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Hulp geven
is hoop geven
vertrekken. De wijk waar ze
werkten is volledig vernield.
Onze financiële steun blijft
onmisbaar want de noden zijn
enorm. Eten, onderdak, medische
zorg, onderwijs: een dagelijkse
strijd om hierin te voorzien.
Onze solidariteit, zowel voor de
vluchtelingen hier in België als
in oorlogsgebied, betekent voor
onze partners en de slachtoffers
van het geweld meer dan louter
materiële steun. Het is een
teken van hoop, vertrouwen en
medemenselijkheid. Tijdens een
recent bezoek aan Syrië kreeg
ik telkens weer te horen dat
deel zijn van een familie zoals
Caritas heel veel troost biedt.
Veel meer nog dan de hulp die we
geven. Het maakt dat ze - heel
voorzichtig - durven hopen op
verzoening.
Sébastien Dechamps
Noodhulpcoördinator,
Caritas International

© Isabel Corthier

D

e beelden en verhalen van
Syrische vluchtelingen
in Libanon, Jordanië
en Turkije en op die vreselijke
‘Balkanroute’, doen ons bijna
vergeten dat er ook in Syrië
zelf acht miljoen mensen op de
vlucht zijn. Een onvoorstelbaar
gewelddadige oorlog verscheurt
het land. De bevolking bloedt.
Sinds het begin van het conflict
helpen de collega’s van Caritas
Syrië waar mogelijk. Met
levensreddende, humanitaire
steun. Zij brengen hoop en
verbondenheid. Zij delen lief en
leed met de meest kwetsbare
Syriërs. En dat terwijl de
oorlog ook hen treft: ook zij
verliezen vrienden, ook zij leven
gescheiden van hun familie. De
vier collega’s van Caritas Mashta
el-Heloe, een dorp in de “Vallei
van de Christenen”, zijn zelf op
de vlucht. Niet zo lang geleden
waren ze nog aan de slag in Homs
en Aleppo, maar het geweld
werd onhoudbaar en ze moesten
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Huisvesting & integratie

‘Iedereen wil van
hun koffie proeven!’
In 2010 vluchtten Nabil
en Fadia uit Homs.
Beiden zijn de oorlog
moe. De bommen. De
miserie. Ze kenden
elkaar toen nog niet.
Vandaag, zes jaar en
twee kinderen later,
hebben ze een huis in
Beauraing, een kleine
stad in de provincie
Namen. Dankzij een
solidaire huiseigenaar, en
met de hulp van Caritas
International.
JULIE VANSTALLENI

© Isabel Corthier

“Ik ben uit Homs gevlucht omdat ik
niet in het leger wilde,” vertelt Nabil.
Hij zit aan de keukentafel van zijn
bescheiden huurhuis in Beauraing.
Mohammed, zijn tweejarig zoontje,
klampt zich vast aan zijn been. Nabil pakt hem voorzichtig op terwijl
hij verder praat. “Maar wanneer je
deserteert, gaat de overheid je zoeken. Ik moest vertrekken.”
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Het is het begin van een lange
tocht naar Europa. Nabil reist via
Damascus naar Libanon, waar hij
een jaar lang in een vluchtelingenkamp leeft. Hij leert er zijn vrouw
kennen, Fadia. Ze trouwen. “In het
kamp was het altijd barkoud. Er was
te weinig eten. Het was heel moeilijk. We wilden vertrekken.” Met
valse paspoorten op zak kunnen ze

doorreizen naar Algerije. Daarna
naar Marokko.

“Mohammed is in Marokko geboren
maar we vonden er geen werk.”
Zes maanden lang proberen ze de
Spaanse grens over te steken. Naar
Melilla, de Spaanse enclave op Marokkaans grondgebied. Tevergeefs
– de grenscontroles zijn bijzonder
streng. Maar ze houden vol. Tot die
ene dag dat het hen wel lukt.
Van Melilla worden ze naar Barcelona gestuurd. En vandaar naar
Brussel, waar ze op een maandagochtend asiel aanvragen. De helse
tocht kan eindelijk stoppen. Licht
aan het einde van de tunnel.

Een woning vinden…
December vorig jaar worden
Nabil en Fadia officieel erkend
als vluchteling. “We kregen twee
maanden tijd om het opvangcentrum voor asielzoekers te verlaten
en zelf een woning te vinden.” Maar
een woning vinden op de Belgische huurmarkt, zonder de taal te
spreken en zonder geld op zak, dat
is een bijna onmogelijke opgave.
“Caritas International heeft ons
daarbij geholpen”, vertelt Nabil.
“Een integratiecoach van Caritas
heeft ons in contact gebracht met
onze huiseigenaars, Catherine en
haar man, en nu wonen we hier.”

…zonder geld
“Zonder een domicilieadres is het
onmogelijk om een leefloon te krijgen
bij een lokaal OCMW”, legt Séverine uit. Als integratiecoach ont-

© Julie Vanstallen

De grenzen van Europa

s

Zonder steun is het heel moeilijk om een eigenaar te overtuigen zijn woning
te verhuren.

fermt zij zich over Nabils familie.
“Maar zonder die financiële steun is
het heel moeilijk om 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 stellen ons
als organisatie garant en helpen de
erkende vluchtelingen bij de administratiemolen. We zoeken mee naar
een woning, helpen bij de verhuis,
zorgen daarbij voor basisvoorzieningen en keukengerief… indien nodig
zelfs voor matrassen.”

Elke dag bezoek.
En koffie
Huiseigenaars Catherine en haar
man hebben twee jaar lang zelf
in Libanon gewoond: “We zijn erg
geraakt door wat er in Syrië gebeurt
en wilden met iets concreets helpen.
We hadden Caritas Internationals
oproep aan solidaire huiseigenaars
gehoord en hebben die vraag verspreid onder vrienden.” Het resultaat is dit charmant huisje…en een
grote groep vrijwilligers – mensen
die klaar staan om Nabils familie te
verwelkomen in Beauraing.

Zonder woning geen
integratie in de nieuwe
samenleving
“Elke dag komt er iemand op
bezoek,” lacht Fadia. Ze toont
ons de kalender gemaakt door de
vrijwilligers. “Ze gaan mee boodschappen doen of komen een tas
koffie drinken. De mensen hier zijn
ongelooflijk vriendelijk en respectvol.” Catherine: “Iedereen wil van
hun koffie proeven! We groeien
naar elkaar toe. De culturele uitwisselingen zijn mooi om zien.” n

Veel families zoals die van
Nabil en Fadia zijn vandaag
dringend op zoek naar een
woning.

U kunt helpen!
Door tijd te maken, door een
woning te verhuren of door een
schenking te doen.
Meer informatie vindt u op

www.caritasinternational.be
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Ooggetuige

Vluchtelingen in
Niger hopen op
werk en op vrede

s

Luc, collega logistieke
ondersteuning, was in
Niger om er een molen
op zonne-energie te
helpen installeren.
Boeren in Dakoro
kunnen nu hun graan
elektrisch malen. Of
hij ook nog eens 700
km verder oostwaarts
naar Diffa wou rijden
om er de situatie van
de vluchtelingen in te
schatten?
JOHANNA VANRAES
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Met het weinige dat ze vinden bouwen de vluchtelingen een ‘voorlopige thuis’.

Luc, jouw eerste indruk?
Ik was maar twee dagen in Diffa,
met collega’s van Caritas Niger.
We hebben de meest gruwelijke
verhalen gehoord. Maar wat me
vooral opviel, is de waardigheid
van de meeste vluchtelingen:
ondanks al hun miserie blijven ze
niet bij de pakken zitten. Ze doen
er alles voor om met het weinige
dat ze hebben ‘iets’ op te bouwen.

Wat is er aan de hand
in Diffa?
Boko Haram zaait al jaren terreur
in buurland Nigeria. De radicaalislamitische groep wil er een
strikte islamstaat invoeren.

Plunderingen, verkrachtingen en
zelfmoordaanslagen jaagden honderdduizend mensen op de vlucht,
onder meer naar Niger. Maar ook
daar is de sekte sinds 2015 actief.
Nigerianen en Nigerezen trekken
weg van de rivier Komadougou
die een natuurlijke grens vormt
tussen Niger en Nigeria. Ze gaan
in bepaalde wijken van de stad
Diffa wonen of langs de tweehonderd kilometer lange hoofdweg.

Heb je een van
de kampen bezocht?
Grote kampen worden door het
Hoog Commissariaat voor de
Vluchtelingen van de Verenigde

Is er genoeg eten?
De meeste mensen zijn vooral
opgelucht dat ze veilig zijn. Ze

Maar er is meer nodig. Veel meer.
Ook voor na de crisis. Denken we
maar aan het heropstarten van de
landbouw en het onderwijs. Alle
steun is dus zeker welkom! n
Meer informatie:
www.caritasinternational.be

“De aanhoudende
terreurdreiging en
intimidaties dwongen
duizenden mensen
om te vluchten. Ze
bevinden zich vandaag
in een uiterst moeilijke
situatie, vooral de
vrouwen en kinderen.
En ze hebben dringend
internationale steun
nodig.”
Raymond Yoro,
Directeur Caritas Niger (CADEV)

Met het schoonmaken van straten kunnen jongeren wat geld verdienen om
eten of andere benodigdheden te kopen.

© Luc Van Hoef

Naties georganiseerd. Caritas helpt
de vluchtelingen die zich spontaan
groeperen in en rond Diffa. Ze slapen onder de blote hemel of in geimproviseerde tenten van hout en
gierststengels. Ze beginnen klein.
Als ze voldoende materiaal vinden,
gaan ze ‘bijbouwen’. Caritas zorgt
voor zeep, keukengerief, muggennetten en bleekwater. Drinkwater
moeten ze in de stad kopen. Het
is momenteel winter in Niger en
er waait een koude wind. Caritas
deelt daarom ook dekens uit.

De regio, één van de armste ter
wereld, telt nu al honderdduizend
vluchtelingen, bovenop de oorspronkelijke zeshonderdduizend
inwoners. En allemaal moeten ze
eten. Caritas Niger geeft jongeren
in Diffa de mogelijkheid om wat
geld te verdienen met het schoonmaken van straten. Wij, Caritas
International, konden dankzij de
steun van onze sympathisanten
dit project mee ondersteunen.

s
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klagen niet. Sommigen hebben hun dieren meegebracht
of hebben wat geld om eten te
kopen. Maar eten is toch wel een
groot probleem, zowel voor de
vluchtelingen als voor de lokale
bevolking. De grensstreek rond
Diffa leeft van de landbouw: boeren kweken paprika’s, arbeiders
drogen ze en handelaars verkopen. Die inkomsten vallen nu weg
want het is te gevaarlijk om op de
velden te werken. Ook rijden met
een taxi-moto brengt geld in het
laatje maar uit vrees voor nieuwe
zelfmoordaanslagen is er momenteel een rijverbod voor moto’s.
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Actualiteit

Geweld in Burundi
moet stoppen
Het voorbije jaar sloeg
al een kwart miljoen
Burundezen op de
vlucht. Een exodus die
zich quasi geruisloos
voltrekt.
TOM DEVRIENDT

Het haalde met moeite het nieuws.
Een kwart miljoen Burundezen op
de vlucht. De internationale aandacht gaat naar de vluchtelingen
uit Syrië. Maar dat er ondertussen
wat roert in Burundi lezen we
week na week in mails van collega’s en partners ter plaatse.
We pluizen er Burundi’s lokale media op na. Journalisten ontdekken
massagraven. Ook de berichten
vanuit de buurlanden zijn ontstel-

lend. Grote groepen mensen die
opnieuw de grens oversteken met
Rwanda, Congo en Tanzania. Spoken uit een niet zo ver verleden.
De Verenigde Naties waarschuwen
dat het Oost-Afrikaanse land op de
rand van een burgeroorlog staat.
Ook Caritas Burundi trekt aan de
alarmbel. Voor de honderdduizenden vluchtelingen lijkt die oorlog
al begonnen.

Dichtdraaien
officiële geldkraan
grote gevolgen
Als reactie op de politieke crisis
heeft de internationale gemeenschap alle financiële hulp aan de
Burundese overheid opgeschort.
Met grote gevolgen. “De opschorting van de officiële buitenlandse
hulp en de economische crisis als
gevolg van de politieke onzekerheid
stort ons in een humanitaire crisis.”

s

© CRS

Het vluchtelingenkamp Mahama in Rwanda telt vandaag al 46.000 Burundese
vluchtelingen. Ruim de helft daarvan zijn kinderen.
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Caritas Burundi’s secretaris-generaal, Jean Bosco Nintunze,
windt er geen doekjes om. “Mensen moeten vandaag gaan bedelen
in de straten van Bujumbura. De
werkloosheid neemt toe. Bedrijven
sluiten hun deuren en verhuizen
naar Mozambique en Zambia.”

Boodschap
van verzoening
Donkere wolken hangen boven
Bujumbura. Maar het is nog niet te
laat. De voorbije maanden riep Caritas Burundi alle partnerorganisaties die actief zijn in de regio bijeen
om zich te beraden. Ook Caritas
International nam hieraan deel.
We roepen alle betrokken partijen op om de veiligheid van de
Burundezen te laten primeren
boven individuele belangen. Een
boodschap van vrede die we ook
meedeelden aan secretarisgeneraal van de Verenigde Naties
Ban Ki-moon tijdens zijn recent
bezoek aan Burundi. We moeten
met één stem spreken om het
geweld, de haat en de schendingen van de mensenrechten af te
keuren. We vragen om dialoog,
vrede en verzoening. n

Het Caritasnetwerk vangt
sinds het begin van de
onrusten vluchtelingen op in
Burundi, Rwanda en Tanzania.
Dankzij de vrijgevigheid van
haar schenkers kon Caritas
International de partners
daarin steunen voor een bedrag
van 95.000 euro.

© Caritas Zwitserland

Scholenproject Nepal

Wat als 89% van alle
klaslokalen in puin ligt?
Samen bouwen aan 34 nieuwe scholen
Eerste opdracht:
noodklassen

Slachtoffers vanonder
het puin halen. Medische
hulp bieden. Shelters
bouwen. De dagen na
een aardbeving komt
het puur op overleven
aan. Pas later dringt de
ware omvang van de
catastrofe door. Zo ook
in Sindhupalchok, een
van de armste districten
van Nepal. Daar stortte
met de schoolgebouwen
ook het onderwijs in.
Tenminste voor even.
FRANK ANTHONI

Toen in mei vorig jaar bleek dat
89% van alle klaslokalen in Sindhupalchok in puin lag, maakte
Caritas snel werk van de bouw
van noodklassen. Eerst gewoon
tenten, later constructies opgetrokken uit hout, bamboe en golfplaten. Zo hielden we de kinderen
op school.

Een ambitieus plan
Intussen werkten de collega’s
van Caritas Zwitserland aan de
voorbereiding van een ambitieus,
stevig doortimmerd project: de
bouw van 34 nieuwe scholen.
Tegen eind 2018 moeten ze er
allemaal staan. Dan zullen 5.985
meisjes en jongens degelijk onderwijs krijgen. En daarmee de
best mogelijke bescherming tegen
armoede en uitbuiting.

Iedereen werkt mee
Het spreekt vanzelf dat elke nieuwe school tegen aardschokken
bestand zal zijn. Maar er is meer.
De hele gemeenschap wordt bij
het proces betrokken. Overheden,

leraars en ouders beslissen mee,
lokale arbeiders bouwen mee. Met
materialen die ter plaatse worden
aangekocht. Het hele dorp weet:
de toekomst van onze kinderen
staat op het spel.

Samen sterk
Eerlijk is eerlijk: zo’n ambitieus
project zouden we alleen nooit
aankunnen. Maar precies daarin
schuilt de kracht van ons internationaal netwerk. Als de Caritassen
van Nepal, Zwitserland en België
de handen in elkaar slaan, kunnen
we veel, heel veel. Zeker met de
steun van mensen zoals u, die de
kinderen van Nepal een warm
hart toedragen. n

Net voor het ter perse gaan
van dit nummer kregen
we nog belangrijk nieuws
over het scholenproject in
Sindhupalchok.
U leest er meer over op
www.caritasinternational.be.
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Uitnodiging

Cultuur en betekenis
Om te helpen moet je
hoe dan ook begrijpen
wat er gaande is.
Via culturele
evenementen willen
we u vandaag graag
uitnodigen om kennis te
maken met ‘de ander’,
met culturele, politieke
en sociale verschillen.
Kunstenaars komen op
voor migranten
Onder de titel Exodes opent op
24 april in Brussel een groepstentoonstelling, geïnspireerd door de
recente instroom van vluchtelingen in Europa. 20 kunstenaars,
vooral afkomstig uit België, Frankrijk, Italië en Spanje, presenteren
een brede variatie van werken.
De opzet is multidisciplinair.
Naast teken-, schilder- en beeldhouwkunst is er ruimte voor
video-installaties, fotografie en
performance. Na afloop doet de
tentoonstelling andere steden aan,
waarbij telkens nieuwe kunstenaars worden uitgenodigd om te
participeren.
Samen met Amnesty International
steunen we dit initiatief, dat naast

s

Fabienne Christyn - Kleine zakdoeken

een artistiek ook een humanitair
doel heeft. Een deel van de opbrengst van de verkochte werken
gaat naar de steun aan vluchtelingen en migranten. Caritas International nodigt u van harte uit tot
een bezoek aan Exodes. n

die ondanks de wreedheden die
ze op hun weg ontmoeten, toch
blijven dromen. n

De eerste tentoonstelling van
de Belgische artiest Vincent
Meessen ‘Sire, je suis de l’ôtre
pays’, speelt zich af rond een
filmprojectie op drie reuzegrote panelen. Het is een herwerkte versie van de installatie die
hij op de Biënnale van Venetië
bracht. Vince Meessen confronteert ons met de eurocentristische manier waarop wij
de geschiedenis van Afrika, en
meer bepaald die van Congo,
schrijven. Vincent Meessen
wordt begeleid door drie Congolese rumbamuzikanten. n

BIENVENUE À CALAIS,
LES RAISONS DE LA COLÈRE
(niet vertaald)
Marie-Françoise Colombiani
en Damien Roudeau
Actes Sud - Februari 2016

VINCENT MEESSEN –
SIRE, JE SUIS DE L’ÔTRE PAYS,
Tot 24 april 2016 in Wiels,
Centrum voor Hedendaagse
Kunst
Volxemlaan 354 in Vorst

Waar en wanneer
E-GALLERY
Jacques de Lalaingstraat 29,
1000 Brussel
Van 14 april tot 8 mei 2016
Vrije toegang 7 dagen op 7,
van 12 tot 18 u.

Bienvenue à Calais, les raisons de la colère
De auteurs van dit boek zijn naar
Calais getrokken om de situatie
van de vluchtelingen te begrijpen
en te beschrijven. Vijftig pagina’s
lang worden we ondergedompeld
in hun dagelijks leven: verhalen
en vage schetsen tonen het naakte
gelaat van de mensen die in de
jungle van Calais wonen. Mensen
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Vincent Meessen
in Wiels : kunst +
rumba = bingo

I am Caritas

Jubilarissen, parochies,
jonge ouders, studenten,
vrijwilligers, verenigingen,
solidaire eigenaars, bedrijven,
muzikanten, feestvierders: we
kunnen jammer genoeg niet
iedereen bij naam noemen.
Van harte dank voor de acties
die jullie ten voordele van onze
projecten organiseren.

R Het Brugse bedrijf Kunstateliers Slabbinck maakt misgewaden en altaarlinnen. Tijdens de
voorbereidingen van de jaarlijkse
opendeurweken besloten de

medewerkers om de traditionele
attentie voor hun klanten te laten
vallen. “We kunnen niet onverschillig blijven bij de verschrikkelijke beelden uit het Midden-Oosten
en de noden van de vluchtelingen
hier bij ons. De oproep van paus
Franciscus en de Bisschoppenconferentie bracht ons op het idee
om in plaats van die gebruikelijke
attentie één procent op het totaal
van de aankopen aan Caritas International te schenken.” In februari
overhandigde Matthias Slabbinck
een cheque van 1.250 euro aan
onze collega Véronique voor de

Bedankt
voor jullie
inzet
Meedoen? Mail naar w.semey@caritasint.be.

opvang van de vluchtelingen in
België. Bedankt. y
R Op uitnodiging van Bart en
Kristien zat de Sint-Bavokerk
in Wilrijk goed vol op 28 november vorig jaar. Zangers en musici
gaven er het beste van zichzelf met
akoestische muziek en zang. Alle
aanwezigen zongen ook met volle
overgave enkele liederen mee. Een
benefietavond “om Caritas International die zich het lot aantrekt

van oorlogskinderen in conflictgebieden, te ondersteunen. Omdat
elk beetje menselijkheid nodig is.”
Bedankt Bart en Kristien voor
deze hoogstaande muzikale avond
waarmee jullie 1.600 euro hebben
ingezameld. Bedankt voor jullie
geloof in een betere wereld. y

R Diane Jacqmin, lerares Frans
aan het Instituut Sint-Rochus in
Theux heeft een missie: “Jongeren helpen de wereld te begrijpen
zodat ze later verantwoordelijkheid kunnen nemen.” Samen met
collega’s en vijftien leerlingen
schaart ze zich achter het project
‘Move with Africa’. De kers op de
taart: een bezoek aan verschillende Caritasprojecten tijdens
een tiendaags verblijf in Rwanda.
Maar niet zonder maanden van
voorbereiding! “Een verrijkende
maar tegelijkertijd aangrijpende
ervaring.” En daar blijft het niet
bij: tijdens de vasten zet de hele
schoolgemeenschap zich in voor
de integratieprojecten van
Caritas International. Instituut
Sint-Rochus, een school met een
warm hart. Bedankt! y
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Kom op voor de allerzwaksten
en bouw mee aan een betere wereld
“Waarom maken jullie eigenlijk een magazine?” Die vraag krijgen we af en toe. Meestal van
lezers die verwachten dat we de ons toebedeelde fondsen efficiënt besteden. Een meer dan
terechte bekommernis natuurlijk. En toch, dit magazine is nodig. Heel erg nodig zelfs.

U hebt recht op informatie
Want net als elke andere ngo heeft Caritas
International een plicht tot informatie. In de
eerste plaats tegenover al wie ons steunt.
Als schenker, als vrijwilliger of als betrokken
gelovige. Daarom getuigen we in elk nummer
van onze inzet voor de allerzwaksten. Daarom
leggen we rekenschap af van wat we dankzij u
allemaal kunnen realiseren.

En de kosten? Eerlijk gezegd, die vallen best
mee. Om te beginnen schrijven we alle artikels zelf. Verder geniet Caritas een voordelig
druk- en verzendtarief. En daarbovenop inspireert elk nummer onze lezers tot een warm en
vrijgevig gebaar.

Vrijblijvende oproep
Want u weet het: bij elk Caritasmagazine zit
een oproep tot steun. Die is vrijblijvend. Voel
u dus zeker niet verplicht om te geven. Raakt
onze oproep een gevoelige snaar?

Schrijf uw gift dan a.u.b. over met vermelding
van de code die op het overschrijvingsformulier staat. Zo helpt u ons tijd besparen.

Wat als u liever een ander project steunt? Dat kan altijd, en wel via een overschrijving op
rekening BE88 0000 0000 4141. Als u dat wilt, kunt u in het vakje mededeling de gewenste
bestemming opgeven. Bijvoorbeeld ‘Vluchtelingen’ of ‘Schoolbouw Nepal’.

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

