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DR Congo: ebola
Caritasnetwerk grote troef
—
I am Caritas 
Bedankt
—
Libanon
Mobiele medische zorg

Libanon:  
uitzichtloosheid 
doorbreken 
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Libanon kreunt 
onder de armoede
“De laatste jaren zien we dat mensen, Libanezen, die ons 
vroeger fi nancieel steunden of vrijwilliger waren voor Caritas, 
nu zelf in de armoede tuimelen. We stellen vast dat de 
Libanezen alsmaar kwetsbaarder worden”, vertelt Dayane 
Daou, hoofd van het departement gezondheidszorg bij 
Caritas Libanon. Hoe komt dat? Wat is er precies gaande? 
Verslag van een bezoek aan Libanon, een land dat een 
zware prijs betaalt voor de conflicten in de regio. 

CONSTANCE ISAAC

De cijfers zijn duidelijk: volgens 
schattingen van de Verenigde 
Naties leeft 28,5% van de Libane-
zen onder de armoedegrens. Er is 
bovendien aangetoond dat de on-
gelijkheid bijna nergens zo groot is 
als in Libanon. Als je door de stra-
ten dwaalt en mensen aanspreekt 
is er geen twijfel mogelijk: een 
klein gedeelte van de bevolking is 
heel welstellend terwijl een grote 
meerderheid probeert te overleven 
met schaarse middelen. 

Een wankel evenwicht 
in gevaar
De massale toestroom van Syriërs 
de afgelopen jaren, heeft een ge-
weldige druk gezet op het fragiele 
evenwicht in het land van ceders. 
De Libanese openbare dienstver-
lening stelt nog weinig voor. De 
arbeidsmarkt is in vrije val en de 
huurprijzen swingen de pan uit. 
“Het leven is hier veel duurder dan in 
Frankrijk of in België”, weet Myrna 
Chamieh van Caritas Libanon. 
Terwijl de lonen en de arbeids-

markt helemaal niet te vergelijken 
zijn.

Na de oorlog de armoede
Libanon heeft jarenlang zijn hart 
opengesteld voor de vluchtelin-
gen uit buurlanden zoals Syrië en 
Palestina. Vandaag zijn er in het 
land bijna 450.000 Palestijnen en 
bijna 1 miljoen Syrische vluchte-
lingen geregistreerd. Men schat dat 
de totale bevolking voor ongeveer 
40% uit migranten bestaat. 
Ze worden niet langer bedreigd 
door geweld, maar voor vele 
vluchtelingen is de rust maar van 
korte duur. Er dreigt algauw nieuw 
gevaar: de armoede. “Hier mogen de 
vluchtelingen maar in drie sectoren 
werken: de afvalverwerking, de bouw 
en de landbouw”, verduidelijkt Na-
dim Kseib, van de vluchtelingen-
programma’s van Caritas Libanon. 
Daarenboven is werk geen garantie 
om aan de armoede te ontsnap-
pen. Volgens het UNHCR leeft 69% 
van de Syrische vluchtelingenfa-
milies onder de armoedegrens.
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Libanon kreunt  
onder de armoede

Twee gezinnen in precaire situaties 
Twee ontmoetingen met als gemeenschappelijke deler: een warm welkom ondanks de moeilijke leefomstandigheden.

> Amena (pseudoniem),  
39 jaar, Syrische vluchtelinge, 
moeder van 4 kinderen – Jbeil 
“Mijn man werkt in de landbouw 
en verdient ongeveer 13$ per dag”, 
vertelt Amena. Samen met haar 
man heeft ze vier kinderen van 7, 
11 en een tweeling van 12 jaar. Ze 
werken allebei maar dat is niet 
genoeg. “Het werk van mijn man 
hangt sterk af van de weersomstan-
digheden. In de winter kan hij niet 
werken en dan moeten we lenen om 
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Amena en haar gezin wonen in 
een tuinhuis van betonnen muren, 
aangetast door de hitte en de  
tand des tijds. Met zijn zessen 
slapen ze allemaal samen in één 
kamer.

s
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te overleven.” De vicieuze cirkel van 
het schulden maken is nooit ver 
weg.
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Ghada geeft niet op. Zij woont met 
haar dochtertje in een van  
de armste wijken van Beiroet.  
Op haar kamer droomt Julie,  
die bijna negen is, van een betere 
toekomst. 

s

> Ghada, 45 jaar, van Libanese 
oorsprong, alleenstaande moe-
der zonder werk – Beiroet  
“Voor een vrouw die niet werkt is het 
lastig leven hier”,  getuigt Ghada, 
45 jaar. Er is weinig werkgelegen-
heid. Een werkloosheidsuitke-
ring bestaat er niet. Zonder werk 
zijn Ghada en haar dochter ook 
niet beschermd door de sociale 
zekerheid. Een hoest die erger 
wordt, een ongelukkige val. Alles 
kan zeer snel op een nachtmerrie 

uitdraaien… Wat houdt haar op de 
been? Haar dochter. “Mijn dochter 
is mijn leven. Ik hoop dat ze kan ver-
der studeren en dat ze zo een betere 
toekomst heeft dan ik.”
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Gezondheidszorg, 
grote noden
“We creëren een sociale zekerheid 
die onbestaand is in Libanon”, stelt 
Irène Giovannetti, medewerkster 
programma’s ‘Bescherming’ bij 
Caritas Libanon. Een uitspraak 
die blijft nazinderen in een land 
waar de gezondheidszorg gepriva-
tiseerd is en zeer duur.

“Ongeveer de helft van de bevolking 
geniet van de sociale zekerheid”, 
zegt Dayane Daou. “35% van de 
medische kosten zijn ten laste van 
de persoon en een privé-verzekering 
kost ongeveer 2 000 $ per jaar.” On-
betaalbaar voor de meerderheid 
van de bevolking.

Caritas Libanon werkt mee aan 
een oplossing, onder meer met 
10 medische centra en 8 mobiele 
klinieken. Ze heeft ook part-
nerschappen met meer dan 30 
ziekenhuizen waar ze tussenkomt 
voor kosten die niet terugbetaald 
worden. En ook preventie krijgt de 
nodige aandacht. Medische teams 

trekken geregeld naar openba-
re of semi-private scholen voor 
bewustmakingscampagnes.

Scholing: kinderuitbuiting 
tegengaan
Economische druk maakt dat 
heel wat kinderen vroegtijdig de 
school verlaten om te gaan wer-
ken. Om kinderuitbuiting tegen te 
gaan, heeft Caritas een program-
ma uitgewerkt dat ‘After School’ 
wordt genoemd. Het is meer dan 
een huiswerkklas, want zowel de 
familie als de kinderen varen er 
wel bij. “Wij organiseren sensibili-
satiecampagnes over kinderrechten 
voor de ouders en voor de kinderen”, 
vertelt Myrna Chamieh, verant-
woordelijk voor het programma. 
“We zorgen voor workshops, uitstap-
pen en educatieve vakantiekampen. 
Indien nodig wordt er ook doorver-
wezen naar onze medische centra.”

Vandaag, 14 jaar na de opstart, 
kent het project heel veel succes. 
“In elk van de zes deelnemende 
scholen hebben we een wachtlijst. 

Het programma is heel belangrijk 
voor de toekomst van de Libanese en 
Syrische kinderen.” 

Waardigheid als drijfveer
“In Libanon gebeurt de hulpver-
lening meestal binnen de eigen 
gemeenschap. Maar Caritas werkt 
niet op die manier. We zijn er trots op 
dat we iedereen helpen. We concen-
treren ons op de menselijke waar-
digheid en de medemens in nood.” 
Bruno Atieh, hoofd operationele 
activiteiten bij Caritas Libanon, 
geeft hiermee een duidelijke 
samenvatting van de gedragslijn 
van Caritas, in Libanon en over de 
grenzen heen. Soms hangt geluk 
van zo weinig af, geboren worden 
op de juiste plek, bijvoorbeeld, … �

Meer weten?  
www.caritasinternational.be

CARITAS DOET WAT ZE KAN “Caritas creëert een 
sociale zekerheid 
die onbestaand is in 
Libanon”
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Jubilarissen, parochies, 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 Zingen voor het goede doel
Het parochiaal zangkoor Cantate 
Domino uit Loenhout besloot zijn 

I am Caritas

R Ook u kan iets doen!
Wij hopen dat het initiatief van 
Cantate Domino u inspireert om 
ook actie te ondernemen.  Met ons 
platform voor persoonlijke initia-
tieven kan u zich solidair tonen met 
Caritas International. 
Wat u ook meemaakt, wat u ook 
organiseert, u kan uw persoonlijke 
pagina aanmaken en uw dierbaren 
uitnodigen om bij die gelegenheid 
een gift over te maken. 
Hoe doet u dat? Ga naar action.
caritasinternational.be, kies uw 
‘evenement’, creëer uw pagina, post 
er uw foto’s en nieuwtjes en deel 
haar met anderen. Zo eenvoudig 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! �

50-jarig bestaan met een vredes- 
concert voor Syrische vluchtelin-
gen. Mgr. Johan Bonny hield tijdens 

dat concert een aangrijpend getui-
genis over zijn reis naar Libanon en 
Syrië. De opbrengst van het concert 
– 7.083 euro – werd integraal over-
gemaakt aan Mgr. Bonny die het op 
zijn beurt verdeelde tussen Caritas 
International en Sant’Egidio, voor 
hun activiteiten ten voordele van 
Syrische vluchtelingen.

Wij zijn het jubilerende zangkoor 
en Mgr. Bonny zeer dankbaar voor 
hun initiatief. Met dit concert, 
waarbij alle medewerking op vrij-
willige basis gebeurde, kwamen zij 
op voor de vrede in Syrië. 
Zonder de steun van mensen met 
een goed hart en ondernemingszin 
zouden wij niet kunnen helpen. � 
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DR Congo: ebola-uitbraak

Lokaal Caritasnetwerk 
is grote troef

Misvattingen en 
wantrouwen bemoeilijken 
de bestrijding van ebola. 
Bewustmaking en 
vertrouwen zijn daarom 
cruciaal voor Caritas. 
Haar lokale verankering 
is hierbij een belangrijk 
pluspunt.

JOHANNA VANRAES

Internationale 
noodsituatie
Op 21 augustus 2019 telt men in 
het noordoosten van de De-
mocratische Republiek Congo 
2.934 geregistreerde gevallen van 
besmettingen door het dodelijke 
virus ebola. 1.965 mensen zijn on-
dertussen overleden ten gevolge 
van de ziekte (bron: Wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO)). De 
huidige ebola-uitbraak dateert 
van 2018. De haard van de epide-
mie bevindt zich in de buurt van 
Beni, Noord-Kivu. De ebolacrisis 
is de meest dodelijke die Congo 
tot dusver heeft gekend. Ze werd 
op 17 juli door de WHO uitgeroe-
pen tot een crisis met internati-
onale draagwijdte. De aanleiding 
was een besmetting net over de 
grens met Oeganda en een geval 
van ebola in de miljoenenstad 
Goma aan de grens met Rwanda. 

Wat is ebola?
Ebola is een dodelijk virus dat 
door wilde dieren (vleermuizen, 
stekelvarkens, apen…) overgedra-
gen wordt op mensen en zich ver-
der verspreidt via direct contact 
met bloed, lichaamssappen en 
organen van levende of dode pa-
tiënten.  Het meest kenmerkende 
van de ziekte is dat het virus ont-
stekingen van kleine bloedvaatjes 
kan geven. Het gevolg daarvan 
is dat patiënten op verschillende 
plaatsen in het lichaam bloe-
dingen kunnen krijgen. Op dat 
moment is de patiënt het meest 
besmettelijk.

Hinderpalen 
bij de bestrijding 
Talrijke milities zaaien al jaren 
onrust in Oost-Congo. Mensen 
slaan op de vlucht waardoor het 
moeilijk wordt besmette perso-
nen op te sporen en te verzorgen. 
Anderen houden zich schuil in 
afgelegen gebieden die nauwelijks 
toegankelijk zijn voor hulpverle-
ners.
De steden Beni en Butembo in 
de grensstreek met Oeganda zijn 
economisch heel belangrijk: ze 
bevoorraden het noordoosten van 
Congo onder meer met producten 
uit Azië en Oost-Afrika. Mensen 
reizen herhaaldelijk heen en weer 
tussen landen als Oeganda, Kenia, 
Rwanda en Tanzania en steden als 
Goma, Bunia, Kisangani en Isiro 
wat de verspreiding van ebola in 
de hand werkt.
Een bijkomend probleem bij de 
bestrijding van de ziekte is dat 

een deel van de bevolking de 
oorsprong van de ziekte in twijfel 
trekt. Emmanuel Bofoe, coördi-
nator ebolaprogramma bij Caritas 
Congo: “Mensen stellen zich vragen 
bij de aandacht en de middelen die 
naar ebola gaan, terwijl de gewa-
pende groepen voor hen de meest 
concrete bedreiging zijn. Sommigen 
opperen zelfs dat de ziekte verspreid 
wordt door de ngo’s om er geld aan 
te verdienen. Door de grote sterfte 
tot nu toe hebben ze ook weinig 
vertrouwen in de behandeling. Ze is 
wel gratis maar het betekent dat alle 
contact met de familie gedurende 
drie weken verbroken wordt en dat 
de persoon niet meer kan zorgen voor 
een inkomen of voedsel voor zijn 
familie. Mensen laten zich daarom 
vaak veel te laat behandelen.”

De kracht van Caritas 
Vertrouwen en begrip van de 
bevolking zijn de sleutel om deze 
epidemie te overwinnen. Door 
haar lokale verankering tot in de 
kleinste gemeenschappen, kan 
Caritas op dit vlak een belangrij-
ke rol spelen. Mensen nemen bv. 
aanstoot aan het feit dat slacht-
offers onmiddellijk in lijkzakken 
worden begraven i.p.v. in een kist 
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“We zullen de strijd 
tegen ebola winnen, 
door vorming, door 
bewustmaking. 
Aanvankelijk verstopten 
de mensen zich in het 
bos, maar nu komen ze 
naar ons toe”.

Blaise Manamba,    
Caritas Congo medewerker

met een uitgebreide ceremonie. 
Het is heel belangrijk uit te leggen 
hoe ebola wordt overgebracht en 
hoe besmetting voorkomen kan 
worden. 
Oswald Musoni, directeur Caritas 
Goma: ‘We werken nauw samen 
met de parochiepriesters die zich ten 
volle engageren. Zo hebben we onder 
meer heel wat bijkomende water-
punten geïnstalleerd om de handen 
te wassen. Tijdens de vieringen 

voorzien we systematisch tijd voor 
het verspreiden van preventiebood-
schappen. Bij de vredeswens wordt 
geen hand gegeven zoals gebrui-
kelijk. Details misschien maar een 
manier om de mensen bewust te 
maken want bewustwording is van 
het allergrootste belang. Daarnaast 
zijn meer dan 6.000 vrijwilligers 
van parochiegroepen betrokken bij 
de campagne. Ebola is een realiteit, 
iedereen moet zijn gedrag aan-

passen, een aantal zaken moeten 
automatismen worden.”
Daarnaast wordt ook voedsel 
uitgedeeld aan mensen die be-
smet zijn of in contact kwamen 
met slachtoffers. 23.561 personen 
kregen in de eerste helft van dit 
jaar 157.422 kg levensmiddelen. Zo 
moeten ze zich minder verplaat-
sen en is het risico op besmetting 
kleiner. 

Hoop
“We zullen de strijd tegen ebola 
winnen, door vorming, door bewust-
making. Aanvankelijk verstopten 
de mensen zich in het bos, maar nu 
komen ze naar ons toe”, vertrouwt 
Blaise Manamba, Caritas Congo 
medewerker, ons toe. En er is nog 
goed nieuws: een recente proef 
met experimentele geneesmidde-
len in de Democratische Repu-
bliek Congo heeft wellicht een 
kantelpunt bereikt in de bestrij-
ding van het dodelijke ebolavirus. 
Bij vroege behandeling met twee 
geteste geneesmiddelen, steeg de 
overlevingskans naar negentig 
procent. Zo lijkt zich voor het 
eerst een succesvolle therapie aan 
te dienen tegen een virus waar-
aan tijdens de huidige uitbraak 
in Congo bijna twee derde van de 
besmette mensen bezwijkt. �

Een familie uit het dorp Mangina die op twee weken tijd 11 familieleden verloor 
door ebola, krijgt voedselhulp. Het voedsel kan Caritas verdelen dankzij de mede-
werking van de Wereldvoedselorganisatie PAM. 
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Ze hebben u nodig,  
de Syrische vluchtelingen in Libanon.  

Hard nodig.
Veel vluchtelingen wonen te ver om naar een medisch centrum of een ziekenhuis te gaan. Daar-
om brengen wij het ziekenhuis tot bij de mensen. Met uw hulp reizen 8 medische teams van 
Caritas elk met hun mobiele kliniek door het land om de meest kwetsbare zieken te helpen. Uw 
hulp is dringend nodig. Voor de verzwakte en zieke mensen in Libanon en voor vluchtelingen die 
door de oorlog alles kwijt zijn.

U schenkt een raadpleging voor 5 patiënten voor 49 euro.  
We helpen samen 10 patiënten voor 98 euro.  

En 15 kwetsbare zieken voor 147 euro.

Met uw gift op BE 88 0000 0000 4141, geeft u mobiele medische zorg 
voor kwetsbare patiënten. Een geschenk uit de hemel. Hartelijk dank daarvoor!

Stuur a.u.b. een mobiele kliniek  
met een arts en een verpleegkundige.
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