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Raad van Bestuur

Woord van de voorzitter

31 december 2015

De heer Michel Verhulst, voorzitter*
De heer Dominic Verhoeven, vicevoorzitter*

Beste lezer,
De vele mensen op de vlucht voor oorlog en
intolerantie staan centraal in ons jaarverslag
2015. Het voorbije jaar zal dan ook hier en
elders in de wereld herinnerd worden als het
jaar van de grootste vluchtelingencrisis sinds
de tweede wereldoorlog.

De heer Frans Cardyn
E. H. Philippe de Dorlodot*
E. H. Luk De Geest
Mevrouw Martine Jonet-de Bassompierre
De heer Michel Kesteman
Mevrouw Marie-Paule Moreau*
Mevrouw Chantal Noël
De heer Marc Nuytemans
De heer Hubert Sanders
De heer Jean-Yves Standaert
E. H. Giorgio Tesolin

Honderden vluchtelingen heb ik ontmoet in
de kampen van Jordanië en in de tuinen van
parochies in Aman. Ze leefden er op een
twaalftal vierkante meter met hun familie. Ze
wachtten sinds augustus 2014 op een visum,
hun enige hoop op een veilige haven, een
school, medische zorgen, kortom een waardig
leven voor hun kinderen. Deze vluchtelingen,
roepen zij niet het beeld op van de vele mensen
die bij het begin van de twee wereldoorlogen
op de vlucht sloegen voor de binnenvallende
vijand? Ze trokken in lange kolonnes over onze
wegen, een valies in de hand of opeengepakt op
een stootkar. Niet veel nieuws onder de zon lijkt
het, en toch: er is de paus die vastberaden en
met concrete daden de Kerk opnieuw afstemt
op het evangelie. De essentie van het evangelie
herontdekken, liefde laten voorgaan op
allerhande regels, mensen ontmoeten zonder
vooroordelen of oordelen, is dat niet exact wat
de Caritasorganisaties overal ter wereld doen?

Algemeen Directeur: de heer François Cornet*
(*Lid van het bestuurscomité)
Erevoorzitter: de heer Pierre Géhot

Hier in België en wereldwijd staat Caritas in
de eerste plaats voor teams van mensen die
samen eenzelfde doel willen bereiken: de meest
kwetsbare mensen, de uitgestotenen helpen om
zich op een duurzame manier te integreren in de
maatschappij en deel te nemen aan een meer
rechtvaardige samenleving. Deze mensen
die zo verschillen van elkaar op het vlak van
oorsprong, deskundigheid en overtuiging,
vormen samen de ware bemanning van deze
Armada voor vrede en rechtvaardigheid, de
sociale arm van de universele Kerk

Een dergelijke vloot kan echter alleen koers
houden als ze kan rekenen op een goed
georganiseerde logistieke ondersteuning en
een constante bevoorrading om de afdrijvende
schipbreukelingen te helpen. Deze logistiek,
u raadt het al, daar hebt u voor gezorgd. Met
een succes dat al onze verwachtingen heeft
overtroffen hebt u in 2015 gereageerd op
onze oproepen voor de migranten en voor
de scholing van de kinderen van Syrische
vluchtelingen in Jordanië en Libanon.
U hebt gereageerd met een engagement en
een generositeit zonder grenzen, wars van
alle clichés en slogans. U gaf uw tijd, uw geld
of u gaf uw stem aan wie er geen heeft om
levensomstandigheden te verbeteren, hier in het
Noorden en in het Zuiden. In welke mate, dat zal
u ontdekken in de pagina’s die hierop volgen.
U zal zien dat de structuur van dit jaarverslag
verschilt van de voorgaande verslagen.
De departementen hebben ervoor gekozen
om veeleer realisaties te belichten die het
resultaat zijn van gedeelde doelstellingen en
van samenwerking dan van de inspanningen
van afzonderlijke departementen. We stellen
u de activiteiten van Caritas International
in 2015 voor via thema’s. Ook educatie en
beleidsbeïnvloeding maken daar deel van uit.
Caritas International wil hier nog eens haar wil
uitdrukken om ook binnen deze werkvelden
bij te dragen aan een wereld van vrede en
rechtvaardigheid, waarin we allen deel zijn
van één menselijke familie.
Veel leesgenot,

Michel Verhulst, ir,
Voorzitter Caritas International

© Isabel Corthier
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Caritas International

Dankwoord

• Al onze schenkers

• Onze institutionele financiers:  

•	Al onze enthousiaste vrijwilligers
en solidaire eigenaars

Europese Unie
	ECHO / DG Devco / Het Europees
Vluchtelingenfonds / Het Europees
Terugkeerfonds / Asiel, Migratie en
Integratiefonds (AMIF)

•	Bisdommen, parochies en
religieuze congregaties
•	Bedrijven, stichtingen en vzw’s
•	De koepelorganisaties:
Vluchtelingenwerk Vlaanderen /
CIRE / 11.11.11 / CNCD / Ngofederatie / 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)

	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)

•	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

	Fédération Wallonie-Bruxelles
et Région Wallonne
Wallonie–Bruxelles International
(WBI) / Departement Openbare
Werken, Gezondheid, Sociale Actie
en Patrimonium

•	De scholen en jeugdbewegingen
die enthousiast meedoen aan onze
acties

	Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Actiris, Dienst voor
Arbeidsbemiddeling

•	Onze medewerkers in binnenen buitenland die elke dag ons
engagement waarmaken

	De Vlaamse Gemeenschap
Departement Internationale
Samenwerking / Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie /
Departement Onderwijs

	Steden en gemeenten
Brasschaat / Diksmuide /
Hoogstraten / Ingelmunster /
Kapelle op den Bos / Kasterlee /
Kruishoutem / Menen / Ohey /
Olen / Oud-Turnhout / Overpelt /
Schoten / Stabroek / Tervuren /
Tielt / Wortegem-Petegem

Wie zijn we?
Caritas International is een Belgische NGO. Als
deelorganisatie van Caritas Catholica Belgica zijn we lid
van het wereldwijde Caritasnetwerk van 165 katholieke
organisaties, samen actief in 200 landen en regio’s.

Visie en waarden

© Isabel Corthier

Caritas International streeft naar een wereld van vrede,
solidariteit en rechtvaardigheid. Een wereld waarin de
waardigheid van elke persoon gerespecteerd, waarvan
de rijkdom beter onder alle mensen verdeeld is.
Caritas International haalt haar inspiratie uit een
christelijke visie op 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
subsidiariteit. Geen enkel land of organisatie is in staat
alle problemen op te lossen. Alleen het verenigen van
krachten kan leiden tot duurzame oplossingen.

Missie
Caritas International ondersteunt de slachtoffers van
geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land
of op de vlucht, in samenwerking met haar nationale
en internationale netwerken. We voeren onze missie uit
zonder enige vorm van discriminatie.
Caritas International helpt de meest kwetsbaren
en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame
oplossingen.
Caritas International en haar partners bieden
doeltreffende hulp in geval van crises. We implementeren
ook heropbouw- en ontwikkelingsprojecten om mensen
de mogelijkheid te geven hun leven en toekomst in eigen
handen te nemen.
Caritas International begeleidt asielzoekers en verdedigt
het recht van migranten op materiële, sociale en
juridische bijstand, in België of in hun land van herkomst.
Wij hekelen situaties van onrechtvaardigheid en
disfunctionering waarvan onze werknemers getuigen
zijn 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.

Provincies
Vlaams-Brabant en Luik

© Luc Van Hoef
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In de spotlights
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1 Crisis in het Midden-Oosten
Een einde van het bloedige conflict in Syrië is nog niet
in zicht, het land ligt in puin. Al bijna vijf jaar worden
steden en dorpen dagelijks gebombardeerd. Ruim twaalf
miljoen mannen, vrouwen en kinderen zijn op de vlucht
geslagen. Buurlanden kunnen de druk van miljoenen
Syrische vluchtelingen nauwelijks meer aan. Binnen de
Syrische landsgrenzen zijn velen verstoken van hulp.

de instroom van goedkope arbeidskrachten en door de
massale vraag naar woningen schieten de huurprijzen
de hoogte in. Het is bovendien belangrijk om spanningen
tussen de verschillende gemeenschappen zo veel
mogelijk te vermijden.

Blijven helpen, ook in bijzonder moeilijke
omstandigheden

Honderdduizenden Syriërs zijn gevlucht naar IraaksKoerdistan, op politiek vlak een relatief autonoom
gebied, dat veel meer dan andere delen van Irak de
gevolgen voelt van het conflict. Daarbovenop vangt
het naar schatting nog eens 2,8 miljoen Irakezen op
die op de vlucht geslagen zijn voor Islamitische Staat
na de val van de stad Mosoel – jezidi’s en christenen.
Sommige vluchtelingen vinden onderdak bij vrienden of
familie, anderen hokken samen in kleine appartementen
en verlaten of onafgewerkte gebouwen. Een klein
deel verblijft in kampen. De ontworteling is totaal:
ze spreken doorgaans een andere taal en hebben
een verschillende culturele achtergrond. Kortom, de
levensomstandigheden zijn miserabel, ondanks de
humanitaire hulpverlening.

Sébastien Dechamps trekt regelmatig naar het
Midden-Oosten voor analyse en overleg met onze
Caritaspartners ter plaatse. Wat hij er op het terrein
ziet: vluchtelingen die met de moed der wanhoop
proberen te overleven, Caritasteams die op gevaar van
eigen leven toch hoop op een toekomst geven.
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Sébastien, is het nog mogelijk om in Syrië te werken

Ja, maar het is niet vanzelfsprekend. Het kan nog omdat
Caritas International efficiënt samenwerkt met Caritas
Syrië. Caritas Syrië is heel goed georganiseerd en blijkt
een betrouwbare partner maar heeft ook extra veel steun
nodig van het Caritasnetwerk om adequaat te kunnen
reageren op de humanitaire crisis in het land. Caritas
International financiert de hulpverlening aan de mensen
die vanuit het binnenland naar de kustgebieden gevlucht
zijn. Maar we moeten toegeven dat dreigend geweld
en de enorme vraag het werken in Syrië heel lastig
maken, vooral in de door Islamitische Staat en al-Nusra
veroverde gebieden waar we de mensen onvoldoende
kunnen helpen. De crisis treft ook de collega’s en
vrijwilligers van Caritas. Om hun gezin te beschermen,
overwegen sommigen onder hen die er het geld voor
hebben, soms zelf te vluchten.
En in de buurlanden?

Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs heeft
Caritas International van in het begin kunnen bijdragen
aan de hulpverlening in de regio. Op bijna vijf jaar tijd
hebben we meer dan 2,3 miljoen euro besteed aan
projecten voor vluchtelingen in het Midden-Oosten – in
Syrië, Irak, Jordanië, Libanon en Turkije. Maar niet enkel
voor de vluchtelingen. Net als andere organisaties in de
regio zorgt Caritas International ervoor dat een deel van
het budget van de hulpverlening – minstens 20% – naar
de meest kwetsbaren onder de lokale bevolking gaat.
De crisis treft ook hen: sommigen verliezen hun job door
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In de spotlights in 2015

Men spreekt vandaag vooral over de oorlog in Syrië
maar ook in Irak zijn de noden hoog…

Met de steun van onder meer Caritas International,
focust Caritas Irak zich op kleine gemeenschappen.
De situatie ter plaatse is bijzonder moeilijk en dikwijls
ontmoedigend. Vooral voor de vluchtelingen. Zij
beginnen te beseffen dat het weinig waarschijnlijk is
dat ze op korte termijn terug naar huis kunnen, naar
hun familie, naar hun vrienden. Hetzelfde geldt voor
vele Caritascollega’s die vaak ook gevlucht zijn uit
gevaarlijker zones. Toch blijven ze hun teams motiveren
en zich verder inzetten
“De internationale gemeenschap lijkt er niet in te slagen
om oplossingen te vinden. En ondertussen blijven
wapenhandelaars hun eigen belangen verdedigen.”
Paus Franciscus op het overleg over de humanitaire crisis
in het Midden-Oosten, van de Pauselijke Raad Cor Unum.
Bisschoppen uit de regio getuigen. Heel wat katholieke
solidariteitsorganisaties nemen deel. Ook Caritas
International. 17 september 2015.
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In de spotlights

Onze projecten in 2015
Irak

Jordanië

Aangepaste voeding, voedingsleer
en medische begeleiding

Voedsel en basisbenodigdheden, medische
en psychologische hulp

•	Noord-Irak (Erbil, Alqoesh, Kirkoek) en Bagdad
• 27.425 mensen
• Juli 2015 tot juni 2016
• Caritasnetwerk: € 2.165.667
• Caritas International: € 450.000

•	Verschillende steden (Amman, Irbid, Zarqa, Balqa,
Madaba, Karak en Mafraq)
•	24.000 mensen
•	Januari tot december 2015
•	Caritasnetwerk: € 2.139.950
•	Caritas International: € 150.000

Irak

Jordanië

Syrië

•
•
•
•

•	Jordanië (Amman, Balqua en Zarqa) en Libanon
(Mont-Liban)
•	8.700 kinderen tussen 3 en 15 jaar (70% Syrische
vluchtelingen, 30% gastbevolking)
•	Caritas Oostenrijk, Verenigde Staten (CRS),
Libanon en Jordanië
•	Oktober 2015 tot oktober 2018
•	Budget 1 jaar: € 2.759.569 waarvan € 150.000 in
2015 voor Caritas International
•	Tussentijdse resultaten: eind december gaan
250 kinderen opnieuw naar school in Libanon.
In Jordanië zijn er dat 1.400. Caritas betaalt
hun lesgeld, uniform, leerboeken en transport.
De scholen krijgen educatief materiaal en hun
speelplaats wordt opgeknapt, wat de hele
scholengemeenschap ten goede komt.

• Regio Damascus
• 710 leerlingen/studenten in kwetsbare situatie
• Caritas International: € 50.000

Opvoeden tot wereldburgerschap:
Kerst op de vlucht
Jongeren inkijk geven in de leefwereld van jonge
Syrische vluchtelingen en hen uitnodigen om op
een creatieve manier boodschappen van hoop over
te brengen: dat is de actie Kerst op de vlucht in een
notendop. Samen met Caritas Libanon organiseren
we deze solidariteitsactie voor het tweede jaar op
rij. Jongeren op school, in de jeugdbeweging, in de
catechese, denken samen na over de situatie van jonge
Syrische vluchtelingen in Libanon en de redenen waarom
zij hun land moeten verlaten. Voor de begeleiders is een
uitgebreid educatief pakket beschikbaar. Daarna gaan
de jongeren aan de slag: ze schrijven samen een brief of
een kaart aan een leeftijdsgenoot in Libanon.
Deze tweede editie is opnieuw een groot succes: 3.770
jongeren schrijven samen 2.368 brieven en kaarten.
Brieven en kaarten vol met tekeningen, foto’s, en
boodschappen van hoop.

(regionaal project)
Onderwijs, psychosociaal welzijn, sociale cohesie
en inkomsten voor kwetsbare families

Uniformen, schoolgerief en financiële bijdrage
voor lesgeld

Bij die gelegenheid pakken we uit met een nieuw logo en
een nieuwe huisstijl. Ze zijn één van de uitkomsten na
een breed gevoerde interne reflectie over onze identiteit,
onze missie en onze strategische keuzes.

De campagne is een succes. Naast onze trouwe
schenkers tonen 5.436 nieuwe zich solidair. Met de
opbrengst - 1.531.734 euro - kunnen meer kinderen
dan verhoopt terug naar school, zowel in Libanon en
Jordanië als in Irak en Syrië zelf. En dit gespreid over
verschillende jaren.

Libanon en Jordanië

Voedsel en basisbenodigdheden, medische
en psychologische hulp, 500 schoolkits
Kuststreek
20.000 verplaatste personen
Augustus tot december 2015
Caritas International: € 100.000

600.000 Syrische vluchtelingenkinderen in Jordanië en
Libanon zitten niet op school. Zonder basiskennis en
sociale vaardigheden zijn zij allicht veroordeeld tot een
tweederangs bestaan. Daar wil Caritas International iets
aan doen. 8.700 kinderen in Libanon en Jordanië terug
op de schoolbanken krijgen, dat is de opzet van onze
septembercampagne.

200 vrijwilligers en personeelsleden geven op 1
september het startschot. Ze trekken ‘terug naar school’
om aan de schoolpoort ouders en grootouders om
steun te vragen voor ons project. 35 scholen verklaren
zich solidair door onder meer onze campagnefolder bij
hun traditionele klasfoto te voegen. Met een Tv-spot,
een brief aan onze sympathisanten, heel wat informatie
op onze website en een campagnemagazine in nieuwe
huisstijl proberen we het nodige geld bij elkaar te
brengen. Muzikanten, jubilarissen, parochies, scholen
zetten spontaan een actie op ten voordele van ons
onderwijsproject.

Syrië
Libanon

‘Terug naar school’
campagne

01
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In de spotlights

“Ik hoop dat de oorlog stopt en dat er opnieuw vrijheid
komt in jouw land”, schrijft Ali. “Wij zijn allemaal gelijk in
deze wereld”, voegt Elisabeth er nog aan toe.
Caritas Libanon verdeelt deze brieven en kaarten
onder een duizendtal jonge Syrische vluchtelingen in
verschillende centra en organiseert in 2016 een aantal
educatieve activiteiten hierrond.

Bisschoppen roepen op tot solidariteit

© Tim Dirven

“Moeten we de vraag niet stellen of het wel menselijk is
dat een land migranten aantrekt en uitnodigt omdat ze,
soms zelfs tijdelijk, economisch interessant en vooral
nuttig zijn? Men kan zich afvragen of het gewettigd
is dat in een algemene migratiepolitiek mensen
‘gewogen’ en geselecteerd worden op basis van hun
materiële nut voor ons land. Hoogopgeleide migranten
uit derdewereldlanden aantrekken betekent vaak een
verarming voor het thuisland. Heeft alleen de mens
die een economische meerwaarde betekent voor ons
land, echt waarde? Zo’n politiek zou er gemakkelijk toe
kunnen leiden bepaalde mensen op te nemen en anderen
af te wijzen, terwijl de minst gevormde mensen en hun
land van oorsprong er alle baat zouden bij hebben om
hier in ons land een vorming en een opleiding te krijgen.
Wellicht zou het meer aangewezen zijn om vanuit onze
christelijke achtergrond vooral die migranten prioritair
te onthalen die het meest kwetsbaar zijn en die nergens
anders terecht kunnen dan bij ons.”
‘Samen leven met de vluchtelingen en migranten onze
broeders en zusters’
Verklaringen van de bisschoppen. Nr 39.

Drie bisschoppen vertrekken in september op
uitnodiging van de Chaldeeuws-katholieke Kerk voor
een solidariteitsreis naar Noord-Irak. Het bezoek van
de bisschoppen wil de aandacht van gelovigen en van
de ruimere publieke opinie vestigen op de zware druk
die weegt op de religieuze diversiteit in Irak, Syrië en de
andere landen van de regio
De bisschoppen bezoeken er hulpprojecten van Kerk in
Nood, Caritas International en de Vluchtelingendienst
van de Jezuïeten (JRS). Rudi Vranckx maakt een
reportage van hun bezoek voor de VRT en ook in de
geschreven pers gaat dit niet ongemerkt voorbij.
De bisschoppen zijn zwaar onder de indruk van
de uitzichtloze situatie van de vluchtelingen en de
wreedheden die ze hebben ondergaan. De warmte
waarmee de slachtoffers opgevangen worden stemt
hen echter hoopvol. Bij hun terugkeer sensibiliseren ze,
roepen ze op tot gebed en vragen om onze solidariteit.
Op verzoek van de bisschoppenconferentie is de
kerstcollecte 2015 bestemd voor de Christenen
in het Midden–Oosten en voor de vluchtelingen in
België. 45% daarvan is voor hulpprogramma’s van
Caritas International. De bisschoppen van België
laten ook openlijk een moedig standpunt horen in het
migratiedebat. Eind 2015 publiceren ze een verklaring
waarin ze onder meer pleiten om migratie ook voor
laaggeschoolden mogelijk te maken.
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2 •Opvangcrisis in België
Chronologie van een aangekondigde crisis
In april 2015 proberen een groeiend aantal wanhopige
migranten vanuit Libië de Middellandse Zee over te
steken. Het aantal verdrinkingen loopt op. Eind april
staat de balans op meer dan 1.500 doden op zee in
slechts enkele dagen.
Op het terrein beschrijven de medewerkers van Caritas
de toestand als volgt: “Momenteel herbergen wij ongeveer
450 migranten uit Eritrea, Somalië en Syrië in onze drie
opvangcentra”, vertelt Anna Cullotta, verantwoordelijke
Immigratie in Caritas Palermo. “Bijna allemaal hopen zij
Noord-Europa te bereiken. Maar dergelijke grote groepen
opvangen, met hoofdzakelijk vrijwilligers en zonder de
nodige infrastructuren, is uitputtend. Wij werken sinds meer
dan één jaar in deze noodomstandigheden zonder het
einde van de tunnel te zien.”
De migranten stromen toe in Italië, maar ook in
Griekenland. Op de eilanden Lesbos, Chios, Kos en
Rhodos is de toestand alarmerend. De meeste migranten
wensen hun reis naar Noord- of West-Europa langs de
Balkanroute voort te zetten: via Macedonië, Bulgarije,
Albanië en Servië. Ze zijn op zoek naar veiligheid. Caritas
International België ondersteunt Caritas Griekenland bij
de opvang van de vluchtelingen. De medewerkers en
vrijwilligers van Caritas Griekenland verdelen voeding en
hygiënepakketten, geven juridische informatie, bieden
sociale begeleiding en organiseren huisvesting voor
honderden vluchtelingen.
“Het Midden-Oosten is, zolang er oorlog woedt, een
reservoir van mensen die de Middellandse Zee willen
oversteken: samenlevingen vallen uiteen en raken
compleet ontwricht. De combinatie van twee factoren,
met name de stijging van het aantal mensen die het
Midden-Oosten willen ontvluchten en het feit dat
een groot aantal mensen, vooral kinderen niet meer
geregistreerd worden bij de geboorte of in ballingschap,
zorgt voor enorme problemen.”

De situatie aan de poorten van Europa is alarmerend,
maar de Europese Unie blijft onverstoorbaar toekijken.
Zij sluit en controleert haar buitengrenzen. Hierdoor zijn
de migranten die internationale bescherming zoeken
genoodzaakt steeds gevaarlijkere routes te gebruiken,
soms “geholpen” door smokkelaars die hen maar al te
graag uitbuiten.
Stijging van het aantal asielaanvragen in België

Wat voorspeld werd, gebeurt… In juli 2015 worden in
België 2.975 asielaanvragen ingediend, tegenover 1.313
in januari. De stijging tussen april en juli bedraagt 130%,
een record. De meeste asielzoekers komen uit Syrië, Irak,
Somalië en Afghanistan.
Al heel snel zijn de mensen uit het werkveld en de
Belgische regering zich ervan bewust dat de capaciteit
van het opvangnet voor asielzoekers (ongeveer 16.200
plaatsen en 2.000 bufferplaatsen) niet zal volstaan.
Eind augustus 2015 beslist de ministerraad om in allerijl
nieuwe opvangplaatsen te creëren voor de asielzoekers
die de oorlogsgebieden ontvluchten. “In de komende
weken zal de totale opvangcapaciteit van België 28.200
plaatsen bedragen”, vertelt Staatssecretaris voor Asiel
en Migratie, Theo Francken, eind augustus. De regering
roept met name de hulp in van Caritas International om
extra opvangplaatsen te creëren.
Het aantal in 2015 geregistreerde asielaanvragen
bedraagt uiteindelijk 35.476. Dat is meer dan het
dubbele van het aantal aanvragen in 2014. Het grootste
aantal sinds 1999 (35.778) en 2000 (42.691), op het
hoogtepunt van de Balkanoorlog. Laten we echter niet
uit het oog verliezen dat terwijl het jaaraantal van nieuwe
asielaanvragen in België tussen 1998 en 2014 met 4
procent toegenomen is, dat aantal in Europa, in diezelfde
periode, met 100 procent toegenomen is volgens de
gegevens van Eurostat.

Sébastien Dechamps,
expert Midden-Oosten voor Caritas International
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In de rij bij de Dienst Vreemdelingenzaken
In België is de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de
verplichte doorlaatpost voor elke asielzoeker. Eén
enkel loket voor het hele land, op het gelijkvloers van
een gebouw nabij het Maximiliaanpark, registreert de
aanvragen vijf dagen per week. In één dag vragen de
kandidaat-vluchtelingen er asiel aan, geven ze hun
digitale vingerafdrukkenen wordt er een radiografie van
hun longen genomen om tuberculose op te sporen. Zijn
ze besmet dan zijn zij verplicht in quarantaine te blijven.
Begin augustus raakt DVZ overbelast. Sommige
gezinnen krijgen de kans niet zich te laten registreren.
Zij ontvangen een brief met het advies zich later
opnieuw aan te bieden. Bijgevolg hebben deze gezinnen
geen recht op opvang. Dankzij pater Hugo kan Caritas
International enkele kwetsbare gezinnen – een dertigtal
personen – voorstellen om in de Sint-Rochuskerk
te slapen. Solidaire burgers van alle strekkingen
organiseren noodopvang in het Maximiliaanpark. Caritas
International stelt ondertussen ook alles in het werk om
alternatieve oplossingen te vinden voor wie niet in de
officiële opvangplaatsten terecht kan.
Een chaotische wachtrij

Al snel wordt ons duidelijk dat het wachten voor DVZ
zeer chaotisch verloopt. De mensen komen in groten
getale, vaak samen met hun (jonge) kinderen. Velen zijn
ziek of hebben honger en zijn slecht geïnformeerd. En
allen wachten ze urenlang rechtopstaand.
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In de spotlights

Vanaf september opent het WTC III dat fungeert als
vooropvang zijn deuren. Het wordt beheerd door het
Rode Kruis. Wij blijven de mensen in de wachtrij inlichten
over de noodopvangplaatsen waar ze terecht kunnen.
Meer dan 1.800 geïnformeerde mensen

Caritas International start haar permanenties in de
wachtrij bij de DVZ begin september. Dagelijks zijn twee
medewerkers van Caritas International aanwezig. In
2015 hebben we in het totaal meer dan 1.800 personen
geïnformeerd. Dankzij een heel goede samenwerking
met het Rode Kruis zijn we erin geslaagd de mensen
naar de vooropvang te leiden.

Het personeel van Caritas International heeft blijk
gegeven van een grote flexibiliteit: maatschappelijk
assistenten en coaches hebben zich ten volle ingezet
om de permanenties bij de wachtrijen van de DVZ
mogelijk te maken. Dit enthousiasme en dit engagement
illustreren de menselijke kwaliteiten en de motivatie van
ons personeel.

Eind december 2015 heeft Caritas International in totaal
het beheer over 947 opvangplaatsen in individuele
woningen, het dubbele van haar oorspronkelijke
capaciteit.

Opvang van de asielzoekers
Nood aan individuele opvang

Deborah, medewerkster van Caritas, getuigt voor de
camera’s van de Vlaamse televisie VRT op 30 november:
“Wij proberen de meest kwetsbare mensen uit de rij te
halen zodat zij eerst bij de DVZ kunnen binnengaan. Zo
hoeven ze niet urenlang te wachten. Het gaat hier om
bijvoorbeeld zwangere vrouwen, gezinnen met baby’s,
personen met een handicap.”

In juli 2015 beheert Caritas International 461 structurele
opvangplaatsen in eengezinswoningen. Vanaf augustus
worden onze 199 zogenaamde bufferplaatsen
geactiveerd (reserveplaatsen). Al snel zien we dat dit
niet zal volstaan.

“Er waren vanaf 6 uur ‘s morgens lange wachtrijen van
wel 300 personen. De kantoren openen hun deuren om
8 uur. En in de wachtzaal waren niet genoeg stoelen. De
mensen wachtten staand… Er waren veel vrouwen en
kinderen. Het was een en al chaos.”

Opvangplaatsten op 31.12.2015

Nadir, afkomstig uit Aleppo, Syrië.

Via onze koepels, CIRE en Vluchtelingenwerk
Vlaanderen, tekenen wij met de Belgische regering een
eerste overeenkomst die ons de mogelijkheid biedt om
150 extra noodopvangplaatsen te openen. Van augustus
tot december zoeken we intensief naar bijkomende
huizen en appartementen om er asielzoekers in onder te
brengen.

Een gemotiveerd team

Antwerpen
Oostende

149

151

Scherpenheuvel
170

1

Mechelen

Wij besluiten een team in te zetten dat 4 dagen per
week in de wachtrij aanwezig zal zijn om de mensen
te informeren over het wachtsysteem. Maar vooral om
de meest kwetsbare personen te verzekeren dat zij nog
in de loop van de dag aan de beurt zullen komen. De
registratie van de asielaanvraag is een conditio sine qua
non bij de toewijzing van een opvangplaats.

Brussel

76

127

95
Liège
Seraing

Wavre
70

Plaatsen in woningen

Een geïmproviseerd tentenkamp

Centrum Caritas

Na enkele weken is de opvangstructuur overvol. Er
ontstaat een tentenkamp in het Maximilaanpark vanaf
eind augustus. De asielzoekers zien zich genoodzaakt
op straat te slapen. Bovendien beperkt de DVZ het aantal
mogelijke registraties per dag tot 150 in plaats van
250. Steeds minder mensen krijgen de gelegenheid hun
aanvraag te registreren.

947 Totaal aantal plaatsen in woningen +

80
Verviers
Spa
100

Charleroi

70

1

99

240

Totaal aantal plaatsen in centra = 1.187

© Caritas
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Oproep aan solidaire huiseigenaars

Opvang in campings

Nood aan opvang in collectieve centra

Op 21 augustus 2015 lanceert Caritas International, met
de steun van de Belgische bisschoppen, een oproep aan
solidaire huiseigenaars. Doel? Huiseigenaars vinden
die hun woning willen verhuren om het hoofd te bieden
aan de opvangcrisis van de asielzoekers. En eigenaars
vinden die hun eigendom rechtstreeks willen verhuren
aan erkende vluchtelingen.

De opvang in individuele woningen zal niet volstaan
om aan de noden van het moment te beantwoorden:
in augustus vragen bijna 5.000 personen asiel aan in
België. Er moeten dus andere oplossingen gevonden
worden zodat gezinnen niet meer op straat moeten
slapen.

In Scherpenheuvel kan een oud rusthuis opvang bieden
aan maximaal 174 personen. In Spa kunnen er op een
vakantiedomein ongeveer 70 personen opgevangen
worden, in samenwerking met het Leger des Heils.

Resultaat van deze oproep? Een grote golf van
solidariteit: wij krijgen bijna 500 woningen aangeboden.
Onze ‘woningbeheerders’ nemen contact op met
de eigenaars en bezoeken dagelijks huizen en
appartementen om na te gaan of ze beantwoorden aan
de wettelijke criteria en gelegen zijn in de regio’s waar
we al een lokale werking hebben: Brussel, Luik, Seraing,
Verviers, Charleroi, Mechelen, Antwerpen en Oostende.
“We zijn erg geraakt door de toestand in Syrië en wilden
daadwerkelijk helpen”, vertelt Catherine, een solidaire
huiseigenaar. “Wij hadden de oproep van Caritas
International gehoord en hebben die vraag onder onze
vrienden verspreid. Dankzij ons netwerk hebben wij een
leuk huisje gevonden waar nog wat werk aan was. En
vooral: een groep vrijwilligers die gemotiveerd waren om
een gezin in Beauraing op te vangen.”
Tegen eind 2015 hebben we 350 personen in 130 van de
aangeboden woningen kunnen installeren.

Daarom ondertekent Caritas International met Fedasil
een nieuwe overeenkomst voor de noodopvang van
maximaal 750 personen in 3 campings in de regio Luik.
En dat in een eerste fase tot 30 oktober.
Deze campings liggen in Sart-lez-Spa, met een totale
capaciteit van 300 personen, in Polleur (150 personen)
en in Amblève (150 personen). De drie opvangstructuren
gaan midden september 2015 open. Al heel snel krijgen
onze lokale teams versterking van heel wat vrijwilligers
en plaatselijke verenigingen.
In een eerste fase worden de asielzoekers opgevangen
in caravans. Op die manier kunnen we de autonomie
en de privacy van de gezinnen het best garanderen, een
vereiste die ook in deze moeilijke omstandigheden voor
de hand ligt.
In een tweede fase brengen we ook mensen onder
in verwarmde tenten. Bij gebrek aan alternatieven –
het netwerk is verzadigd – beter dan de straat. Maar
gezien het Belgische klimaat en de zeer elementaire
voorzieningen vinden we het niet verantwoord om dat
langer te doen dan 30 oktober. Voor mensen die in
tenten moeten verblijven, gaan we dus onmiddellijk
op zoek naar alternatieven: collectieve centra in
Scherpenheuvel en in Spa.

Om de omwonenden van deze nieuwe centra te
informeren, organiseren wij infosessies en verdelen wij in
alle brievenbussen infoblaadjes. We proberen op al hun
vragen een antwoord te formuleren en hun aan te tonen
dat er geen reden is om bang te zijn. Ook hiervoor werken
collega’s van diverse departementen samen.
“Een uitzonderlijk antwoord op een uitzonderlijke situatie”,
aldus Florence Lobert, verantwoordelijke van de dienst
Huisvesting. “Wij geven de voorkeur aan individuele
opvang, maar de omstandigheden maken dat we andere
oplossingen moeten zoeken. Het belangrijkste voor Caritas
International is ervoor te zorgen dat iedereen die we
opvangen een humane, kwaliteitsvolle begeleiding krijgt.”
Mensen bieden zich massaal aan als vrijwilliger of willen
helpen met allerhande spullen voor de asielzoekers.
De solidariteit op de campings en in de collectieve
centra, is enorm. Om al deze goede bedoelingen in
goede banen te leiden, richt Caritas een cel ‘Vrijwilligers’
op en organiseert zij infosessies voor mensen die wat
van hun tijd willen geven.
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Integratie van erkende vluchtelingen:
huisvesting prioritair
De cel Integratie van Caritas International biedt
erkende vluchtelingen tijdens hun hele integratietraject
begeleiding op maat aan. Wij schenken vooral bijzondere
aandacht aan twee doelpublieken: erkende vluchtelingen
met een verhoogde kwetsbaarheid (alleenstaande
moeders, erkende personen in gesloten centrum,
zieken, …) en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
(NBMV).
Wat doet de cel Integratie?
•	De toegang tot een woning vergemakkelijken: contact
nemen met eigenaars, oplossingen zoeken voor de
huurwaarborg, informeren over rechten en plichten
en het onderhoud van de woning …
•	De toegang tot de algemene diensten
vergemakkelijken: het OCMW, de gemeente, het
ziekenfonds, de bank, …
•	Helpen bij het uitbouwen van een lokaal netwerk
(bv jonge moeders in contact brengen met lokale
opvangmogelijkheden voor de kinderen) en
kansen creëren om sociale vaardigheden verder te
ontwikkelen (bijkomende taalcursussen aanbieden,
een peter of meter vinden die de persoon kan
begeleiden, …)
Sinds juli 2015 zijn er meer asielaanvragen. In de
afgelopen maanden is het aantal erkenningen meer
dan 60%. Al deze erkende vluchtelingen moeten een
woning vinden. Daarom heeft de cel Integratie zich vanaf
augustus 2015 gefocust op de toegang tot huisvesting.

“Ik heb kinderen en zwangere vrouwen in tenten moeten
onderbrengen, midden in de herfst. En dan vooral,
vluchtelingenkampen in België, dat is toch ongehoord.
Ik heb nooit gedacht dat ik dat in mijn leven nog zou
meemaken.”
André, vrijwilliger op een van onze campings

© Isabel Corthier
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Hervestiging

Housing4refugees

Housing café

“Alles begint met een woning”, vertelt Ariane Dewandre,
coördinatrice van de cel Integratie. “Zodra je erkend bent
als vluchteling, krijg je twee maanden tijd om een woning
op de huurmarkt te vinden. Als je geen Nederlands of Frans
spreekt en geen geld op zak hebt is dat een onmogelijke
opgave. Daar bieden wij dan een helpende hand.”

Om de vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen in
hun zoektocht naar een woning organiseren we in
Luik, Brussel en Antwerpen Housing-cafés. Tijdens
deze sessies - zes per week - pen vrijwilligers en
integratiecoaches de vluchtelingen om een woning te
vinden, via internet, telefoon of al wandelend door de
straten.

Ariane Dewandre: “Zonder een domicilieadres is het
onmogelijk zich te integreren. Zonder een domicilieadres
is het onmogelijk een leefloon aan te vragen bij het
OCMW. En zonder leefloon is het onmogelijk een
eigenaar te overtuigen zijn woning te verhuren. Caritas
International brengt alle partijen samen en probeert
dat gat tussen de materiële en financiële hulp te
dichten. We helpen de erkende vluchtelingen bij de
administratiemolen. We helpen hen bij de verhuis
naar hun woning, zorgen voor basisvoorzieningen en
keukengerief. Indien nodig, zelfs voor matrassen.”

Dankzij de aanwezige vrijwilligers en hun plaatselijke
netwerken hebben we al veel gezinnen kunnen helpen.

De hervestiging bestaat erin vluchtelingen uit een land waar
zij bescherming zochten over te brengen naar een derde
land waar zij een duurzaam verblijfrecht zullen krijgen. Deze
maatregel is een oplossing voor mensen die niet naar hun
land van herkomst kunnen terugkeren en evenmin kunnen
genieten van bescherming of integratieperspectieven in het
land van eerste opvang. De hervestiging is een van de drie
duurzame oplossingen voor slachtoffers van vervolgingen,
naast de terugkeer naar het land van herkomst en de
integratie in het opvangland.
De crisis in Syrië heeft België ertoe aangezet om in 2015
het aantal te hervestigen personen op te trekken naar 300
vluchtelingen. Het gaat om Syriërs die de conflicten in
hun land ontvlucht zijn en in Libanon hun heil zochten, en
Congolezen die naar Burundi gevlucht zijn.
Bij deze 300 komen nog eens 66 andere mensen van wie
de hervestiging al in 2014 gepland was, maar pas in 2015
kan doorgaan. Uiteindelijk worden in 2015 slechts 276
van de 366 geplande hervestigingen uitgevoerd.
“Het grote tijdsverschil tussen de selectie van de mensen
en het toekennen van het vluchtelingenstatuut in het eerste
gastland enerzijds, en de aankomst in België anderzijds,
is te wijten aan administratieve vertraging bij de Europese
financiering van het contingent 2015 en aan problemen
om een doorlaatbewijs van de Turkse regering te krijgen
voor het contingent 2014”, vertelt Elisabeth Verniers,
verantwoordelijke van het hervestigingsprogramma voor
Caritas International. “Vandaar dat heel wat Syriërs met veel
vertraging in België aangekomen zijn.”

Dankzij de oproep aan solidaire huiseigenaars kan
Caritas International een groot aantal woningen
voorstellen aan erkende vluchtelingen of mensen die
subsidiaire bescherming krijgen. Van september tot
december 2015 hebben de coaches van de cel Integratie
6 à 7 woningen per week bezocht. In totaal zijn 76
huurcontracten afgesloten. 131 mensen hebben op die
manier onderdak gevonden.
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Sinds 2009 voert België regelmatig hervestigingsoperaties
uit, in samenwerking met het Hoog Commissariaat voor
de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en de
Europese Unie. In België zijn de partners het CGVS, Fedasil,
Caritas International en Convivial.

Between2worlds: de vluchtelingencrisis
uitgelegd aan leerlingen
Between2worlds is een workshop die zich richt tot
leerlingen van het 3de tot het 6de secundair. In deze
workshops kunnen leerlingen zelf ontdekken waarom er
zoveel mensen migreren. Is dit een nieuwe trend? Welke
procedures moet een asielzoeker doorlopen na zijn
aankomst in ons land? Welke realiteit schuilt achter de
cijfers? Waarom is er crisis?
Deze workshop biedt de gelegenheid om de verhalen van
de asielzoekers die we begeleiden te beluisteren en de
migratieverhalen van de leerlingen zelf, hun familie of hun
vrienden te ontdekken. Op vraag van de school komen
wij samen met een getuige die zijn verhaal als erkende
vluchteling of asielzoeker kan vertellen in de klas.
In 2015 nemen 1.299 leerlingen deel aan 57 workshops
op verschillende locaties in heel België.

In 2015 heeft de cel Integratie van Caritas International
167 hervestigde personen begeleid bij hun integratie.
Caritas International doet dat in samenwerking met
de OCMW-partners, via culturele tussenpersonen,
“ervaringsdeskundigen” die de moedertaal van de
vluchtelingen spreken en dezelfde culturele achtergrond
hebben, en integratiecoaches.
Elisabeth Verniers: “Wij doen regelmatig huisbezoeken,
organiseren ontmoetingen tussen personen van dezelfde
herkomst, stellen een juridische en sociale ondersteuning
voor en begeleiden de hervestigden in hun zoektocht naar
een woning wanneer ze de door het OCMW beschikbaar
gestelde woning moeten verlaten (na 12 maanden).”

© Caritas
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3 Humanitaire crisis in Oekraïne
De vijandelijkheden tussen pro-Russische separatisten
en overheidstroepen blijven aanhouden in 2015 met
verschillende vluchtelingenstromen tot gevolg. Alleen
al in Oekraïne zelf zijn 1,2 miljoen mensen op de vlucht.
Niet alleen het gebrek aan veiligheid en de inbreuken
tegen de mensenrechten baren grote zorgen in de regio
vlak bij de frontlinie. Huizen, scholen, ziekenhuizen en
weeshuizen zijn veranderd in ruïnes. Voedsel, water
en geneesmiddelen zijn schaars. De elektriciteitsen drinkwaterleidingen zijn beschadigd. En de
overheidsdiensten zijn in het beste geval overbevraagd,
in het slechtste geval stopgezet. Oekraïne kent een
inflatie en een financiële crisis die de economie volledig
ontwricht. Eind december 2015 schat men het aantal
Oekraïners dat als gevolg van de kou en het geweld
dringend humanitaire hulp nodig heeft op 5 miljoen!

Caritas helpt kwetsbare slachtoffers

Informeren en fondsen inzamelen

Caritas Oekraïne zorgt voor massale hulp in het
centrum en het oosten van het land: distributie van
voedsel en water, kleding, hygiënische pakketten en
babyluiers. Ze geeft medische zorg en geneesmiddelen
aan gewonden en zieken. Daarnaast organiseert ze ook
psychologische hulp aan getraumatiseerde kinderen en
volwassenen. Met financiële ondersteuning voor huur,
herstellingen of verwarming, pakken ze het probleem
van de huisvesting aan.

Het conflict blijft aanslepen en hoewel de politieke
draagwijdte ervan in het nieuws komt, blijft de
internationale hulpverlening in gebreke. Caritas
International organiseert daarom samen met Caritas
Europa een bezoek aan onze partner Caritas Oekraïne en
meer bepaald de regio Kharkiv. Een achttal journalisten
neemt de gelegenheid te baat om de humanitaire crisis
met eigen ogen in te schatten en kennis te maken met
de hulpverlening van Caritas Oekraïne. De crisis komt
ook aan bod in ons programma ‘Une humanité, zéro
pauvreté’ op RCF radio – een maandelijkse uitzending
van een half uur.

Caritas International steunt dit winterprogramma dat
17.475 kwetsbare slachtoffers bereikt: alleenstaande
moeders, huishoudens met meer dan drie kinderen of
gezinsleden met beperkingen of een ziekte, ook oudere
mensen zonder familiale ondersteuning. Ze wonen
op het platteland in de buurt van de conflictzones en
krijgen weinig of geen steun in vergelijking met mensen
die hun toevlucht hebben gezocht in de stad. Mensen
verplaatsen zich ook verder landinwaarts en verspreiden
zich zowat over het hele grondgebied. Ook daar staan
lokale Caritasbureaus in voor hun ondersteuning.

De noodkreet van onze Caritas partner die bij gebrek
aan middelen onvoldoende kan helpen, motiveert ons
om fondsen in te zamelen via een mini-campagne.
Dit doen we onder meer via advertenties in La Libre
Belgique en Humo, publicaties waarin ook redactionele
aandacht besteed wordt aan de situatie. De aardbeving
in Nepal eist echter plots alle aandacht op waardoor
we het roer moeten omslaan en de respons beneden de
verwachtingen ligt: 36.000 euro.

© Gilles Cnockaert

“We willen ingrijpen waar de noden het grootst zijn. Dat
betekent onder andere dat we de hulp tot bij de ouderen
thuis brengen en niet verwachten dat ze naar ons komen
tijdens onze verdelingen. Ook vandaag blijven wij
onze sociale visie trouw. En we zullen hier ook nog zijn
wanneer de internationale organisaties ons land weer
verlaten hebben.”
Andrej Waskowitsch, voorzitter van Caritas Oekraïne

© Gilles Cnockaert
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4	Wereldwijde solidariteit voor slachtoffers
van verwoestende aardbeving in Nepal
Een aardschok van 7.9 op de schaal van Richter op 25
april en verschillende naschokken, richten onnoemelijk
veel schade aan in de steden Kathmandu, Pokhara en
omstreken. Officieel zijn er bijna 9.000 doden en 23.000
zwaargewonden. Ook de materiële schade is groot. Nha
Truc Le – regio verantwoordelijk voor Azië – is op het
moment van de aardbeving op 50 km van de hoofdstad
Kathmandu op een bijeenkomst met 12 Aziatische
partnerlanden. “De schok was ongewoon heftig. Iedereen
is naar buiten gelopen. Overal stof en ingestorte huizen.
Ook het oudste gedeelte van ons hotel is ingestort.
Gelukkig is iedereen van de aanwezigen ongedeerd maar
de angst was duidelijk voelbaar.”

Eerste hulp
Caritas Nepal zet zich vanaf dag één in met de middelen
en mogelijkheden die ze heeft. De organisatie kent de
mensen, kent de taal. Ze heeft in het verleden al heel
wat inspanningen geleverd om haar teams voor te
bereiden op eventuele rampen en de gevolgen ervan
zoveel mogelijk te beperken. Vrijwilligers springen bij om
puin te ruimen, mensen op te vangen, eten te verdelen.
De ongewoon krachtige aardbeving vraagt echter om
wereldwijde solidariteit.

Meer dan dertig organisaties van het Caritasnetwerk
bieden financiële steun en/of expertise tijdens de
eerste maanden. Samen met Caritas Nepal brengen
we levensreddende hulp in 15 van de meest getroffen
districten: materiaal om een tent op te zetten, dekens
en matrassen, hygiënekits en kits voor waterzuivering.
Dit alles gebeurt in overleg met de overheid en andere
hulporganisaties. In deze eerste fase bereikt het
Caritasnetwerk 350.000 mensen.

Het publiek is genereus
Heel wat mensen doen spontaan een gift of zetten
een actie op. Op onze website kunnen ze lezen hoe
de hulpverlening verloopt en vinden ze getuigenissen
en foto’s uit het rampgebied. Wanneer we onze
sympathisanten persoonlijk aanschrijven met de vraag
om financiële steun, wordt daarop massaal gereageerd.
Caritas International voert ook campagne met het
Consortium 12-12 dat al 30 jaar lang de krachten bundelt
in crisistijd. Deze samenwerking biedt tal van voordelen.
We kiezen ervoor om met één stem te spreken en niet
meermaals te betalen voor campagnes in de media.
Op die manier gaat een zo groot mogelijk bedrag naar
de hulpverlening op het terrein. Verschillende media
ondersteunen onze oproep. De opbrengst wordt via
een overeengekomen sleutel onder de leden verdeeld:
Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap
International, Oxfam, Plan België, Unicef. Het totaal aan
giften uit eigen campagne en die van het consortium
bedraagt 1.337.668 euro.

Straatkinderen integreren
Sinds maart 2015 werkt Caritas International samen
met de organisatie CPCS (Child Protection Centers and
Services). Druk van leeftijdsgenoten, familiegeweld,
werkeloosheid, armoede en schoolmoeheid maken
dat heel wat jongeren alleen naar de stad trekken. Ze
belanden er op straat waar ze geconfronteerd worden
met drugs, geweld, misdaad, uitbuiting, discriminatie en
misbruik. We willen straatkinderen in Nepal de nodige
zorg bieden zodat ze opnieuw volwaardig kunnen
integreren in de maatschappij. Het project omvat
3 luiken: onderdak en psychologische begeleiding /
socialisering en onderwijs / en familiehereniging.
Locatie: Kathmandu (Dillibazar) en Dolakha.
Caritas International heeft onmiddellijk na de aardbeving
steun verleend voor de heropbouw van enkele klassen
en het intensifiëren van de activiteiten: de aardbeving
is voor velen de aanleiding om weg te trekken uit hun
familie omdat er hen alleen nog armoede rest.

Heropbouw en weerbaarheid

We steunen de bevolking in hun strijd tegen
landloosheid en discriminatie en geven hen
psychosociale begeleiding. Veel aandacht gaat naar
het samenwerken aan een grotere weerbaarheid en
een grotere draagkracht bij eventuele nieuwe rampen.
Het zijn de mensen zelf die voor hun dorp een plan
opstellen. Caritas begeleidt dit proces en wijst op
samenwerkingsmogelijkheden met onder meer de lokale
en nationale overheden.
Het sluiten van de Nepal-India grens en de onveiligheid
vertragen de heropbouw aanzienlijk. Met hun actie
protesteren de Madhesi, etnische laaglandbewoners
verwant aan de Indiërs aan de overzijde van de grens,
tegen de nieuwe Nepalese grondwet. Ze kiezen de
perfecte plek voor hun blokkade: via de grensovergang
bij Birgunj komt 70 procent van alle import het land
binnen. Het is de enige grenspost met een weg die zware
vracht- en tankwagens aankan. Slechts op 9 februari
2016 wordt de blokkade opgeheven na 179 dagen. De
blokkade heeft vooral een impact op de levering van
brandstof en materieel waardoor de heropbouw pas in
2016 zijn elan krijgt.

Een grondige studie van de noden ligt aan de basis van
het heropbouwprogramma van het Caritasnetwerk dat
steun krijgt van Caritas International. Het loopt in de
meest getroffen districten: Dolakha, Sindupalchowk,
Kavrepalanchowk, Sindhuli en Rasuwa. We bouwen
aardbevingsbestendige woningen, installeren latrines
en watertanks en creëren mogelijkheden om op
verschillende manieren inkomsten te verwerven.

Het Consortium 12-12 streeft naar transparantie. Het
bezorgt de media regelmatig narratieve en financiële
overzichten. De persreis naar Nepal in de maand
oktober (zes maanden na de aardbeving) is bedoeld
om te tonen wat de verschillende organisaties op het
terrein tot dusver gerealiseerd hebben. De schaarste aan
brandstof omwille van een grensblokkade maakt dat het
persprogramma beperkt wordt en er geen projecten van
Caritas aan bod komen in de verslaggeving.

© Caritas
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1 Steun aan kwetsbare vluchtelingen
Sociale dienst: eerstelijnsopvang

02

Caritas International zorgt voor eerstelijnsopvang voor
elke buitenlander, ongeacht zijn statuut of nationaliteit.
De eerstelijnsdienst helpt hen zelf (voor een vrijwillige
terugkeer, een gezinshereniging of iedere andere vraag
over de asielprocedure, …), of verwijst hen door naar
onze specifieke projecten of naar externe diensten of
instellingen.
In 2015 starten we met een gedecentraliseerde
antenne van deze eerstelijnsopvang in Antwerpen in
samenwerking met de vereniging ‘De Loodsen’.

Buiten beeld

Bezoeken in gesloten centra
Alle vreemdelingen die zich zonder de vereiste
documenten op het Belgisch grondgebied bevinden
alsook de buitenlanders die zich aanbieden bij een
grenspost zonder deze documenten worden in gesloten
centra vastgehouden. Deze centra worden beheerd door
de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

In 2015 volgt de dienst 908 dossiers op, waarvan 346
nieuwe. Dat is een stijging van bijna 15% ten opzichte
van 2014 (779 opgevolgde dossiers, waaronder 250
nieuwe).

Caritas International heeft de toestemming om
het gesloten centrum 127bis te bezoeken. Caritas
International verzet zich tegen de detentie van
vreemdelingen in het kader van het migratiebeleid.
Maar omdat deze praktijk courant is in België, vindt
Caritas International het belangrijk de gedetineerden
regelmatig te bezoeken. We willen hen inlichten over
hun situatie en hun rechten, hun isolement doorbreken,
socio-psychologische en juridische hulp bieden en hun
levensomstandigheden evalueren.

De meeste aanvragen voor gezinshereniging komen
van onderdanen uit Guinee, Syrië, België, Congo DR en
Kameroen.

In 2015 hebben medewerkers van Caritas
International contact met 148 gedetineerden in het
repatriëringcentrum 127bis.

Gezinshereniging

Altijd daar ook als de camera’s weg zijn

Om de kandidaten voor gezinshereniging zo goed
mogelijk te informeren organiseert Caritas International,
in 2015 16 infosessies in het Frans en 12 in het Arabisch.
274 personen wonen deze sessies bij.

Gezinshereniging zorgt ervoor dat familieleden die in
verschillende landen van elkaar gescheiden leven weer
verenigd worden.

“Het aantal Syrische dossiers stijgt”, vertelt Steven
Valckx, verantwoordelijke van de eerstelijnsopvang.
“De oorlog in Syrië heeft enorme bevolkingsverplaatsingen
teweeggebracht, vooral in de buurlanden. Mensen die
in België aankomen, krijgen meestal het statuut van
subsidiaire bescherming of van vluchteling. Als er
gezinsleden in Syrië achtergebleven zijn, is hun grootste
bekommernis hen snel naar België te laten overkomen.
Omdat de Belgische ambassade in Syrië gesloten is,
moeten de mensen zich naar Jordanië, Libanon of Turkije
verplaatsen. Voor een visumaanvraag zijn een aantal
documenten nodig: onder meer een paspoort en een
geboorteakte, een huwelijksakte. In de huidige context
is het erg moeilijk om deze documenten van de Syrische
autoriteiten te krijgen en ze te laten legaliseren.
De aanvraag is niet zonder risico’s voor de betrokkenen.”
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De opvang van vrouwen
en alleenstaande moeders
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Voogdij van de NBMV’s
Vijf jaar al!

De Logis de Louvranges van Caritas International
verwelkomen sinds 2010 alleenstaande vrouwen met of
zonder kinderen tijdens hun asielprocedure. Bedoeling
is om tijdens de duur van hun procedure kwetsbare
personen te ondersteunen - kwetsbaar omwille van wat
ze meegemaakt hebben in hun thuisland of onderweg
naar hier.
De privacy van de bewoners wordt volledig
gerespecteerd. De groepering van de 21 appartementen
op één en hetzelfde terrein vermindert evenwel het
gevoel van isolement en bevordert het groepsgevoel.
Met onze begeleiding streven we naar een grotere
zelfstandigheid en naar zelfontwikkeling om de vrouwen
zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst “na
Louvranges”, in België of daarbuiten.
28 vrouwen met samen 46 kinderen nemen in de loop
van 2015 hun intrek in de Logis. In het totaal huisvesten
we er in 2015 46 vrouwen en 73 kinderen.

© Caritas

26

Buiten beeld

Op zondag 13 september feest de Logis de
Louvranges naar aanleiding van haar vijfde
verjaardag. Op het programma: een rommelmark
van kleren, boeken en speelgoed en diverse
activiteiten voor groot en klein: kookworkshops,
fototentoonstellingen, bezoek aan de Logis,
volkspelen en een springkasteel. De band
“Colombia tropical” zorgt voor muziek.
De gemoedelijke sfeer bevordert onderlinge
contacten. Het feest is voor het team van de Logis
de gelegenheid bij uitstek om uit te leggen wat
ze precies doen en mensen uit de buurt bij hun
werking te betrekken.

In 2015 begeleiden de voogden van de cel NBMV (nietbegeleide minderjarige vreemdelingen) 151 jongeren.
De nationaliteiten die het meest vertegenwoordigd zijn,
zijn Congo DR met 23 jongeren, Syrië met 19 jongeren,
Afghanistan met 13 jongeren en Guinee met 9 jongeren.
Het team van professionele voogden is in 2015
uitgebreid met 2 nieuwe medewerkers om de jongeren
te omkaderen.
Eind 2015 krijgen 68 van deze jongeren een
verblijfsvergunning van beperkte duur, 37 een
van onbeperkte duur en 46 krijgen helaas geen
verblijfsvergunning.

Nieuw project: coaching van voogden
door professionele voogden
De cel NBMV start in april 2015 een coaching
project voor de Franstalige voogden, met
financiering door het Ministerie van Justitie.
Elke voogd moet voor het verkrijgen van een
definitieve erkenning een basisopleiding volgen
die georganiseerd wordt door de Dienst Voogdij.
De kwaliteit ervan is goed maar toch zien we
op het terrein vaak onervaren voogden die het
noorden kwijt raken. Ze zijn ontredderd door de
complexiteit van de individuele situaties waar ze
te maken mee krijgen en door de moeilijkheden
die elke NBMV ondervindt om toegang te krijgen
tot zijn rechten.

Bevoorrechte partner: CAW Brabantia

Het project omvat verschillende luiken: een
helpdesk, individuele steun, thematische
opleidingen en een trimestriële nieuwsbrief.

Het eerste onthaal, de voogdij van de NBMV’s en
de bezoeken aan gesloten centra zijn mogelijk
dankzij de nauwe samenwerking tussen Caritas
International en CAW Brabantia, antenne Caritas
International. Deze antenne heeft haar kantoren
in het gebouw van Caritas International wat
een continue uitwisseling en een constante
samenwerking mogelijk maakt.

In de loop van de eerste 9 maanden van het
project heeft het team van Caritas International
contact met 44 Franstalige voogden. 36 onder
hen hebben minstens één keer via telefoon of
mail vragen gesteld en 19 hebben individuele
steun gekregen.

© Isabel Corthier
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2 Re-integratie stopt niet bij de grens
Vrijwillige terugkeer
Door omstandigheden overwegen sommige migranten
of (ex-)asielzoekers terug te keren naar hun land van
herkomst. Soms na jaren van ballingschap of een lang
verblijf in België. Om een waardige terugkeer en een
duurzame re-integratie waar te maken, is het van groot
belang het vertrek goed voor te bereiden en ervoor te
zorgen dat terugkeerders ook in hun land van herkomst
ondersteuning krijgen.
In 2015 opent de sociale dienst 590 nieuwe dossiers van
vrijwillige terugkeer, tegenover 472 in 2014. De meeste
terugkeerders zijn afkomstig uit Oekraïne, Brazilië,
Armenië, Marokko en Pakistan. Het aantal dossiers voor
Oekraïne is bijna verdubbeld, van 121 in 2014 naar 207
in 2015.

Re-integratie na terugkeer
Naast de vrijwillige terugkeer werkt Caritas International
sinds 2014 ook aan de uitwerking van het project
“duurzame re-integratie” waarbij de personen die
vrijwillig wensen terug te keren begeleid worden bij
hun re-integratie in het herkomstland. Daartoe werkt
Caritas International samen met het Re-integratiefonds
van Fedasil en het Terugkeerfonds van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Caritas heeft zo een goed
netwerk van partnerorganisaties uitgebouwd die de
teruggekeerde personen ondersteunen in hun reintegratietraject.
Een flexibele en aangepaste re-integratiepremie, die
beantwoordt aan de specifieke noden van de kandidaatterugkeerder, is de sleutel tot een succesvolle terugkeer.
In 2015 organiseert en ondersteunt Caritas International
de terugkeer en re-integratie van 366 mensen tegenover
430 in 2014 en 762 in 2013.
Van die 366 begeleide personen worden 143 dossiers
door de sociale dienst (de hierboven beschreven
eerstelijnsopvang) naar de cel Re-integratie
doorverwezen. De anderen worden naar ons verwezen
door maatschappelijk werkers, collectieve opvangcentra
voor asielzoekers, de “terugkeerloketten” van Fedasil, …

Twee weken met de partners

De cel ‘re-integratie’ van Caritas International organiseert
in 2015 twee keer een week met de partners. Een eerste
uitwisseling betreft goede praktijken in het kader van
de re-integratie, later op het jaar zitten we nog een keer
samen maar dan enkel met onze Afrikaanse partners.
De deelnemers aan de eerste week in juni zijn
vertegenwoordigers van onze partners in Georgië,
Rusland, Albanië en Bangladesh, Caritas Noorwegen
en Caritas Polen en vertegenwoordigers van ons
pilootproject MICAR (Cyprus). Zij ontmoeten Fedasil,
bezoeken het opvangcentrum Klein-Kasteeltje, krijgen
informatie over de nieuwe criteria voor vrijwillige
terugkeer en kwetsbare groepen en over het kwalitatief
kader dat opgezet werd om de begeleiding na terugkeer
te optimaliseren en te evalueren.
“De bedoeling van deze week is onze lokale partners
te ondersteunen en te versterken”, zegt Sofie De Mot,
coördinatrice van de cel ‘re-integratie’. “Maar ook
succesverhalen uitwisselen en informatie geven over
de situatie in België. Voor onze medewerkers is het een
gelegenheid om op een informele manier contact te
hebben met onze collega’s uit de terugkeerlanden en de
continuïteit van de begeleiding te verzekeren.”

02

Reisverhaal: Hermien naar Nepal
Hermien Wittouck, re-integratiecoach voor Caritas International, is naar Nepal getrokken om er migranten te
ontmoeten die vrijwillig naar hun herkomstland teruggekeerd zijn met onze steun. Zij getuigt:
Prasad versus Indra
“Vandaag trekken we opnieuw naar Bakthapur om twee terugkeerders te bezoeken. Prasad keerde terug in 2012 na een
kort verblijf in Europa, terwijl Indra, na zeven jaar in België, vorig jaar terug naar Nepal kwam. Ze baten momenteel
samen twee winkeltjes uit die met elkaar verbonden zijn. Het treft hoe ze allebei hun terugkeer en re-integratie
verschillend beleven. Indra, die een winkeltje met schoolmateriaal heeft, zit nog met zijn hoofd volledig in Europa en
beseft hoe groot het contrast is tussen zijn land en België. Hij voelt zich verloren en voelt zich verbonden met België,
niet onlogisch na zoveel jaren in België. Hij vindt het moeilijk om positief te zijn omdat het enorm aanpassen is
aan een land zonder duidelijke regels, met een slechte infrastructuur en veel chaos. De steun van zijn omgeving is
beperkt en hij kan de ondersteuning en aanmoedigingen van Caritas International zeker gebruiken. Ook al is de steun
beperkt, het is toch een aanknopingspunt om met een project van start te gaan en na te denken over zijn toekomst.
Prasad koos ervoor om na een korte tijd in België terug te keren met zijn vrouw en dochtertje in de hoop meer te
kunnen doen in Nepal dan in België. Hij heeft nu een supermarkt, die hij samen met zijn zus beheert. Hij kon met zijn
re-integratiebudget in de winkel investeren en zo heeft hij een duidelijk doel voor ogen. Dankzij de hulp van familie en
door zijn gedrevenheid kijkt hij hoopvol naar de toekomst.
Opmerkelijk toch hoe twee ogenschijnlijk gelijkaardige verhalen toch van elkaar verschillen? Ik besef opnieuw
hoe essentieel het is dat re-integratieondersteuning een individuele steun moet zijn, die van persoon tot persoon
verschilt. Ook voel ik heel duidelijk aan, dat re-integratie een proces is dat maanden of jaren kan duren, en dat elke
ondersteuning welkom is om mensen op weg te helpen.”

Tijdens de partnerweek ‘Afrika’ in november, zijn de
volgende organisaties aanwezig: Caritas Dakar (PARI),
CADEV Niger, Caritas Kinshasa (DRC), CCEY-CA
(Kameroen), Ligue Iteka (Burundi) en Friends Peace
House (Rwanda). Focus ligt hier op uitwisseling op het
vlak van het kwalitatief kader, een voorstelling van de
Afrikaanse migratieroutes, informatie in verband met de
asielaanvragen in België, vorming over de opstart van
kleine ondernemingen na terugkeer en uitwisseling van
interessante ervaringen.
Gratien Mundia, Caritas Kinshasa: “Dergelijke
ontmoetingen geven ons niet enkel de kans om van
elkaar te leren maar we kunnen ook informatie delen
met Afrikaanse verenigingen in België in het belang van
vrijwillige terugkeer.”

De 5 belangrijkste landen van re-integratie na terugkeer
zijn: Rusland, Georgië, Armenië, Oekraïne en Pakistan.

© Caritas
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3 Zelf voedsel produceren in de groene gordel van Zuid-Soedan
In de eerste helft van 2015 vormen de 300 boeren
die Caritas International begeleidt ongeveer 40
hectare oerwoud om tot landbouwgrond. Ze zaaien
hoogproductieve varianten van pinda, maïs en sorghum.
In de tweede helft van het jaar slaat de oorlog helaas
over naar onze interventiezones.

Geweld blijft beperkt
De stadscentra van Maridi en Mundri worden
grotendeels vernield. Caritas helpt een honderdtal
mensen die op de vlucht slaan, met zeildoeken, matten
en dekens. Gelukkig blijven de meeste omliggende
dorpen gespaard en kunnen de boeren normaal oogsten.
Het landbouwproject kan dan ook min of meer doorgaan
zoals gepland. Eind 2015 verkopen de boeren een deel
van hun oogst als voedselhulp voor de mensen uit de
steden die alles verloren hebben. Een goede zaak voor
kopers en verkopers: het is veel goedkoper om lokaal
voedselhulp aan te kopen en voor de boeren is het een
alternatieve afzetmarkt. Die hebben ze nodig want
handelaars vermijden de regio omwille van het gevaar.
Financiering vinden voor onze interventie is niet evident
gezien de grootste noden zich in het noorden situeren.
Maar na wat lobbywerk krijgen we ons project toch
gefinancierd door de Zwitserse regering.

Navolging landbouwprogramma
in buurland Oeganda
In Oeganda wordt het vluchtelingenprogramma voor
vluchtelingen uit Soedan stopgezet. We starten met
een landbouwontwikkelingsproject dat de hele West
Nile regio dekt. West Nile is de tweede armste regio
van Oeganda. Het veld wordt er zoals in Zuid-Soedan
grotendeels handmatig bewerkt. De expertise die
we daar opgedaan hebben komt hier goed van pas.
Onze partners in de bisdommen van Arua en Nebbi
concentreren zich op mechanisatie van de landbouw via
ossentractie, verbeterde landbouwtechnieken, verbeterd
zaaigoed, irrigatie en degelijke stockering.

4 Liberia: medische zorg, ook voor niet-ebolapatiënten
Eind 2014 worden de gezondheidsstructuren in Liberia
overvraagd door mensen die besmet zijn met het
ebolavirus. Gebrek aan beschermingsmateriaal, kennis
en ervaring maakt dat een aantal dokters en verplegers
zelf ziek worden. Uit vrees voor besmetting blijven
steeds vaker personeelsleden en publiek weg uit de
ziekenhuizen. Een aantal centra gaan dicht. Zieken die
een ander ziektebeeld dan ebola vertonen, hebben nog
nauwelijks de mogelijkheid om zich medisch te laten
verzorgen.

Health Center). 40 mensen leren hoe besmettelijke
ziektes in te dijken en de nodige hygiënische
maatregelen te nemen conform het curriculum van
het Ministerie van Gezondheid van Liberia. Er wordt
een systeem van gegevensverzameling opgezet via
smartphone om zo adequaat en snel mogelijk te kunnen
reageren.

Angst voor ebola wegnemen

20 november 2015 moeten we vaststellen dat in Liberia
een vierde golf van ebolabesmettingen uitbreekt.
Gelukkig wordt er na 3 december geen enkel nieuw geval
meer ontdekt. De snelheid waarmee de verspreiding
deze keer stopgezet wordt, toont aan dat onze aanpak
die met alle actoren op het terrein gedeeld wordt, de
goede is.

De katholieke medische centra spelen een belangrijke
rol in de gezondheidszorg van Liberia. Willen we die
gezondheidszorg voor het grote publiek opnieuw
garanderen, dan is het van cruciaal belang het
vertrouwen van het personeel en van het publiek te
herwinnen. Hoe pakken we dit aan? We screenen de
mensen vóór ze het ziekenhuis binnengaan, we voorzien
een tijdelijke quarantaine ruimte en verwijzen de mensen
door naar gespecialiseerde ebolacentra indien nodig.
Dit alles met de bedoeling ook niet-ebolapatiënten te
kunnen behandelen zonder vrees voor besmetting.

Onze aanpak draagt bij tot uitdoving
van de epidemie

Gezondheidzorg voor 48.000 mensen
in het Greater Monrovia district.

© Ward Tanghe

Ontwikkelingshulp en noodhulp, hand in hand
Ward Tanghe, projectbeheerder.
“In juli werd Maridi geplunderd en de bevolking vluchtte het oerwoud in. Als buitenstaander denk je vaak dat oorlog
in een bepaalde regio alles en iedereen raakt. Dat is niet altijd het geval. Toen ik in augustus in Maridi was, was ik
stomverbaasd dat het leven tot 5 kilometer voor de stadskern zijn normale gang ging. Tot de laatste voorstad leek alles
normaal, maar de stad zelf was volledig leeg. Het sterkte me in m’n overtuiging dat ontwikkelingshulp en noodhulp
hand in hand gaan. Als er ergens oorlog uitbreekt, komt het economische leven vaak tot stilstand. Mensen zonder
inkomen worden gemakkelijk meegesleurd in een gewapend conflict. De ‘gordel van normaliteit’ die Maridi omsloot,
zorgde ervoor dat de lokale jeugd zich van rebellie onthield en dat de regeringssoldaten hun plundertocht tot de stad
beperkten. Sinds 2014 steunt Caritas een 300-tal boeren in de omgeving van Maridi. Geen enkele van hen sloot zich
aan bij de rebellen. In december hadden ze al meer dan 100 ton voedsel verkocht – deels als voedselhulp voor de
stadsbevolking.”
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Ebola maakt vooral slachtoffers in dichtbevolkte
gebieden. Ook Sint-Jozef, een toonaangevend ziekenhuis
in het district Greater Monrovia, moet na 50 jaar dienst
zijn deuren sluiten omwille van de ebola-epidemie. In
november 2014 kan het dankzij vereende inspanningen
heropstarten. Caritas Verenigde Staten (CRS) helpt
in dit ziekhuis met het selecteren van ebola en nietebolapatiënten. Zij voorziet eveneens in vorming rond
de behandeling van uiterst besmettelijke patiënten en in
het nodige beschermingsmateriaal. Watervoorziening en
hygiëne spelen hier ook een belangrijke rol.
Met de expertise van het Sint-Jozef ziekenhuis en
Caritas, en de financiële steun van Wallonie-Bruxelles
International verzekert Caritas International op dezelfde
manier de toegang tot 2 andere ziekenhuizen in Greater
Monrovia (Holy Family Health Clinic en Benedict Menni
© Caritas
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5 Filipijnen: heropbouw met en voor de armsten
Op 8 november 2013 raast de tyfoon Haiyan over
de Filipijnen. 14 miljoen mensen zijn slachtoffer of
betrokken. Tijdens de eerste 5 maanden na de ramp
helpt het Caritasnetwerk 75.294 kwetsbare families.
Ook Caritas International draagt bij. Ondertussen is de
heropbouw volop aan de gang.

Huisvesting en inkomsten in de provincie
Aklan (eiland Panay)

Heropbouw en werkgelegenheid
in provincie Antique (eiland Panay)
Samen met onze lokale partner en Caritas Italië
zorgen we voor werk. We verdelen 100 vissersboten
en ondersteunen de bestaande vissersvereniging.
We leveren tuingereedschap, verdelen 92 biggetjes
en vormen 31 hectaren land om tot landbouwgrond.
De algenproductie krijgt een nieuwe start. Eind 2015
is 870.000 m² van de zeebodem opnieuw bedekt
met zeewier. 30 personen hebben een opleiding tot
metser en schrijnwerker gevolgd. 42 vrouwen hebben
een handeltje opgezet en er zijn 2 vrouwengroepen
die een solidariteitsfonds hebben opgericht, wat
sparen en lenen makkelijker maakt. Met de bouw
van een evacuatiecentrum en vorming willen we de
gevolgen van een eventuele nieuwe ramp drastisch
inperken. We bezorgen de eilandbewoners ook een
boot die zieken en gewonden zo snel mogelijk naar een
gezondheidscentrum op het vasteland moet brengen.

Een pilootproject van 5 maanden dat afgerond
wordt in 2014 dient als basis voor de bouw van 116
nieuwe huizen en herstellingen aan 91 huizen (einde
voorzien november 2016). Respect voor traditionele
technieken en materialen van de inheemse bevolking
van Libacao is hierbij de leidraad. De mensen worden
bij het ontwerp van de huizen en al de belangrijke
bouwstadia betrokken. Op die manier verzekeren we
de duurzaamheid van de huizen. En wat belangrijk is:
een aantal nieuwigheden die verbeteringen zijn (bv de
bouw van een toilet op een verhoogde vloer) krijgen
navolging door buren die niet rechtstreeks betrokken
zijn bij het project. 54 mensen hebben ondertussen een
opleiding gekregen als schrijnwerker, 6 als ploegbaas.
Zij hebben praktijkervaring opgedaan bij onze eerste
bouwactiviteiten en kunnen nu ingezet worden als
betaalde krachten bij de verdere bouwwerken. Er zijn
16 nieuwe huizen gebouwd en 6 huizen hersteld. Met
de betrokkenen zetten we ons in voor het verkrijgen van
eigendomsrecht voor inheemse volkeren.

02

Luc Van Hoef, logistieke medewerker, ontmoet
Lorita in de zomer van 2015 in Aklan op de
Filipijnen. Hij is er voor een tussentijdse
evaluatie van ons heropbouwprogramma.
Lorita en haar man zijn landbouwers. “We telen
vooral rijst. We hebben een buffel om het land te
bewerken. We verkopen abaca (vezels uit een bepaald
soort bananenplant) en eigenhandig gevangen vis.”
Hun huis aan de rivier Aklan werd zo goed als
volledig vernield door de tyfoon. “Alleen de structuur
van het dak was nog bruikbaar. We hebben er een
tentzeil over getrokken en zo 15 maanden lang onder
een “daktent” geslapen.”
Met de technische ondersteuning van Caritas
hebben Lorita en haar man ondertussen een
nieuw huis gebouwd met lokale materialen.
“Er was weinig plaats in de tent en het was er zeer
warm. Niet gemakkelijk leven. Daarom zijn we erg
dankbaar dat we nu opnieuw ons vroegere leven
kunnen opnemen.”

De mensen in Libacao zijn arm. Creëren van
werkgelegenheid en betere resultaten in de landbouw
door betere landbouwtechnieken zijn een prioriteit.
Een demo-boerderij, de oprichting van een vereniging
voor rijsttelers en een groep die de irrigatie behartigt,
helpen hierbij. We hebben ondertussen een pilootproject
opgezet voor het vissen in binnenwater. Dit programma
is een samenwerking met Caritas Frankrijk en onze
lokale Caritaspartner.

© Luc Van Hoef
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6	
Plattelandsontwikkeling in DR Congo, Burundi, Rwanda en Haïti
Een externe evaluatie door het kantoor DRIS in 2015,
toont aan dat ons landbouwprogramma (2012-2015)
in de streek van de Grote meren duidelijk bijgedragen
heeft tot een grotere oogst en meer diversiteit in de
geteelde producten. Het heeft er ook voor gezorgd dat
de boeren in Rwanda, Burundi en DR Congo meer zijn
gaan verdienen. Deze resultaten kwamen tot stand
met de steun van de federale overheid (DGD) die 80%
van het totale budget (4.212.836 euro) financiert. De
resterende 20% hebben we dankzij de solidariteit van
onze schenkers bij elkaar gekregen.

Caritas International blijft zolang als nodig
De evaluatie heeft tegelijkertijd ook een aantal factoren
blootgelegd die de verdere ontwikkeling vertragen. In
Congo kan de transformatie en commercialisering van
de levensmiddelen beter. Meer kredietmogelijkheden
en een uitbreiding van de activiteiten van coöperaties
kunnen in Rwanda een verschil maken. In Burundi
moeten de risico’s bij specialisatie in ananas zo goed
mogelijk onder controle gehouden worden en ook hier
is vermarkting een werkpunt. Willen we de capaciteiten
van onze lokale Caritaspartners versterken, dan moeten
we nog meer mogelijkheden creëren voor het uitwisselen
van ervaring. Op lokaal vlak maar ook tussen de
betrokken landen onderling. Al deze uitdagingen vormen
de basis voor onze verdere werking.

Financiering is niet vanzelfsprekend
Elke organisatie die vanaf januari 2017 nog in
aanmerking wil komen voor overheidsfinanciering, heeft
een erkenningsdossier moeten indienen. Elke kandidaatorganisatie wordt op basis van dit dossier geëvalueerd
in tien vooropgestelde domeinen, o.m. financieel beheer,
personeel, strategie en risicobeheer. De uitkomst van
die evaluatie is voorzien voor 2016. Caritas International
hoopt dan opnieuw in aanmerking te komen voor een
meerjarig partnerschap met DGD. In 2015 werken we
ondertussen verder aan meer voedselzekerheid met
een overgangsprogramma voor 3.500 gezinnen. Totaal
budget: 3.346.985 euro. Duur: midden 2015-2016. DGD
is medefinancier. In 2015 investeert Caritas International
400.000 euro. Naast de 3 eerder genoemde landen, is
ook Haïti opgenomen in dit programma..
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Haïti, ook nog na 5 jaar
Caritas is samen met het Caritasnetwerk actief
betrokken bij de noodhulp en de heropbouw na de
zware aardbeving in 2010. In tegenstelling tot de
meeste internationale organisaties die ondertussen
het land hebben verlaten, is Caritas International nog
altijd daar. Samen met onze lokale partners werken
we aan meer voedselzekerheid en het creëren van
betere leefomstandigheden in Port-au-Prince, Jérémie
en Cayes. Een greep uit onze activiteiten: vorming en
technische begeleiding, aanleggen van terrassen tegen
erosie en plaatsen van omheiningen voor kleinvee
en koeien, compostering en gemeenschappelijke
plantenkwekerijen. Lokale solidariteit – betrokkenen
betalen geregeld een kleine bijdrage in een rotatiefonds maakt de financiering van kleinschalige werkgelegenheid
mogelijk. Resultaat: meer dan 400 gezinnen zien de
toekomst vandaag hoopvol tegemoet.

02

7	Palestina: levensomstandigheden verbeteren
in bezette gebieden
De Israëlische militaire bezetting heeft belangrijke socioeconomische gevolgen voor het leven van de Palestijnen
in de bezette Palestijnse Gebieden. De werkloosheid
is hoog. Men schat dat in Jenin op de Westelijke
Jordaanoever één op vier mensen arm is. Zij moeten met
zes personen met minder dan 150 euro per maand zien
rond te komen..

Dit alles zorgt ervoor dat de verschillende
gemeenschappen in dit dichtbevolkte en complexe
gebied erin slagen vredevol samen te leven, ondanks
de vele administratieve, fysische en psychologische
drempels.

Jenin: lokale economie ontwikkelen
en synergieën bevorderen

De mensen in de bezette gebieden wonen vaak
uiterst krap. Armoede belet hen bovendien de nodige
herstellingen uit te voeren. De bewoonbare ruimte wordt
hierdoor nog beperkter. Een kamer met waterinsijpeling
bijvoorbeeld, wordt na verloop onbewoonbaar. Met
de bewoners renoveren we 15 huizen in Jenin: we
vernieuwen badkamers en keukens, herstellen daken,
vervangen ramen en deuren. Voor huizen met minder
mobiele mensen installeren we een hellend vlak. Een
externe evaluatie is erg lovend over de kwaliteit van het
werk en de betrokkenheid van de gezinnen. Ze voeren
waar mogelijk zelf de werken uit en hebben ook zelf
belangrijke financiële inspanningen gedaan.   

Jammer genoeg is grote droogte in 2015 er de oorzaak
van dat sommige gezinnen niet genoeg te eten hebben.
Samen met onze lokale partners hebben we aan de
meest kwetsbare mensen eten uitgedeeld om de periode
tot aan de nieuwe oogst te overbruggen.

Caritas International en Caritas Jeruzalem starten
in de herfst van 2014 een nieuw programma voor
de ontwikkeling van de lokale economie. Het wordt
grotendeels gefinancierd door de Belgische overheid
(DGD) en dit voor twee jaar. We ondersteunen de opstart
van kleinschalige familiebedrijfjes en zorgen op die
manier voor nieuwe inkomsten en meer diversiteit in het
aanbod van producten en diensten. We willen ook dat
overheden, verenigingen en de privésector op het einde
van de rit nauwer en efficiënter gaan samenwerken
dankzij de ervaring die ze opdoen bij gezamenlijke
projecten.

Move with Africa

Resultaten in 2015

Move with Africa is een wedstrijd van de krant La Libre
Belgique in samenwerking met verschillende Ngo’s. Zes
leerlingen van het college Saint-Quirin uit Huy worden
geselecteerd om met Caritas International naar Congo
te trekken. Zij maken er kennis met de Congolese
realiteit en ontdekken hoe Caritas International samen
met de bevolking en haar lokale Caritaspartners de
levensomstandigheden verbetert. Aan deze inleefreis
zijn voor de leerlingen lange maanden van voorbereiding
en fondsenwerving voorafgegaan. Jongeren helpen de
wereld te begrijpen, zodat ze later verantwoordelijkheid
kunnen nemen, opvoeden tot wereldburgerschap: daar
draait het om. Voor de editie 2015-2016 trekken we met
leerlingen van het Instituut Sint-Rochus uit Theux naar
Rwanda.

In 2015 steunen we meer dan 40 familieprojecten in
11 geselecteerde dorpen. 80 % heeft te maken met de
landbouw en de veeteelt, bijvoorbeeld het subsidiëren
van serres of het kweken van runderen voor vlees en
melkproducten. Daarnaast gaat het om initiatieven zoals
een naaiatelier, een kapsalon, kinderopvang. 56 % van de
mensen die ondersteuning krijgen zijn eenoudergezinnen
met een vrouw aan het hoofd. Om de duurzaamheid van
de activiteiten te verzekeren nemen alle families deel
aan een vormingscyclus over hoe ze hun onderneming
het best kunnen leiden en verder laten ontwikkelen.

Jenin: huizen repareren

Toegang tot land verzekeren
Toegang tot landbouwgrond en graasland blijft een
probleem voor Palestijnse boeren, vooral in ZuidHebron en de dorpen tussen Nablus en Ramallah.
Ze worden fysisch bedreigd terwijl ze aan het werk
zijn of hun land wordt onrechtmatig in beslag
genomen. Sinds 2011 steunt Caritas International de
activiteiten van de Rabbis for Human Rights. Deze
groep probeert toegangsproblemen aan te kaarten bij
de veiligheidstroepen op de Westelijke Jordaanoever.
Waar de rechten van de betrokkenen niet gerespecteerd
worden, nemen ze juridische stappen. Telkens als
vandalen toegeslagen hebben, planten ze duizenden
olijfbomen op de betwiste grond. Hun manier om de
slachtoffers opnieuw aan het werk te krijgen.

Caritas brengt de inwoners en de lokale
verantwoordelijken ook samen rond een aantal
gemeenschapsprojecten: de aankoop van aangepast
materiaal voor een centrum voor mensen met een
beperking, het herinrichten van een voetbalveld,
herstellingswerken aan het stratennet in een
dorpscentrum.
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Internationale samenwerking

Noodhulp
Heropbouw

Azië
Sri Lanka
Europa
Albanië
Griekanland
Oekraïne
Midden-Oosten
Irak
Jordanië

Noodhulp
Heropbouw
Ontwikkeling
Afrika
Burundi
Centraal-Afrikaanse Republiek
Congo DR
Guinee
Liberia
Niger
Oeganda
Rwanda
Tanzania
Zuid-Soedan

Afrika
Benin
Ethiopië
Kameroen
Kenia
Mali
Nigeria
Soedan
Togo
Tsjaad
Zuid-Afrika

Azië
Filipijnen
Mongolië
Nepal

Azië
Bangladesh
Cambodja
India
Indonesië
Thailand

Europa
Bosnië-Herzegovina
Servië
Midden-Oosten
Libanon
Palestina
Syrië
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Ontwikkeling

Europa
Armenië
Kosovo
Montenegro
Latijns-Amerika
Haïti
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Programma's 2015: een overzicht

Ontwikkeling

Land

Project

Periode

Budget

Burundi

Duurzame verbetering van
de voedselzekerheid,
provincie Muyinga, fase 2

2012-2015

1.776.041,86

Burundi

Steun aan geïntegreerde
ontwikkeling, Kasenga
(PADI)

2010-2014

525.413,28

Burundi

Verbetering
voedselzekerheid / multiactoren, Cendajuru, Gisuru
en Kinyinya

2013-2018

1.764.706,00

Congo DR

Project synergie II, tweede
fase van een project dat
boerenorganisaties steunt

2015-2016

144.000,00

Congo DR
Burundi
Rwanda

Plattelandsontwikkeling
in de regio van de Grote
Meren fase 2

2012-2015

Congo DR
Burundi
Rwanda
Haïti

Plattelandsontwikkeling

Ethiopië

Financiering

Cofinancieringsprogramma's (private en institutionele fondsen)
Noodhulp en heropbouw

Land

Bosnië

Project
Noodhulp en rehabilitatie voor slachtoffers
van overstromingen

Periode

Budget

Financiering

Uitgaven 2015
in euro

2014

100.000,00

VAIS

15.250,00

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

2013-2015

575.000,00

DGD

73.358,58

Burundi

Re-integratie van 5.650 verplaatste en
teruggekeerde families en herstel van een stuk
weg ten behoeve van de landbouw, Oost-Provincie

2012-2014

1.009.195,00

DGD

14.443,32

Congo DR

Congo DR

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

2013-2014

1.009.448,00

DGD

29.784,65

Congo DR

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

2013-2015

770.500,00

DGD

113.631,89

Steun aan kwetsbare vluchtelingen uit Syrië

2013-2014

533.750,00

DGD

74.418,46

2015

200.000,00

Brussel
Hoofdstad

180.000,00

DGD

56.811,33

Libanon

Liberia

Niger

Syrië

Servië

Zuid-Soedan
Totaal

Heropstarten medische zorg in een
toonaangevend ziekenhuis in Monrovia
Ontwikkelen van een grotere draagkracht om
periodes van voedselschaarste te kunnen
overbruggen

2013-2014

Steun voor verplaatste personen opgevangen
in gastgezinnen

2015-2016

150.000,00

VAIS

100.000,00

Noodhulp en heropbouw na overstromingen

2014

100.000,00

VAIS

15.250,00

2015-2016

859.959,00

Zwitserland

110.083,59

Semi-commerciële voedselproductie in de groene
gordel van Zuid-Soedan om voedselschaarste te
voorkomen

1.577.571,00

DGD

Belgisch Fonds
Voedselzekerheid /
BTC / WBI

Bijdrage
Caritas
International

315.185,11

15%

52.947,43

20%

384.237,17

15%

DGD

47.773,47

4.212.836,26

DGD
(driejarenplan) /
WBI / Wereldmissiehulp

46.535,72

20%

2015-2016

3.346.985,00

DGD/ Caritas Linz

1548249,57

20%

Voedselzekerheid
kwetsbare families GantaAfeshum et Gulomakda
(Oost-Tigray)

2009-2014

3.495.600,00

Belgisch Fonds
Voedselzekerheid
/ provincie
West-Vlaanderen /
Ondernemers voor
Ondernemers

96.955,69

15%

Ethiopië

Duurzame landbouw en
meer voedselzekerheid
via de ondersteuning
van geïntegreerde
zelfredzaamheid

2014-2016

3.300.000,00

EU /SHARE

219.963,83

10%

Mongolië

Verhoging competenties
landbouwcoöperaties op
het platteland in Gobi-Altai

2013-2016

500.295,62

30.000,00

10%

Niger

Participatief en
gedecentraliseerd
voedselzekerheidsproject
in Dakoro

2014-2016

1.885.455,41

774.633,65

15%

Palestina

Versterking lokale
economie Oost-Jenin

2014-2016

251.559,87

DGD

76.156,00

20%

Palestina

Renovatie van huizen

2015

52.160,00

Abbé Pierre

30.018,15

20%

Rwanda

Voedselzekerheid
in Bugesera (PASAB II)

Belgisch Fonds
Voedselzekerheid
/ WBI

62.190,99

15%

783.031,82

Totaal
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Belgisch Fonds
Voedselzekerheid

Bijdrage Caritas
International

2009-2014

3.229.493,00

EU

Belgisch Fonds
Voedselzekerheid

3.684.846,78
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Programma's met eigen fondsen
Noodhulpprogramma's met het Caritasnetwerk

Land

Crisis

Albanië

Overstromingen

Burundi

Socio-economische projecten

Uitgaven 2015 in Euro

Land

Aantal

10.000,00

Burundi

9

36.280,00

Humanitaire crisis en overstromingen

15.440,00

Cambodja

2

17.921,00

Centraal Afrikaanse Republiek

Humanitaire crisis

50.000,00

Congo DR

16

206.568,39

Congo DR

Humanitaire crisis (Burundese vluchtelingen)

19.322,79

Ethiopië

5

242.829,31

Filipijnen

Rehabilitatie tyfoon Haiyan

566.743,98

Filipijnen

1

5.000,00

Griekenland

Humanitaire crisis (Vluchtelingen Midden-Oosten)

38.000,00

Haïti

1

283.579,93

Guinee

Ebola crisis

25.000,00

Indonesië

1

30.000,00

Irak

Humanitaire crisis

450.000,00

Kosovo

1

10.778,00

Jordanië

Humanitaire crisis

150.000,00

Mali

1

5.000,00

Libanon

Humanitaire crisis

150.000,00

Nepal

3

105.000,00

Liberia

Ebola crisis

Palestina

1

60.000,00

Mongolië

Storm

Soedan

2

67.016,47

Nepal

Aardbeving

Thailand

1

10.000,00

Niger

Humanitaire crisis Diffa

30.000,00

Totaal
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Oeganda

Humanitaire crisis (Zuid-Soedanese vluchtelingen)

25.687,00

Oekraïne

Humanitaire crisis

36.000,00

Palestina

Rehabilitatie Gaza

5.000,00

Rwanda

Humanitaire crisis (Burundese vluchtelingen)

Sri Lanka

Humanitaire crisis

5.000,00

Syrië

Humanitaire crisis

100.000,00

Tanzania

Humaitaire crisis (Burundese vluchtelingen)

10.000,00

Zuid-Soedan

Humanitaire crisis

10.640,38

20.000,00
5.000,00
369.521,00

Totaal

50.000,00

2.141.355,15

Uitgaven 2015 in euro

1.079.973,10

Capaciteitsopbouw Caritaspartners

Land

Organisatie

Bosnië Herzegovina

Caritas Bosnië Herzegovina H (CDF)

Burundi

Caritas Ruyigi

Haïti

Caritas Haïti

20.110,00

Libanon

Caritas Mona

10.000,00

Mongolië

Caritas Mongolië

3.752,00

Montenegro

Caritas Montenegro (CDF)

7.500,00

Niger

Werkgroep Sahel

4.000,00

Servië

Caritas Belgrado

10.000,00

Syrië

Caritas Syrië

10.000,00

Thailand

Caritas Thailand

Togo

Caritas Afrika

Vaticaan

Caritas Internationalis

Totaal

Uitgaven 2015 in Euro
30.000,00
5.000,00

5.000,00
10.000,00
3.000,00
118.362,00

© Caritas
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Personeel

Partnerschapsprojecten

Land

Aantal projecten

Uitgaven 2015 in euro

Armenië

1

5.806,88

Bangladesh

1

11.882,38

Benin

1

4.280,00

Burundi

1

2.000,00

Cambodja

1

1.453,44

Congo DR

7

66.699,72

Ethiopië

2

24.285,32

Filipijnen

2

13.517,00

Haïti

2

21.277,62

India

4

21.766,14

Kameroen

1

55.000,00

Kenia

1

23.590,50

Libanon

2

20.329,00

Mali

2

17.488,41

Nepal

1

3.685,44

Niger

1

13.403,24

Nigeria

2

1.516,87

Rwanda

4

15.722,04

Syrië

1

28.000,00

Tanzania

1

2.034,49

Tsjaad

1

1.380,90

Togo

1

23.483,68

Zuid-Afrika

2

12.092,11

Totaal
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390.695,18

Enkele cijfers voor de medewerkers op de zetel in Brussel
Verdeling van de 101 medewerkers man/vrouw

36 Mannen

65 Vrouwen

Verdeling van de 101 medewerkers volgens leeftijd

19

29
29 jaar

20 jaar

22
39 jaar

27
49 jaar

4
59 jaar

69 jaar

Verdeling van de 101 medewerkers per departement

16
Directie,
Departement
Financiën,
Departement
Personeel
en organisatie

10
Departement
Communicatie
fondsenwerving
en educatie

42
Departement
Asiel en migratie
Opvang

17

16

Departement
Asiel en migratie
Sociale
programma’s

Departement
Internationale
samenwerking

In

Out

Aantal op 31/12/2014

Aantal op 31/12/2015

25

16

92

101

Coöperanten

Vrijwilligers

9 Coöperanten (3 vrouwen en 6 mannen) tussen 30 et 49 jaar in
Burundi (3), Congo DR (2), de Balkan, Niger, Zuid-Soedan en de
Filipijnen.

Meer dan 300 vrijwilligers hebben bijgedragen aan een warm
onthaal van asielzoekers en de begeleiding van vluchtelingen bij
hun integratie.

© Luc Van Hoef
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Financieel verslag 2015 *

Resultatenrekening 2015 in euro

Inkomsten

Een aantal belangrijke factoren, sommige ervan
uitzonderlijk, hebben een impact gehad op de werking
van Caritas International in 2015:
•	Het inkrimpen van de subsidies van de DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking en
Humanitaire Hulp (DGD) en het Belgisch Fonds voor
Voedselzekerheid (BFVZ). Nieuwe projecten voor
humanitaire hulp werden niet aanvaard door DGD en
de overheid bevroor de financiering door BFVZ;
•	De groei van de activiteiten in het kader van de
opvang van asielzoekers;
•

Het opnemen van een aanzienlijk legaat (1.400.000 €);

•	De meerwaarde die gerealiseerd werd bij de verkoop
van een aantal aandelen uit onze portefeuilles
(760.000 €).

Financiering
Om het geheel van onze activiteiten te financieren, zijn
onze schenkers heel genereus geweest. Samen met de
ontvangen legaten, hebben we meer dan 6,5 miljoen euro
ontvangen. Het merendeel van de giften is bestemd voor
projecten waarvoor we een oproep hebben gedaan.
Het hoofdaandeel van onze institutionele financiering
kregen we via partnerschappen met Fedasil, Ciré
en vluchtelingenwerk Vlaanderen. Voor wat betreft
internationale samenwerking ging het over de opvolging
van al vroeger ingediende dossiers.
De werkingskosten bedragen 10,41 %. De kosten voor
communicatie, fondsenwerving en educatie bedragen
4,36 %. We willen erop wijzen dat Caritas International in
haar sector een relatief laag kostenplaatsje heeft voor
dit type van uitgaven.

%

Giften

Resultaat

Het besparingsbeleid van de Belgische overheid en de
Europese Unie hebben de beschikbare middelen voor
internationale samenwerking beperkt.

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een tekort van
283.750 € aan lopende inkomsten.

Wij hebben humanitaire hulp geboden en werken aan de
heropbouw in Nepal en in de Filipijnen. In het kader van
de Syrische crisis zijn we zowel in Syrië als in Jordanië
en Libanon tussengekomen.
Het departement Internationale Samenwerking heeft
heel wat inspanningen geleverd in het kader van ons
langlopend programma in Congo DR, Rwanda, Burundi
en Haïti.
In België heeft Caritas International volop ingezet op
het onthaal van de asielzoekers en het zoeken naar de
best mogelijk oplossingen. We hebben verschillende
vormen van onderdak georganiseerd over het hele land
en hiervoor diverse middelen vrijgemaakt.

%

5.553.782,37

21,46

Giften consortium 12-12

345.000,00

1,33

Legaten

921.591,00

3,56

Programma’s migranten
(1ste lijn, NBMV, integratie)

Vlaamse gemeenschap (VAIS, VL BRAB)

233.000,00

0,90

Vrijwillige terugkeer

65.695,00

0,25

Internationale samenwerking

200.000,00

0,77

Communicatie en fondsenwerving

Wallonie - Bruxelles International (WBI)
Brussels Hoofdstedelijk gewest
Belgisch fonds voor voedselzekerheid
(BFVZ)

514.016,00

Belgische overheid - DGD

2.139.104,92

8,26

610.339,18

2,36

Ministerie van justitie Ministerie binnenlandse zaken

230.190,46

0,89

Fedasil

3.936.359,80

15,21

Coordination et Initiative
pour Réfugiés et Etrangers

3.379.866,64

13,06

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

3.254.004,18

12,57

Stichtingen, andere Caritassen, diverse …

790.757,97

3,06

Financiële opbrengsten

893.066,25

3,45

1.899.253,70

7,34

916.146,14

3,54

25.882.173,61

100,00

Andere
Totaal

Opvang asielzoekers

• Educatie

1,99

Multilaterale instanties

Andere bedrijfsopbrengsten

Activiteiten

Uitgaven
9.773.630,70

37,35

669.915,49

2,56

1.268.958,30

4,85

10.588.620,00

40,47

1.140.393,07

4,36

2.724.405,84

10,41

26.165.923,40

100,00

95.053,69

• Fondsenwerving

341.183,25

• Externe communicatie

704.156,13

Werkingskosten
Totaal

Verwerking van het resultaat
Verschil tussen opbrengsten en uitgaven

Uitzonderlijke inkomsten - reeds vermeld in de inleiding hebben het operationele tekort gecompenseerd en voor
een boekhoudkundige winst gezorgd.

Verlaging van bestemde fondsen (passief van balans)
Bestemming sociaal passief
Over te dragen winst

-283.749,79
1.519.603,28
-220.000,00
1.015.853,49

Balans
De voornaamste wijzigingen in de balans hebben
te maken met:

Inkomsten 2015

10,41 %

•	de terugbetaling van een lening van 2 miljoen euro
(afgesloten in het kader van de financiering van
werken aan de opvangstructuur voor asielzoekers in
Louvranges) in combinatie met het aflopen van een
belegging van dezelfde grootte.
•	het vrijmaken van de nodige middelen om de opvang
van een grote groep asielzoekers te financieren.
Dit heeft een belangrijke impact op onze liquide
middelen, in afwachting van het ontvangen van de
subsidies die hieraan verbonden zijn.

Uitgaven 2015

17,39 %

4,36 %
26,37 %
40,47 %
44,76 %

56,24 %

Overheidsfinanciering
Private giften
Andere

14.562.576,15 €
6.820.373,3 €
4.499.226,06 €

Asiel en migratie
Internationale samenwerking
Werkingskosten
Communicatie, fondsenwerving, educatie

11.712.504,49 €
10.588.620,00 €
2.724.405,84 €
1.140.393,07 €

* Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van juni.
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Balans 2015 in euro

ACTIVA
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa

2015
5.080.236,68
15.072,90

Financiële vaste activa

5.976,34

PASSIEF

2015

Fondsen van de vereniging

2.880.472,41

Sociaal passief

2.288.421,09

Bestemde fondsen voor gedefinieerde projecten

9.521.586,16

Vorderingen op ten hoogste één jaar

2.595.437,42

Geldbeleggingen

5.490.652,40

Bestemde fondsen voor niet-gedefinieerde
projecten

Liquide middelen

4.540.775,60

Overgedragen winst

Overlopende rekeningen
Totaal

638.064,90
18.366.216,24

720.190,49

Kapitaalsubsidies

14.089,50

Voorzieningen

1.222.400,00

Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar

1.598.987,46

Overlopende rekeningen

120.069,13

Totaal

Help ons helpen
Doe een gift.
Deel uw feestvreugde.
Organiseer een inzamelactie.
Word vrijwilliger.
Schenk zelf onderdak.
Organiseer een workshop over asiel en migratie.
Denk aan Caritas International in uw testament.
Van harte dank!
www.caritasinternational.be
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