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Kasaï
3 miljoen mensen lijden honger
—
Azië
Zware overstromingen
—
België
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Zij hebben allen hartver-
scheurende verhalen. 
Ouders die opgepakt werden 

of gedood voor hun ogen. Fysiek 
en seksueel geweld tegenover 
vrouwen en kinderen. Zonen en 
dochters die gestorven zijn door 
ontbering of aan cholera… Ze zijn 
met 579 mensen in het kamp Sint 
 eresia in Yola, Nigeria. Ze zijn 
op de vlucht geslagen voor de 
terreurgroep Boko Haram in au-
gustus 2014. Kleine boeren die een 
rustig leven leidden op het platte-
land, tot het geweld losbarstte. 

In november was ik in Nigeria en 
heb ik enkelen van hen ontmoet. 
Adamu, een jongen van 13. Zijn 
moeder en twee zussen werden 
ontvoerd. Hij heeft sindsdien niets 
meer van hen gehoord. En Tabit-
ha, een jonge vrouw van 27 die een 
zoontje van 2 verloor aan cholera. 
Hoe wreed kan het leven zijn.

Collega’s waren recent in Kasaï 
(DR Congo) en in Aleppo en Homs 
(Syrië). Ook in die regio’s zijn een 
groot aantal mensen op de vlucht 
voor geweld. U leest verderop in 
dit magazine meer over beklij-

vende ontmoetingen, over de pijn 
van het verlies van dierbaren, een 
thuis, een toekomst. 

De belangrijkste zorg van alle 
Caritasmedewerkers, en ook die 
van u - uw vrijgevigheid van de 
afgelopen maanden is er een dui-
delijk bewijs van - is de veiligheid 
van die ontheemden, hoe hen aan 
voedsel, onderwijs en een betere 
toekomst helpen. Met uw hulp is 
er een uitweg, is de hoop sterker 
dan de vertwijfeling. En daar zijn 
zij - en wij - u zeer erkentelijk 
voor.

De grote droom van de mensen 
die ik heb ontmoet, is terugkeren 
naar huis en in vrede leven. Via 
internationale netwerken probe-
ren we invloed uit te oefenen op 
het vredesproces in conflictge-
bieden maar de uitdagingen zijn 
enorm en een verantwoordelijk-
heid van alle betrokken partijen. 
Vrede, we blijven werken, hopen 
en bidden.
Zalig kerstfeest.

Marisol Martinez,  
projectverantwoordelijke
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Vergeten crisis 

“Ik heb 4 familieleden 
verloren en alles wat ik 
had. Er zijn familieleden 
verjaagd die ik nog niet 
terug gevonden heb”, 
vertelt Clémentine, op de 
vlucht in haar eigen regio 
Kasaï. Haar grootste 
zorg? Eten vinden. 
Terugblik op 15 maanden 
crisis. 

JULIE VANSTALLEN

“Dit conflict heeft ons dusdanig 
verrast dat we halsoverkop in alle 
richtingen zijn gaan lopen ”, gaat 
Clémentine Kapinga verder. Ze 
wordt opgevangen in het hartje 
van Centraal-Kasaï, op 35 km 
van Kananga. “De situatie blijft 
erg gevaarlijk. Er zijn nog altijd 
gewapende mannen in ons dorp. 
Ze jagen de jongeren op. Alles wat 
ik van Caritas gekregen heb, zoals 
zaaigoed en werktuigen, hebben ze 
ons afgenomen. Ik heb niets meer.” 
Net als zij hebben meer dan 3 
miljoen mensen in de 5 provincies 
van Kasaï dringend voedselhulp 
nodig. OCHA (bureau van de 
Verenigde Naties dat humanitaire 
hulpverlening coördineert) schat 
dat 280.000 kinderen zwaar 
ondervoed zijn en dat 380.000 
mensen onderdak en huishoud-
gerief nodig hebben. 

Dood van een traditionele
leider
Voor de oorsprong van deze hu-
manitaire crisis in Kasaï moeten 
we teruggaan naar 8 augustus 
2016, Tshimbulu (Centraal-Kasaï). 
Bewoners zijn in opstand geko-
men tegen het centraal gezag na 
de moord door de veiligheids-
troepen op hun traditionele leider 
Kamuina Nsapu. Militaire acties 
zijn hierop gevolgd met vervol-
gingen zonder bevel, verkrachtin-
gen, vernielingen en allerhande 
geweldplegingen. Ook kinderen 
werden ingelijfd en gebruikt. De 
verschillende partijen die betrok-
ken zijn in dit conflict maken zich 
schuldig aan buitensporig geweld 
ten aanzien van de burgerbevol-
king. Geleidelijk heeft het geweld 
zich over de 5 provincies van 
Kasaï verspreid. 

Kasaï: meer  
dan 3 miljoen  
mensen hebben honger 
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Grote noden
“De noden in de regio zijn enorm”, 
zegt Willem Vervaeke, verant-
woordelijk voor de programma’s 
van Caritas International in DR 
Congo. “Omwille van de crisis 
hebben de mensen, ondanks al hun 
werk, niet kunnen oogsten: velen 
onder hen hebben al drie oogsten 
verloren. Dit heeft catastrofale 
gevolgen voor wat betreft de beschik-
baarheid van voedsel en de prijzen. 
De toestand is alarmerend: meer 
dan 280.000 kinderen zijn ernstig 
ondervoed en krijgen tot dusver geen 
hulp. De bevolking heeft daarnaast 
ook hygiënekits nodig, toegang tot 
proper water en huishoudgerief.”
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280.000

762.307 710.451

382.875

3.032.841
5

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
CONGO

ernstig ondervoede kinderen
hebben dringend hulp nodig

DE NODEN

CARITAS IN ACTIE

mensen zijn op de vlucht 
in eigen land

mensen zijn teruggekeerd 
naar hun dorp

mensen hebben dringend
voedselhulp nodig in de

mensen hebben 
nood aan onderdak 

en huishoudgerief

provincies 
van Kasaï

Kasaï

HUMANITAIR
ALARMNETWERK
Bijna 200 parochies

alarmeren bij een crisis
opdat we snel de gepaste 

hulp kunnen bieden

Verdeling van zaaigoed en werktuigen opdat de 
mensen opnieuw kunnen boeren

HEROPBOUW

NOODHULP
Verdeling van voedsel, 

hygiënekits en 
huishoudgerief 
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Wat doet Caritas ?
“Onze interventie is drievoudig”, 
aldus Willem Vervaeke. “Dankzij 
een financiering van Unicef hebben 
we een waarschuwingsnetwerk 
kunnen opzetten. We hadden al een 
begin van netwerk voor de crisis en 
sindsdien is het heel nuttig geble-
ken. In 10 provincies van Kasaï en 
Equateur, dat zijn 15 bisdommen 
en 390 parochies, hebben we alarm 
kunnen slaan bij onheil. Geweld, de 
verdwijning van personen, natuur- 
rampen,… Deze waarschuwingen 
betreffen zeer diverse problemen. Ze 
gebeuren per sms. Hiermee kunnen 
we heel snel de noden evalueren en 
de nodige hulp bieden.” 

Caritas verdeelt daarnaast 
voedselpakketten en hygiënepro-
ducten aan de meest behoeftige 
verplaatste personen. “Het derde 
luik betreft het heropstarten van 
de landbouw. Binnenkort zouden 

©
 U

n
ic

ef

Ook u kunt helpen. 
Doe een gift op BE88 0000 0000 4141
Met bijgevoegd overschrijvingsformulier of online.

Lees meer over de situatie ter plaatse. 
Onze collega Gilles Cnockaert is net terug uit Kasaï en heeft aangrijpende 
verhalen en beeldmateriaal meegebracht: www.caritasinternational.be.

Clémentine: “Het is dankzij Caritas dat ik 
volhoud. Ik kan in ieder geval niet werkloos 
toezien. Ik wil werken, mijn leven opnieuw in 
handen nemen zoals vroeger.”

we hiermee van start willen gaan.
We willen honderden families het 
nodige geven om op kleine schaal in 

hun eigen voedsel te voorzien, o.a. 
zaaigoed en werktuigen voor hun 
moestuin.” �

Vergeten crisis 
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Syrië, tussen onzekerheid  
en hoop
Al voor de zevende keer 
zullen de Syriërs kerst 
vieren in een land in 
oorlog. Het geweld lijkt bij 
momenten af te zwakken, 
maar het blijft wachten 
op vrede. Sébastien 
Dechamps, coördinator 
urgenties, getuigt. 

Zeven jaar van onmenselijk lijden, 
zeven jaar waarin niets of nie-
mand gespaard bleef. Balans: een 
landschap van ruïnes, verscheur-
de families, miljoenen mensen op 
de vlucht (in eigen land of elders) 
die ondanks alles zijn 
blijven hopen.

Maar misschien ver-
schijnt er toch wat licht 
aan het einde van de 
tunnel. Er is de interna- 
tionale gemeenschap 
– nog steeds erg ver-
deeld – die een ander 
geluid laat horen, gewag 
maakt van “stabilisering”, vredes-
bestanden, toekomstige even-
wichten. Daarnaast zijn er men-
sen, groepen, gemeenschappen, 
solidariteitsorganisaties die stap 
voor stap een nieuwe toekomst 
aan het uitbouwen zijn. Het gaat 
nog om kleinschalige en weinig 
in het oog springende initiatie-
ven: de pure humanitaire noden 
(huisvesting, voedsel, gezond-
heid, verwarming…) zijn nog altijd 
enorm groot. We spreken nog niet 
over gerechtigheid, of sociale en 
politieke veranderingen. Maar er 
wordt meer en meer gepraat over 

onderwijs, steun aan heropbouw 
en aan kleinschalige economische 
activiteiten.

Ik had tijdens een recent bezoek 
in de kuststreek in het westen van 

Syrië, een lang gesprek 
met het team van Cari-
tas Tartous dat sinds het 
begin van het conflict de 
steun krijgt van Caritas 
International België. 
Volgens onze lokale 
partner zijn er enkele 
tientallen gezinnen (op 
een totaal van duizen-
den die hun toevlucht 

zochten in de regio Tartous…) die 
er nu aan denken om terug te 
keren naar Homs, Aleppo of hun 
dorp waar niet langer gevochten 
wordt. Er blijven erg veel hinder-
palen: hoe kan je een nieuw leven 
beginnen in een wijk die compleet 
vernield is, waar geen elektriciteit, 
geen water, school of openbare 
dienstverlening is? Met welke 
middelen kunnen de mensen een 
menswaardige woning bouwen?

Caritas kan onmogelijk alleen al 
deze uitdagingen op zich nemen. 
Er zijn andere actoren die ook over 

de brug zullen moeten komen, er 
zal moeten samen gewerkt wor-
den. Maar alleen al het uitspreken 
van deze perspectieven, is op zich 
al een teken van verandering en 
hoop. Wat de mensen tot vluchten 
gedreven heeft, was vaak angst, 
geweld en wanhoop. Heel wat 
onder hen vrezen nog altijd voor 
represailles, onderdrukking van 
minderheden, nieuwe onrecht-
vaardigheden, een onzekere 
toekomst voor hun kinderen.

Caritas blijft zich verder inzetten 
voor de mensen in Syrië, en voor 
de vluchtelingen in de buurlan-
den en in Europa. We doen al het 
mogelijke om tegemoet te komen 
aan hun meest dringende basis-
noden. We weten dat we hiervoor 
een beroep kunnen doen op 
jullie vrijgevigheid. Vrijgevigheid, 
geduld, hoop en het geloof in een 
wereld die geregeerd wordt door 
medemenselijkheid en onbaat-
zuchtigheid. Er was al een ‘voor’ 
deze gruwelijke oorlog, er zal 
ongetwijfeld ook een ‘na’ komen.  
Deze ‘na’ zal zowel in Syrië als 
hier bij ons moeten opgebouwd 
worden: we zullen ‘samen op weg’ 
moeten gaan. �

Getuigenis
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Noodhulp AziëNoodhulp Azië

De nachtmerrie 
van Budeshwari
2 juli 2017 was voor velen een 
dramatische nacht in Assam, 
een staat in het noordoosten van 
India. Budeshwari, 55 jaar oud en 
moeder van 5 kinderen, was een 
van de gelukkigen die de over-
stromingen overleefden. “Toen het 
water ’s nachts ons dorp overspoel-
de, zijn we halsoverkop gevlucht”, 
vertelt Budeshwari Narah. “De 
stroming was zo onverwacht sterk 
dat we ons moesten zien te redden 
met onze vlotten van bananenbo-
men. Voor onze ogen zagen we onze 
jonge rijstplantjes, onze dieren, ons 
huis… , zomaar wegspoelen.”
Het gezin en de honderden andere 
mensen die zich in veiligheid kon-
den brengen, hebben meer dan 4 
dagen in open lucht doorgebracht, 
zonder eten en basisbenodigdhe-

Overstromingen  
in Azië maken 
veel slachtoffers

den. “Omdat het niet goed ging met 
de kinderen heb ik wat rijst geleend 
in afwachting van hulp van de rege-
ring. We kregen uiteindelijk na vier 
dagen 8 kg rijst, 1,5 kg granen en 1 kg 
zout. Het merendeel heb ik gebruikt 
om mijn lening terug te betalen.”

“Caritas India was de eerste hulpor-
ganisatie die ons bereikte. Ik ben bij-
zonder dankbaar dat ze al heel snel 
voor water, hygiënekits en sanitair 
hebben gezorgd en dat we 2.000 INR 
(25 euro) cash geld kregen voor drin-
gende aankopen. Maar er is nog heel 
wat nodig: proper drinkwater, boten, 
zonnepanelen voor licht, materiaal 
voor onze huizen.”

Van nul af aan, 
vooral voor de armsten
De moessonregens, die in princi-
pe van juni tot september vallen, 
waren dit jaar bijzonder overvloe-
dig in Azië. Grote delen van India, 
Nepal, Bangladesh en Pakistan 
liepen onder. Een half miljoen 
mensen hebben hun huis verlo-
ren, er werden meer dan 1.200 
doden geteld.  Scholen, huizen, 
medische centra werden vernield. 
Ook de gewassen op het veld en 
het vee zijn verloren. Mensen 
met een klein winkeltje zijn hun 
inkomen kwijt. Minsten 40 mil-
joen mensen hebben op de een of 
andere manier schade geleden.
“Wij hebben alles verloren, ons huis 
en onze bezittingen”, zucht Suresh 
Kumar Gupta uit Oost-Nepal. 
“Vandaag overleven we met nood-

hulp, maar voor hoe lang nog?” Eens 
te meer zijn het vooral de armen 
die het slachtoffer zijn van deze 
extreme weersomstandigheden 
alleen al omdat zij meestal in die 
gebieden wonen waar het over-
stromingsgevaar het grootst is.

Waarom zoveel
overstromingen?
Het zijn overvloedige moesson-
regens die hebben geleid tot de 
zwaarste overstromingen in de 
regio sinds 10 jaar. In Pakistan 
bijvoorbeeld, viel er in de kuststad 
Karachi 88 mm regen op 31 au-
gustus, terwijl het maandgemid-
delde slechts 60 mm bedraagt. 
Er wordt algemeen aangenomen 
dat de klimaatwijziging hierin een 
rol speelt. “Naast de regen is ook de 
topografie (ligging/aanwezigheid 
van bergen, waterlopen, …) bepalend. 
Maar er is meer. Ook de mens draagt 
verantwoordelijkheid. Erosie van 
rivieroevers, gebrekkige afwatering, 
ontbossing, verstedelijking, of ook 
nog het openen van dammen voor 
commerciële belangen, zonder reke-

Terwijl alle ogen gericht 
waren op orkaan 
Harvey die in Texas en 
Louisiana enorme schade 
aanrichtte, hadden 
de media nauwelijks 
aandacht voor de zware 
overstromingen in Azië. 
De noden zijn er niet 
minder om.  

JOHANNA VANRAES
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ning te houden met de gevolgen voor 
de lokale bevolking”, verduidelijkt 
Frederick D’Souza, directeur van 
Caritas India.

Met vereende krachten
Onze lokale Caritaspartners in de 
getroffen landen hebben sa-
men met hun vrijwilligersteams, 
onmiddellijk de hoogstnodige 
hulp geboden. Het Caritasnetwerk 
heeft ondertussen een noodhulp-
programma opgezet dat ook al 
kiemen van heropbouw bevat. Het 
loopt over meerdere maanden, 
verschillend van land tot land, 
afhankelijk van de noden. Samen 
zullen we 282.622 mensen helpen 
met voedsel, water en sanitair, een 
inkomen, medische zorg en psy-
chosociale begeleiding. Dankzij uw 
bijdragen aan ons noodhulpfonds, 
kunnen we zowel de activiteiten in 
India als in Nepal steunen met elk 
20.000 euro.

Klachten en suggesties
Humanitaire hulp is voor Caritas 
meer dan het uitdelen van hulp-

goederen of diensten aan passieve 
‘begunstigden’. De mensen blijven 
de touwtjes van hun eigen leven 
in handen houden. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de ‘klach-
tendoos’ die Caritas India instal-
leert waar ze actief is. Het is een 
uitnodiging om frustraties voor te 

leggen en suggesties te doen voor 
verbeteringen. Elke dag na de 
verdeling van hulpgoederen gaan 
het dorpscomité en het personeel 
van Caritas samenzitten om de 
doos te openen. Samen nemen 
ze beslissingen over de aanpak 
van een klacht of een voorstel. 
Op die manier krijgen mensen de 
gelegenheid hun mening te uiten 
over de gang van zaken en zijn ze 
betrokken. Caritas van haar kant 
legt verantwoording af en speelt 
open kaart over haar aanpak. 
Participatie, transparantie, ver-
antwoording, … te grote woorden 
misschien voor een initiatief als 
de ‘klachtendoos’, maar voor de 
betrokken gemeenschappen, waar 
het tenslotte allemaal om draait, 
zijn ze hiermee teruggebracht tot 
hun essentie. �
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“Wij zijn boeren en onze 
dieren en gewassen zijn 
alles voor ons, maar de 
overstroming heeft ons 
nu alles afgepakt. Dit is 
het einde.”

Gunukanti Gogoi,  
Panchnoi village, Assam. 

Ali Isahaque, 52, toont foto’s van de overstromingen in Bangladesh in augustus ll. 
Hij kan zich niet herinneren dat het ooit eerder zo erg is geweest.

s
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Campagne Ethiopië

“Wie water heeft, woont 
dicht bij het paradijs”, 
zo luidt een Ethiopisch 
gezegde. Dankzij onze 
schenkers wonen de 
meest kwetsbare families 
van Tigray, Ethiopië, nu 
een beetje dichter bij het 
paradijs. Enkele cijfers.

JOLIEN CARNEL

Water binnen handbereik, 
dankzij u

De campagne bracht in totaal 594.085 euro 
op. In naam van Mihret, Gebresilasie en onze 
collega’s in Ethiopië willen we u hartelijk be-
danken voor dit mooie resultaat. De waterpro-
jecten die u mee opzette, veranderen immers 
alles: het landschap én het leven van de men-
sen die er wonen. Hartelijk dank daarvoor.

s
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1.092 mensen namen deel aan de online quiz. 
Bezoekers van onze website en sociale media 
konden deelnemen aan een quiz over Ethiopië, 
water, droogte en het werk van Caritas. Zij we-
ten intussen wat de officiële taal van Ethiopië 
is, maar ook hoeveel water er in een paprika 
zit en sinds wanneer Caritas in Ethiopië werkt. 
Zelf ook benieuwd? De antwoorden vindt u op 
onze website.

6.950 schenkers deden een gift voor de campagne. Zij schon-
ken zuiver water aan de Ethiopische gezinnen die er het meeste 
nood aan hebben. Zo werd de dorre grond omgetoverd in groene 
moestuintjes, waar nu drie keer per jaar uien, paprika’s, aardap-
pelen en tomaten uit de grond schieten.

s
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Bedankt 
voor jullie 
inzet

R Concert voor het goede doel
Op 12 november werd in de 
Sint-Cordulakerk in Schoten een 
sfeervol benefietconcert georga-
niseerd voor vier goede doelen, 
waaronder Caritas. 
“Er zijn zoveel natuurrampen die 
onschuldige slachtoffers maken”, 
vertelt organisatrice Ilse Houben, 
“dat raakt me enorm.” Daarom gaat 
een deel van de opbrengst naar 
ons noodfonds, dat wordt ingezet 
om snel te reageren als er zich 
ergens een catastrofe voordoet. 

Meedoen? Mail naar j.carnel@caritasint.be 

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.

JOLIEN CARNEL

Vragen over  
uw testament?

Gonzalo Dopchie, voormalig  
directeur en vrijwilliger legaten,  

kan u discreet en geheel  
vrijblijvend meer informatie  

geven.

U kunt hem telefonisch  
contacteren op 0475 76 10 00 

 of via e-mail:  
g.dopchie@caritasint.be

dat verdeeld wordt onder de vier 
goede doelen. Hartelijk bedankt! y

R #ShareJourney
We dromen van een wereld 
waarin zij die aan onze deuren 
kloppen met warmte onthaald 

R Infosessie legaten
5 infosessies over legaten brach-
ten dit jaar heel wat volk op de 
been. Onze specialisten ont-
moetten bijzondere schenkers 
en informeerden hen over de 
mogelijkheden om in het testa-
ment zowel een goed doel als een 
dierbare op te nemen. Bedankt 
aan iedereen die erbij was! y

I am Caritas

worden, niet met angst. Daarom 
zette het Caritasnetwerk een gro-
te campagne op, samen met haar 
partners overal ter wereld en met 
de steun van Paus Franciscus. De 
ander ontmoeten staat centraal 
in de campagne #ShareJourney.
Ook u kunt de campagne steu-
nen: Ga samen op weg met 
migranten in uw buurt. Neem een 
foto met open armen als teken 
van verwelkoming en toon zo uw 
steun voor een ontmoetingscul-
tuur. Zoals u kunt zien, deden 
onze collega’s het u al voor. 
U kunt uw foto opsturen naar  
j.carnel@caritasint.be of zelf 
delen op sociale media met de 
hashtag #ShareJourney. y

“Er kruipt enorm veel werk in de 
organisatie, maar dit is iets dat ik al 
lang wilde doen. En het voelt goed 
om iets waardevols te kunnen doen 
voor anderen”, vertelt de gedreven 
organisatrice. 
Als hoofdact wist ze Ingeborg te 
strikken. “Dit is een van de weinige 
optredens die Ingeborg dit jaar geeft, 
een behoorlijk exclusief concert 
dus”, weet ze. Het benefietconcert 
bracht in totaal 1000 euro op,  



 

De oorzaken van conflicten zijn bekend: ongelijkheid, armoede, machtswellust, fana-
tisme... De weg naar vrede is bezaaid met veel hindernissen maar zonder onderlinge 
solidariteit en begrip komen we er niet, alle verdragen en akkoorden ten spijt.

Ook in 2018 willen we graag samen met u heel concreet bouwen aan een wereld van 
vrede, solidariteit en rechtvaardigheid. Samen met u op weg gaan met kwetsbare me-
demensen: mensen in armoede, slachtoffers van rampen, mensen op de vlucht… net 
als Jezus die het ons heeft voorgedaan. De geboorte van het Kind vieren, 365 dagen 
van het jaar.

Een zalig kerstfeest en een vredevol 2018 
voor u en al uw dierbaren 

vanwege het hele Caritasteam

www.caritasinternational.be

Samen op weg 
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