

12.000.000 euro.

Ondanks de noodkreten over de migratiegolf in de landen rond de 

Middellandse Zee, heeft de Belgische overheid minder migranten op-

gevangen. Caritas International verzorgt de opvang van 650 mensen in 

plaats van de 1.000 personen 2 jaar geleden. Uitgaven hier: 9.000.000 

euro. Ondertussen constateren we de verdere ontwikkeling van ons 

begeleidingsprogramma niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 

en re-integratie na vrijwillige terugkeer. We zetten ook in op de bege-

leiding en de integratie van de vreemdelingen hier in België.

Zoals elk jaar willen we een maximum aan fondsen vrijwaren voor 

onze doelgroepen. Onze functioneringskosten liggen lager dan 9%. 

De kosten voor communicatie en fondsenwerving zijn beperkt tot 

minder dan 3,5 % - een minimale uitgave voor dat domein in onze 

sector.

2014 wordt afgerond met een klein verlies van 38.000 euro. Gezien 

de sterke daling van het aantal projecten dat gefinancierd wordt door 

de overheid, zien we het bedrag van bestemde fondsen dalen met 

blijna 3.500.000 euro. Het totale bedrag van die fondsen bedraagt 

11.041.000 euro. Ze worden aangewend voor lopende en nieuwe 

projecten.

BALANS 

ACTIVA 2014 (€)

Materiële vaste activa 5 538 731,95

Immaterële vaste activa 22 221,49

Financiële vaste activa 5 976,34

Vorderingen op ten hoogste  
één jaar

898 172,41

Geldbeleggingen 7 261 107,33

Liquide middelen 7 526 357,24

Overlopende rekeningen 75 420,86

TOTAAL 21 327 987,62

PASSIVA 2014 (€)

Fondsen van de vereniging 2 880 472,41

Sociaal passief 2 068 421,09

Bestemde fondsen voor  
gedefinieerde projecten

11 041 189,44

Overgedragen verlies -256 838,35

Over te dragen verlies -38 824,65

Kapitaalsubsidies 16 907,40

Voorzieningen 1 554 829,56

Schulden op meer dan één jaar 2 041 685,00

Schulden op ten hoogste één jaar 2 020 145,72

TOTAAL 21 327 987,62

VERWERKING VAN HET RESULTAAT 

Verschil tussen opbrengsten en uitgaven -3 534 727,68

Verlaging van bestemde fondsen (passief van balans) 3 495 903,03

Over te dragen verlies -38 824,65
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RESULTATENREKENING

Inkomsten 2014 (€) %

Giften 3 628 821,85 16,26

Giften consortium 12-12 429 568,00 1,92

Legaten 145 895,76 0,65

Vlaamse gemeenschap (VAIS, MINA, …) 148 500,00 0,67

Belgisch fonds voor voedselzekerheid (BFVZ) 1 984 266,06 8,89

Belgische overheid  - DGD 1 647 582,67 7,38

Europese Unie - ECHO 619 706,64 2,78

Ministerie van justitie - Ministerie binnenlandse zaken 535 249,41 2,40

Fedasil 569 801,64 2,55

Coordination et Initiative pour Réfugiés et Etrangers 4 672 035,79 20,93

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 4 782 336,97 21,43

Stichtingen, andere Caritassen, diverse… 1 187 077,68 5,32

Financiële opbrengsten 248 536,49 1,11

Andere bedrijfsopbrengsten 715 854,97 3,21

Andere 1 006 024,38 4,51

TOTAAL 22 321 258,31 100,00

Uitgaven 2014 (€) %

Opvang asielzoekers 9 059 310,50 35,04

Programma’s migranten  
(eerstelijns, voogdij, integratie, re-integratie)

1 272 625,75 4,92

Internationale samenwerking 12 378 565,35 47,88

Communicatie en fondsenwerving 859 444,16 3,32

Werkingskosten 2 286 040,23 8,84

TOTAAL 25 855 985,99 100,00



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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