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—
Lopen voor het goede doel!
20 km door Brussel

Haïti
Planten voor  
een beter leven
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ren uw privacy en geven uw gegevens 
niet door. U hebt altijd het recht op in-
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Solidariteit

Haïti: tegenslagen 
overwinnen
De onrust groeit in Haïti. De armoede is groot. 
De mensen komen op straat tegen corruptie en 
voor een sociaal beleid. Martine Haentjens, onze 
verantwoordelijke in Haïti, trok onlangs aan de alarmbel 
i.v.m. de trieste situatie van Lila Philippe uit Bonbon. 
Haar verhaal staat symbool voor dat van vele Haïtiaanse 
gezinnen. 

JOHANNA VANRAES

“Omdat hun huis in slechte staat 
was, bouwden Lila en haar man in 
2016 een nieuw huis, enkele meters 
verwijderd van hun bouwvallige 
stek. Het was nog maar net af toen 
cycloon Matthew voorbijraasde en 
alles vernielde. Lila was 
toen hoogzwanger en ver-
loor haar baby. Sindsdien 
voelt ze zich ziek, heeft 
ze geen energie meer. Het 
zijn haar zoon en dochter 
van 19 en 17 die het huis-
houden doen. 

Haar man heeft gelukkig 
wel een goede gezondheid 
en hij kan af en toe iets verkopen, 
maar veel te weinig. De familie is er 
niet in geslaagd om het huis herop 
te bouwen maar ze hebben een 
schuilplaats gebouwd met golfpla-
ten en zeil. Eigenlijk niet veel meer 
dan een blikken doos met een deur 
erin: één kamer met twee ‘bedden’ 
voor zeven personen. Als het regent, 

lekken de platen en het zeil en alles 
en iedereen wordt nat.” 

“De man van Lila is lid van een loka-
le gemeenschapswerking en de le-
den van zijn groep zijn bereid om op 

de plaats van het vernielde 
huis de muren weer op te 
bouwen maar het gezin 
heeft het geld niet om een 
dak te plaatsen.” En dan 
kwam een dringende 
vraag van Martine die we 
niet konden negeren: “Wij, 
Caritas, we zouden hen de 
materialen voor een dak 
moeten bezorgen zodat ze 

droog zitten. We zouden hen vooruit 
kunnen helpen met een degelijk 
moestuintje, zorgen dat er meer 
geld in het laatje komt. We zouden 
nog zoveel meer kunnen doen voor 
Lila, Élita en de vele andere families 
die het omwille van de vele tegen-
slagen voorlopig niet alleen redden. 
Kunnen we geen oproep lanceren?”

Lila’s verhaal



Haïti: tegenslagen 
overwinnen

Met de steun van de Directie-Ge-
neraal Ontwikkelingssamenwer-
king en Humanitaire Hulp (DGD) 
zijn we in 2017 van start gegaan 
in de departementen Grande 
Anse, Sud, Sud-Est en Ouest met 
een vijfjarenprogramma dat dit 
beoogt. Het zijn families als die 
van Lila die eraan deelnemen en 
het zou mooi zijn mochten we 
ook Lila’s gezin hierbij kunnen 
betrekken.

Tegenslagen 
keer op keer
Orkaan Matthew liet in oktober 
2016 een spoor van vernieling 
na in de gemeenten Abricot en 
Bonbon, departement Grande 
Anse. De meeste mensen verloren 
zo goed als alles: vee, gewassen op 
het veld, het dak van hun huis of 
hun hele hebben en houden. 

Onze lokale partner Caritas Haïti 
verdeelde noodhulp, ondersteun-
de de landbouw en de veeteelt, 
hielp bij herstellingswerken aan 
huizen. Dit alles met de steun van 
het Caritasnetwerk en de solida-
riteit van de Belgische bevolking. 
Jammer genoeg konden we niet 
alle slachtoffers helpen. Boven-
dien werden de inwoners van 
Abricot en Bonbon na de verde-
ling van zaaigoed en landbouw-
gerief opnieuw door tegenslag 
getroffen: een maand van droogte 

gevolgd door twee weken van 
stortregens. De verliezen, onder 
meer op landbouwvlak, waren 
nog maar eens erg groot. Een 
straatje zonder einde?

Risico’s beperken,
weerbaarder worden
Caritas vindt het belangrijk dat de 
mensen een degelijk dak boven 
hun hoofd hebben en voldoende 
en gezond kunnen eten. Maar 
even belangrijk is het om hen te 
wapenen tegen eventuele toe-
komstige tegenslagen opdat de 
impact ervan minder groot zou 
zijn, gedane inspanningen niet 
verloren gaan, de gemeenschap 
de nodige veerkracht heeft om 
een crisis te boven te komen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat 
elke euro die geïnvesteerd wordt 
in risicobeperking, resulteert in 
4 tot 7 euro besparingen bij latere 
noodinterventies. 

‘Onderzoek heeft 
aangetoond dat elke 
euro die geïnvesteerd 
wordt in risicobeperking 
resulteert in 4 tot 7 euro 
besparingen bij latere 
noodinterventies.’  
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Solidariteit

Help ons helpen.
Alle steun voor Lila, en 
zovele andere kwetsbare 
lotgenoten is welkom op

BE88 0000 0000 4141
Hartelijk dank

Inkomsten dankzij
een moestuintje
Een weg vinden uit de armoe-
de, financieel sterker staan, is 
belangrijk zodat de mensen bij de 
minste tegenslag niet onmiddel-
lijk moeten gaan lenen tegen hoge 
rentes of land, dieren, werktuigen 
of huisraad verkopen. Zo raken ze 
alleen maar dieper in de mise-
rie. De mannen en vrouwen in 
de betrokken gemeentes willen 
maar wat graag de handen uit de 
mouwen steken. Een Jaden Prè-

kay - een tuintje naast hun huis 
– is erg gewild. De oogst betekent 
voedzaam en gevarieerd eten voor 
het gezin. Met de verkoop van 
overschotten kunnen de vrou-
wen wat geld bijverdienen terwijl 
ze in de buurt van hun kinderen 
blijven. Ze hebben hiervoor niet 
zoveel grond nodig. Het vraagt 
wel een kleine investering om 
rendabel te zijn (kwalitatief zaai- 
en plantgoed voor kolen, tomaten, 
spinazie …, een gieter, vorming) 
– zo ongeveer 58 euro. Een bedrag 
dat ze niet zelf kunnen betalen.

Groenten en fruit 
verwerken:  
meer inkomsten
Er valt in principe meer te verdie-
nen wanneer groenten en fruit 
verwerkt worden tot vruchten-
sappen, confituren of bijvoor-
beeld crémasse – een populaire 
Haïtiaanse drank gemaakt op 

basis van geconcentreerde melk, 
suiker, alcohol van rietsuiker, 
zoete maniok, de vrucht van 
broodboom, cacao of kokosnoot. 
Caritas moedigt de mensen aan 
om dit in groepsverband te doen 
en organiseert ook de vorming. 
Wanneer een groep een techni-
sche uitleg heeft gekregen, geeft 
die de informatie dan weer door 
aan een andere basisgemeen-
schap binnen Grande Anse. Ook 
de verkoop wordt gezamenlijk op 
poten gezet.

Sparen en lenen
Eens de verkoop loopt, moedigen 
we de mensen aan om zich te or-
ganiseren in spaar/leengroepen. 
Ze krijgen hiervoor ook de nodige 
vorming want de boekhouding 
moet nauwkeurig opgevolgd 
worden. Iedere maand sparen de 

betrokkenen een kleine bijdrage. 
De leden van de groep kunnen 
dan wanneer nodig een lening 
tegen een kleine rente krijgen, 
om bijvoorbeeld een activiteit 
op te starten die geld opbrengt. 
Op dit moment heeft Lila niet de 
mogelijkheid om elke maand een 
bedrag opzij te zetten maar als 

we haar gezin bij onze activitei-
ten kunnen betrekken, lukt dat 
misschien wel.

Al onze activiteiten 
in een notendop
•  Herstellen van woningen met 

duurzame technieken voor 
slachtoffers van Matthew die 
nog niet geholpen werden

•  Verbeteren van duurzame ak-
kerbouw, veeteelt en visvangst

•  Bevorderen van opslag, verwer-
king en commercialisering van 
landbouw- en visvangstproduc-
ten

•  Bevorderen van de opslag van 
regenwater 

•  Erosiebestrijding �

Deze deelnemers zijn alvast heel 
enthousiast:
“Nu wacht ik geen jaar meer om in 
mijn tuin te oogsten. Ik kweek groen-
ten die we zelf opeten met het gezin 
en ik verkoop mijn kolen op de markt.”  
Narum Elie.
“Wij hebben een vorming gekregen 
waarbij ons getoond werd hoe we 
fruit konden verwerken. Fruit dat vaak 
verloren gaat bij het oogsten omdat 
we niet alles meteen kunnen opeten 
of verkopen. Nu kunnen we likeur 
of jam maken van sinaasappelen, 
crémasse met passievruchten, chips 
met de vrucht van de broodboom…” 
Catheline.
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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 jullie 
acties ten voordele van onze projecten.

Bedankt voor 
jullie inzet
Meedoen? Mail naar d.dewitte@caritasint.be

R Bellofjoy – Vreugdeklokje
Vreugdeklokje, het klinkt als de 
titel van een elfje uit een sprook-
je. Zo ziet het er ook uit: licht, 
fragiel en breekbaar maar met een 
duidelijke boodschap van soli-
dariteit. We hebben het hier over 
de klokjes uit het keramiekatelier 
van Ann en Peter uit Kieldrecht.

Ann: “Met de klokjes willen we niet 
enkel vreugde brengen bij de mensen 
die het in huis hangen maar ook bij 
een gezin in Niger. Voor elk klokje 
dat verkocht wordt, geven we een 
bedrag aan Caritas voor de aankoop 
van geiten. Geiten zorgen voor melk 
en kaas voor het gezin, maar ook 
voor een inkomen door de verkoop 
ervan. Wij hebben zelf geiten en heb-
ben veel sympathie voor dit mooie 
project.” y

R Ook u kunt iets doen !
Net als Ann en Peter zou u graag 
ook eens iets speciaals doen voor 
Caritas International maar u weet 
niet goed hoe eraan te beginnen?

Wij hebben voor u de oplossing. 
Met ons nieuwe platform voor 
persoonlijke initiatieven kan u 
zich solidair tonen met Caritas 
International bij belangrijke ge-
beurtenissen of sleutelmomenten 
in uw leven. Huwelijk, pensioen, 
deelname aan een sporteve-
nement, verjaardag, doopsel, 
een misschien wat uit de hand 
gelopen weddenschap… Wat u ook 
meemaakt, wat u ook organiseert, 

u kunt uw persoonlijke pagi-
na aanmaken en uw dierbaren 
uitnodigen om bij die gelegenheid 
een gift over te maken voor uw 
organisatie. 

Hoe doet u dat ? Ga naar https://
action.caritas-int.be, kies uw ‘eve-
nement’, creëer uw pagina, post er 
uw foto’s en nieuwtjes en deel de 
pagina met anderen. Zo eenvou-
dig is dat. 
Hebt u nog vragen, aarzel dan niet 
Davy De Witte te contacteren  
op 02 431 00 72 of  
d.dewitte@caritasint.be.  
Alvast heel erg bedankt! y
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Asielzoekers in België

Focus op de meest 
kwetsbaren:  
“Alles is moeilijker  
in een rolstoel”

Het opvangcentrum 
voor asielzoekers 
in Scherpenheuvel 
verwelkomt sinds 
enkele maanden 
mensen met specifieke 
noden. Personen 
met lichamelijke 
of psychologische 
aandoeningen, kinderen 
met autisme, vrouwen 
die hoogzwanger zijn… 
allemaal krijgen ze er de 
extra zorg die ze nodig 
hebben. 

JOLIEN CARNEL

De eerste zonnestralen van 
februari hullen het opvangcen-
trum van Scherpenheuvel in een 
warme voorjaarsgloed. “Is de lente 
nu begonnen?”, vraagt Suhad, 
rustend op haar kruk. De vrouw 
leerde België kennen in augustus. 
De hete, droge zomer van 2018. 
Ze werd toen opgevangen in een 
centrum in Broechem, bij Ant-

werpen, samen met haar man, 
hun twee zonen, twee dochters 
en kleinkind. “Mijn oudste dochter 
is getrouwd, maar haar man werd 
ontvoerd in Irak. Sindsdien hebben 
we niets meer van hem gehoord.”

Dringende operatie
Suhad moest dringend een 
heupoperatie ondergaan. Samen 
met haar familie werd ze overge-
plaatst naar het opvangcentrum 
van Caritas in Scherpenheuvel. 
Ze zat toen nog in een rolstoel. 
In januari ging ze onder het mes. 
Ze kreeg een heupprothese en 
drie keer per week bezoek van 

een verpleegster die hielp bij de 
revalidatie. 
Intussen heeft ze haar rolstoel 
ingeruild voor een kruk, waarmee 
ze moeizaam maar zeker naar 
buiten wandelt. “Alles is moeilijker 
in een rolstoel”, vertelt ze. “Je moet 
altijd hulp vragen. Nu kan ik gewoon 
zelf naar buiten gaan en van de zon 
genieten.”

Grotere 
gezondheidsproblemen
Voor het grote kasteel waarin het 
opvangcentrum is gehuisvest, 
neemt een familie nog een laatste 
foto met begeleiders, voor ze ver-

Verpleegsters Hanane en Marisa geven de nodige extra zorg aan de mensen in 
het opvangcentrum van Scherpenheuvel.

s
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trekken in een busje van Caritas. 
Een meisje in een rolstoel wacht 
samen met haar moeder op een 
auto die haar naar het ziekenhuis 
van Leuven zal brengen. Ze heeft 
spina bifida, een aangeboren afwij-
king die intensieve zorg vereist. Die 
krijgt ze hier in Scherpenheuvel.
“De gezondheidsproblemen zijn 
omvangrijk”, zegt verpleegkundige 
Hanane. Naast haar zit Marisa, 
die ook verpleegkundige is. “De 
huisarts komt twee keer per week 
langs, maar er was zoveel te doen dat 
er een extra verpleegster werd aan-
genomen”, zegt zij. “Ik ben heel blij 
om voor Caritas te kunnen werken. 
18 jaar geleden werd ik zelf nog als 
vluchteling begeleid door iemand 
van Caritas. Nu is de cirkel rond.”

Speciaal ingerichte 
kamers
Het medisch kantoor van Hanane 
en Marisa is het enige kantoor dat 
is overgebleven op het gelijk-
vloers. De andere medewerkers 
verhuisden naar de bovenste 
verdieping en hun voormalige 
kantoren werden omgevormd tot 
kamers voor hulpbehoevenden. 
De eerste kamer is van Suhad en 
haar familie, wat verderop woont 
Haider, een 45-jarige Irakees. 
“Ik ben nu twee maanden en een half 
in België”, vertelt Haider. “Iedereen 
is heel vriendelijk en hulpvaardig. 
Maar tegelijk voel ik me enorm 

eenzaam. Soms merken ze wel dat 
ik neerslachtig ben, en dan overtuigt 
iemand me om mee te gaan naar de 
markt. Ik wil graag verder met mijn 
leven, de eenzaamheid bestrijden 
door wat meer buiten te komen, deel 
te nemen aan het gemeenschapsle-
ven.”

De dag waarop alles 
veranderde
Haiders familie is nog in Irak. Hij 
scheidde van zijn vrouw om haar 
en zijn kinderen te beschermen. 
“10 februari 2013 is de dag waarop ik 
bang werd van iedereen”, zegt hij. “Ik 
werd aangevallen door gewapende 
milities omdat ik alcohol verkocht 

ik nog leefde, gingen ze weer achter 
me aan. Ik wist dat ik zou sterven als 
ik niet vertrok.”

Dromen 
van een toekomst
“Ik werk graag en zou graag alleen 
gaan wonen en terug aan de slag 
gaan”, droomt Haider luidop. 
“Scherpenheuvel is mooi en rustig. 
Hier zou ik wel willen wonen. En ik 
doe gelijk welke job, als het maar 
mogelijk is in een rolstoel. Inpakker 
in een fabriek misschien. Ik zou me 
al beter voelen als ik wist hoe mijn 
toekomst eruit zag.”
Vanuit het grasveld voor de 
ingang komen twee mannen met 
een kinderwagen aangewandeld. 
De baby die ze voortduwen is 
niet de enige in het centrum. “We 
hebben hier een echte babyboom,” 
vertelt verpleegkundige Marisa. 
“De gynaecoloog en het ziekenhuis 
liggen op slechts 10 minuten van 
hier, waardoor veel zwangere vrou-
wen hier terecht komen. We maken 
voor hen een babypakketje met 
onder andere kleertjes, handdoeken 
en kompressen.” 
Het opvangcentrum van Scher-
penheuvel kan maximum 144 
mensen opvangen. Momenteel 
wonen er 55 kinderen tussen 
0 en 19. Toch is het rustig deze 
ochtend. De kinderen gaan naar 
school, anderen naar de Neder-
landse les. Ze bouwen aan een 
toekomst die voorlopig nog uit 
vraagtekens bestaat.  �

De federale overheid is bevoegd 
voor de selectie van asielzoekers 
die naar ons opvangcentrum in 
Scherpenheuvel kunnen komen 
en geeft ons hiervoor ook sub-
sidies.
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“Ik doe gelijk welke job, als het 
maar mogelijk is in een rolstoel.” 
Haider

s

en volgens hen geen goede moslim 
was. We waren doodsbang dat ze ook 
de kinderen iets zouden aandoen.
Mijn ruggenwervel werd geraakt 
door een kogel en ook mijn been 
raakte gewond. Ik verbleef 8 maan-
den in het hospitaal. De gewapende 
groepering dacht dat ik dood was, 
maar toen ze erachter kwamen dat 



De 20 kilometer door Brussel op 19 mei: een sportief massa-evenement waar niemand 
omheen kan. Meteen ook de gelegenheid om het nuttige aan het aangename te koppelen 
door te lopen voor het goede doel. Net als verleden jaar zal Caritas International met een 
team aan de start staan. En wij kunnen hierbij alle steun gebruiken.

U wil samen met ons lopen? Of u kent mensen die misschien wel samen met ons de 
uitdaging willen aangaan? Iedereen is van harte welkom. Deelnemen kost 30 euro per 
persoon (25 euro voor de inschrijving en 5 euro voor het T-shirt). Wij zorgen voor alles: de 
inschrijving, het loopnummer, het sport T-shirt in de Caritaskleuren en toegang tot onze 
vestiaire in het Koninklijk museum van het Leger. Als tegenprestatie zouden we het zeker 
waarderen mocht u uw persoonlijke pagina creëren (op het platform waarover sprake p. 5) 
en minstens 50 euro inzamelen voor de heropbouw van huizen in Haïti.

Om u in te schrijven of een deelnemer/deelneemster te sponsoren, ga naar 
https://action.caritas-int.be/events/20kmBxl2019 en volg de verschillende stappen.

Opgepast: de inschrijvingen worden op 14 april afgesloten. Succes! 

Lopen voor het goede doel!


