
Nr. 245 juni 2019

Ve
rs

ch
ijn

t 
4 

x 
pe

r 
ja

ar
 (m

aa
rt

, j
un

i, 
se

pt
., 

de
c.

,) 
- 

ju
ni

 2
01

9 
- 

af
gi

ft
ek

an
to

or
 B

ru
ss

el
 X

 -
 P

 2
02

01
3

Mozambique 
Hulpverlening na cycloon Idai
—
I am Caritas 
Bedankt
—
2018
Financieel overzicht

Zuid-Soedan
Honger 

©
 L

u
c 

Va
n

 H
oe

f



2

Volg ons op de voet

Caritas International
Magazine
Nr. 245 juni 2019
—

Prepress: Avenue
Druk: Corelio
Verzending: Mailingfactory
Hoofd departement Communicatie: 
Gilles Cnockaert
Redactie en vertalingen:
J. Vanraes, J. Vanstallen
Verantwoordelijke uitgever:
François Cornet, directeur
Caritas International
Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel
Info magazine: 
Tel: 02 229 36 23
johanna.vanraes@caritasint.be

Om u te kunnen informeren over onze 
projecten, over wat we met uw steun 
doen, en om een fi scaal attest te kun-
nen opstellen, bewaren wij uw gegevens 
in ons schenkersbestand. We respecte-
ren uw privacy en geven uw gegevens 
niet door. U hebt altijd het recht op in-
zage, verbetering, verwijdering, beper-
king, bezwaar en het recht om uw toe-
stemming in te trekken. Schrijf in die 
gevallen naar Caritas International, Lief-
dadigheidstraat 43, 1210 Brussel t.a.v. 
onze Data Protection Offi  cer Hubert 
Thienpont of mail hem via privacy@
caritasint.be.  

Voor meer details: lees onze volledige priva-
cyverklaring op www.caritasinternational.
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Solidariteit

Honger naar 
voedsel en vrede

Ondanks het vredesakkoord tussen de strijdende 
partijen, in september 2018, blijft het geweld in 
Zuid-Soedan voortduren. Mensen leven in angst en 
onzekerheid. En de honger dreigt. Zolang er geen vrede 
is, blijft ontwikkeling erg problematisch. De mensen 
hebben nu eten nodig, én een toekomstperspectief. Daar 
willen we, samen met u, voor zorgen.

JOHANNA VANRAES

Christopher 58 jaar, is getrouwd 
en heeft 6 volwassen kinderen. 
Drie kinderen wonen in Oegan-
da, drie zijn naar de DR Congo 
gevlucht. 

“Ik was vroeger soldaat en woonde 
in Malakal. In 2013 stapte ik uit het 
leger en trok naar Lakuja, ongeveer 
1,5 km van de stad Yei. Ik werd boer 
maar niet voor lang. Aanvallen van 
soldaten en rebellen in de streek 
maakten het werk op het veld te ge-
vaarlijk. Ik vluchtte met mijn vrouw 
naar de stad Yei waar we onderdak 
vonden via plaatselijke leiders. 
Mijn vrouw en ik eten slechts 1 keer 
per dag. We eten wat we kunnen vin-
den. Het is alweer een tijdje geleden 
dat we een voedselpakket van 
Caritas kregen, bonen en maïs-
bloem. Daarmee konden we twee 
maanden overbruggen. 
Als ik buiten kom, voel ik me als 
een dief, bang om gezien te worden. 

En buiten de stad komen we al 
helemaal niet. Het gevaar loert 
overal … We zijn bang om overvallen 
te worden, ontvoerd, mishandeld.
Als ik zo verder moet leven, dan 
sterf ik nog liever. Maar ik blijf gelo-
ven dat God ons zal beschermen en 
dat er een oplossing komt.”

Het verhaal van Christopher Tiliyani Agoda
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Honger naar  
voedsel en vrede

partijen in september 2018, blijven 
de gewelddaden in en rond de stad 
en in de regio voortduren.”

Angst en honger
overheerst
Marisol Martinez, o.m. verant-
woordelijk voor onze projecten in 
Zuid-Soedan en Oeganda, was in 
de stad Yei in maart van dit jaar, 
op werkbezoek bij onze Caritas-
partners. “Na een eerste slapeloze 
nacht omwille van de gespannen 
sfeer in de stad, viel ik de tweede 
nacht als een blok in slaap. ’s Ande-
rendaags hoor ik dat er een schietin-
cident is geweest, met doden. Rose, 
waarover sprake in de bijgevoegde 
brief, vertelt me dat enkel haar zoon 
naar school gaat. Wegens geldtekort, 
maar evenzeer omdat ze bang is 
dat haar dochters misbruikt zullen 
worden op weg naar school. 
Angst overheerst in Yei en duidelijk 
niet zonder reden. En er is honger. 
De meeste mensen eten slechts één 
maaltijd per dag. Alhoewel het de 
gewoonte is hebben we niet gelo-
geerd bij de directeur van Caritas 
om hem niet in verlegenheid te 
brengen. Ook hij heeft simpelweg 
niet genoeg voor de gebruikelijke 
gastvrijheid.”

Burgeroorlog
Zuid-Soedan verwierf zijn on-
afhankelijkheid in 2011, na een 
jarenlange burgeroorlog. Salva Kiir 
Mayardit werd de eerste president 
en zijn rivaal Riek Machar vice-
president. Toen Machar twee jaar 
later werd ontslagen, brak ook in 
Zuid-Soedan zelf een bloedige bur-
geroorlog uit. Het zuiden van het 
land bleef lange tijd gespaard maar 
in de loop van juli-augustus 2016 
gebeurde het ondenkbare. De Yei 
River State, Zuid-Soedans meest 
vreedzame regio en de graan-
schuur voor de hoofdstad Juba 
veranderde op een paar weken tijd 
van een economische groeiregio in 
een oorlogszone. Mensen sloegen 
op de vlucht naar de buurlanden, 
een deel ervan naar de stad Yei 
waar het aanvankelijk rustig bleef 
maar niet voor lang. Marisol: “Nu 
zie je in de stad Yei vooral bejaar-
den, zieken, heel jonge kinderen, 
mensen met een beperking. Ze zijn 
niet weggeraakt en zitten als een rat 
in de val. Ondanks een getekend 
vredesakkoord tussen alle strijdende 
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Voedseldistributie Yei - 2017s

“Zoek wat verenigt, 
overwin wat scheidt”
Boodschap van de paus aan 
President Salva Kiir Mayardit en 
oppositieleider Riek Machar bij 
hun bezoek aan Rome op  
11 april 2019. 

5 jaar van geweld en onzeker-
heid eisen hun tol: ongeveer 1,2 
miljoen kinderen in Zuid-Soe-
dan zijn acuut ondervoed. 6.9 
miljoen mensen riskeren niet 
genoeg eten te hebben in het 
overbruggingsseizoen (het 
moment waarop de voorraden 
op zijn en er nog niet opnieuw 
geoogst kan worden). 50.000 
mannen, vrouwen en kinderen 
riskeren hongersnood.

OCHA maart 2019
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Solidariteit

Onschuldige burgers 
blijven het slachtoffer 
van de aanhoudende 
crisis in Zuid-Soedan. 

Met uw hulp brengen we 
eten naar de meest kwets-
bare mensen in de stad Yei, 
helpen we boeren in Maridi 
hun inkomsten te verhogen 
en geven we met beroeps-
opleidingen een toekomst 
aan de vluchtelingen in 
Oeganda.

Van harte dank!

Caritas International: 
een overzicht
Toen in 2016 het geweld uitbrak, 
heeft Caritas International haar 
duurzame landbouwsteun in de 
Yei River State vervangen door 
noodhulp. De structurele steun 
aan de boeren in Maridi State 
konden we verder uitbouwen om-
dat het daar relatief rustig bleef. 
Caritas International ging ook 
aan de slag in Bidi Bidi en Imvepi 
in Oeganda waar op korte tijd 
meer dan 300.000 vluchtelingen 
toestroomden.

Zuid-Soedan
Yei River State
Het blijft moeilijk om vanuit de 
stad Yei naar het omringende 
platteland te gaan en de pro-
ducten die de stad bereiken, zijn 
schaars. Boeren zijn nog altijd 
niet aan het werk omwille van 
het geweld. We blijven maïs-
bloem en bonen uitdelen aan de 
meest kwetsbare bewoners en 
ontheemden in de stad en zaden 
en plantgoed voor groenten in 
stadstuintjes.
Maridi State
De situatie in Maridi State blijft 
stabiel en ook de veiligheid in 
de omringende staten is verbe-
terd. De weg naar Juba kan weer 
gebruikt worden om handel te 
drijven. We werken hier sinds 
2013 met de boeren aan het 
opvoeren van de productie en de 
diversificatie en commercialise-
ring van producten. We willen ons 
de komende tijd toeleggen op het 
creëren van sterke coöperaties om 
de weerbaarheid van de boeren 
nog te vergroten.

Oeganda
Er is een vredesproces aan de 
gang in Zuid-Soedan en de 
situatie in Yei River State (waar 
de meest vluchtelingen vandaan 
komen). Maar het merendeel van 
de vluchtelingen in Oeganda zal 
nog niet onmiddellijk naar huis 
terugkeren. Zij wachten tot de 
situatie genormaliseerd is. 
Onze focus in Bidi Bidi en Imvepi, 
Oeganda, ligt nu op zelfredzaam-
heid. Al 30.442 huishoudens 
kregen sinds 2016 gereedschap 
en zeer divers zaai- en plantgoed 
voor zowel groenten en fruit. 
Dankzij onze opleidingen en het 
stuk grond dat ze van de Oegan-
dese overheid hebben gekregen, 
kunnen de vluchtelingen hun 
eigen voedsel produceren. Daar-
naast voorzien we beroepsoplei-
dingen die de mensen aan een 
inkomen helpen, in ballingschap 
maar ook als ze later teruggaan 
naar Zuid-Soedan, en geven we 
studiebeurzen aan beloftevolle 
studenten.
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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 Lopen voor het goede doel
Studenten economie en bedrijfswetenschappen KU Leuven, campus Brus-
sel, organiseerden in maart een 5 km Fun Run in het Tervuren park ten 
voordele van Caritas.

R Amerikaanse student Michael 
aan het werk
“Ik groeide op in een buitenwijk ten 
noorden van Detroit (Michigan). 
Ik ben laatstejaarsstudent aan de 
universiteit van Michigan waar 
ik Romaanse talen en literatuur 
studeer (Frans en Spaans) naast 
computerwetenschappen, Chinees 
en vertaalkunde.

I am Caritas

28 sympathisanten en medewerkers liepen met succes 20 km door Brussel 
in mei. Collega Jolien: “Meelopen met de 20 km is een heel fijne ervaring. De 
sfeer zit supergoed en er is veel solidariteit tussen de deelnemers en van de sup-
porters.”

Toen ik hoorde dat ik mocht stagelo-
pen bij Caritas, was ik zeer enthou-
siast. Caritas is immers een orga-
nisatie die zich richt naar de meest 
kwetsbaren, wereldwijd. Wanneer ik 
afgestudeerd ben, hoop ik in een ge-
lijkaardige organisatie als vertaler/
tolk te kunnen werken. 

Vooral de inspanningen van Caritas 
voor asielzoekers en migranten 
boeien me. Via mijn stage hoop ik 
meer ervaring op te doen als vertaler. 
Tegelijkertijd lijkt het me ook heel 
interessant om de manier waarop 
men in Europa omgaat met vluch-
telingen en migranten te vergelijken 
met hoe het eraan toegaat in de 
Verenigde Staten. �
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Fotoverslag

Slachtoffers van Idai zijn u dankbaar
Half maart veroorzaakt cycloon Idai grootschalige verwoe- 
stingen in Mozambique. De havenstad Beira komt voor 90% 
onder water, soms tot 6 meter diep. Ook in het binnenland zijn 
er zware overstromingen.  Men schat dat er meer dan 1.000 
mensen zijn omgekomen, al liggen de officiële cijfers een stuk 
lager. 

Onze oproep om dekens, tentzeilen, hygiënekits, voedselpak- 
ketten en drinkbaar water te schenken aan de honderddui- 
zenden slachtoffers, hebt u massaal ondersteund. Eind mei 
hebben we bijna 500.000 euro bijeengebracht! 

In naam van de vele zeer kwetsbare families die we noodhulp 
kunnen brengen: heel erg bedankt! Maak hier kennis met 
enkelen onder hen.

6 april 2019. Voedselbedeling 
in Tica, Nhamatanda district, 
Mozambique. Elk gezinshoofd 
ontvangt 25 kg rijst, 7 kg bonen, 
3 kg suiker, 1 kg zout, 2 l olie en 
zeep. De verdeling verloopt heel 
ordelijk. De mensen hebben een 
tegoedbon gekregen en wie een 
pakket in ontvangst neemt, moet 
zijn handtekening plaatsen of 
zijn vingerafdruk nalaten. Naast 
voedselpakketten verdeelt Caritas 
ook tentzeilen voor een tijdelijk 
onderdak.

“Onze oogst is vernield. We gaan da-
gelijks naar de nabijgelegen school 
voor een kop rijst of bonen voor de 
hele familie. Ik heb een kleine tros 
bananen kunnen meenemen en 
daarmee moeten we het doen. De te-
goedbon die we van Caritas hebben 
gekregen zal ons helpen te overleven. 
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Slachtoffers van Idai zijn u dankbaar

En we weten dat de bedeling goed 
georganiseerd is. Er werd al eens 
voedsel uitgedeeld langs de weg door 
een andere organisatie maar die 
resulteerde in ruzie en geweld.” 
Juan Carlos en zijn vrouw heb-
ben 6 kinderen.

Rita Farriya, in het midden met 
haar zoon Ivo Mateus, 5, dochter 
Antonia, 11, in de schaduw van 
een boom bij Muda-Mufo School 
in Nhamatanda district, Mozam-
bique. 
Rita: “Op de dag van de overstro-
mingen zijn we hierheen gevlucht. 
Ons huis is weg, het is compleet ver-
nield. De kleren die we aanhadden, 
is het enige dat we hebben kunnen 
redden. Het water stroomde binnen. 
Ons huis werd een rivier. Het dak is 
weg. Er is niets meer te eten.”

Dorica Joao Nota, alleenstaande moeder, 7 kinderen. 
“Voor de cycloon werkte ik op het land om geld te verdie-
nen. Maïs- of rijstvelden. 100 m  afwerken, bracht me zo’n 
1,50 euro op. Daarmee was ik een dag, soms wel twee dagen 
bezig. Het was hard werken. Ik ging ook vissen in het meer 
vlakbij voor mijn kinderen.
Ik woon hier sinds mijn tiende. Ik heb nog nooit zo’n zware 
cycloon gezien. We renden naar het huis van de buren dat 
van steen is. We overleefden daar een week zonder eten. Al 
onze spullen werden ofwel weggespoeld of beschadigd. We 
hebben het dak zo goed mogelijk hersteld met tentzeil dat 
we van Caritas hebben gekregen maar onze hut is in slechte 
staat.
Er is momenteel geen werk op het veld en ik kan niet gaan 
vissen omwille van de overstromingen. We hebben maar 
weinig te eten. De baby heeft diarree en moet overgeven. Als 
dit blijft voortduren ben ik bang dat hij zal sterven.” Het ge-
zin kreeg kort na dit gesprek voedselhulp van Caritas.
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Met uw steun brengen we samen 
met het internationale Caritas-
netwerk, niet alleen noodhulp naar 
27.485 zeer kwetsbare personen 
in de bisdommen Beira, Chimoio 
en Quelimane. Zodra mogelijk 
willen we ook meewerken aan de 

heropbouw. Prioritair zijn daarbij 
het herstel en de heropbouw van 
huizen, steun aan de landbouw en 
het creëren van mogelijkheden om 
inkomsten te verwerven. 

Hartelijk dank voor uw steun!



Het volledig jaarverslag 2018 vindt u op www.caritasinternational.be onder ‘publicaties’. Liever een papieren versie? Geef 
uw adres door aan Alexander Couldrey op a.couldrey@caritasint.be of per brief: Liefdadigheidsstraat 43,1210 Brussel.

€ 28.119.317
65,98%

25,21%

8,81%

€ 31.215.927 46,29%

40,09%

9,08%
4,54%

Financieel verslag  
Caritas International 2018*

Inkomsten 2018
l  Overheidsfinanciering: € 18.550.947 - 65,98 %

l  Giften en legaten: € 7.090.606 - 25,21 %

l  Andere: € 2.477.764 - 8,81 % 

TOTAAL: € 28.119.317 

Uitgaven 2018
l  Asiel en migratie: € 14.451.164 - 46,29 %

l  Noodhulp en heropbouw: € 12.515.373 - 40,09 % 

l  Functioneringskosten: € 2.832.953 - 9,08 %

l   Communicatie, fondsenwerving, educatie  
en beleidsbeïnvloeding: € 1.416.137 - 4,54 %

TOTAAL: € 31.215.927  

*  Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur  
aan de Algemene vergadering van juni 2019.

In 2018 konden we onder meer rekenen op 

�  de vrijgevigheid van 20.567 schenkers  

�  de financiële steun van bisdommen, parochies, congregaties, 
partnerorganisaties en overheidsinstanties

�  288 vrijwilligers die ons helpen bij de begeleiding van asiel-
zoekers en vrijwilligers

�  723 jongeren in België die een kaart of een brief schreven 
naar jonge Syrische vluchtelingen in Libanon 

�  132 personeelsleden die zich enthousiast inzetten voor de 
meest kwetsbaren 

�  een wereldwijd Caritasnetwerk met 165 lidorganisaties

Heel erg bedankt!
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