
Van kwetsbaarheid 
naar weerbaarheid JAARVERSLAG 2020

©
 Is

ab
el

 C
or

th
ie

r /
 C

ar
ita

s 
In

te
rn

at
io

na
l



2 | Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

© Isabel Corthier / Caritas International



3Inhoud |

Inhoud

Woord van de voorzitter 4

Ons streefdoel 5

Wat we doen 6

Raad van Bestuur 7

1/ Caritas International en de coronapandemie
 Flexibiliteit, creativiteit, verbondenheid 8

2/ Asielzoekers/vluchtelingen met een kwetsbaar profiel
 Opvang en/of geïntegreerde begeleiding op maat 12

3/ Sociale programma’s voor migranten
 Begeleiding naar zelfredzaamheid 14

4/ Humanitaire interventies
 Basisnoden verzekeren 16

5/ Heropbouw en ontwikkeling
 Betere en veiliger omstandigheden, meer sociale cohesie 18

6/ Mensen voor mensen
 In verbondenheid werken aan een meer solidaire wereld 21

Programma’s asiel en migratie in België 23

Kaart internationale samenwerking 24

Programma’s noodhulp en ontwikkeling 26

Financieel verslag 29

Bedankt! 30



4 | Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

Woord van de voorzitter

Geachte lezer, 

 

Het hele team van Caritas International heeft het afgelopen 
jaar,  met flexibiliteit en creativiteit, en in moeilijke 
werkomstandigheden, alles op alles gezet om de uitdagingen 
die de pandemie met zich meebrengt het hoofd te bieden.  

Onze manier van werken was noodgedwongen anders, ons 
uiteindelijk doel is steeds hetzelfde gebleven: samen met 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, oplossingen 
zoeken voor acute problemen en kansen creëren opdat ze 
weerbaarder worden en hun leven in eigen handen kunnen 
nemen.  

De resultaten zijn er, getuige hiervan het voorliggend 
rapport met enkele concrete voorbeelden en een overzicht van 
onze activiteiten in 2020. Resultaten die we samen met de 
mensen die op ons een beroep deden, hebben bereikt, ondanks 
de onzekerheid, de angst en de beperkende omstandigheden 
waar ook zij in hoge mate mee geconfronteerd werden. 
Resultaten ook dankzij de vruchtbare samenwerking met het 
internationale Caritasnetwerk en lokale, nationale en 
internationale partnerschappen, dankzij de financiële steun 
van sympathisanten en financiers, dankzij het enthousiasme 
van vrijwilligers en medewerkers.  

Mijn oprechte dank aan allen, zowel in binnen- als buiten-
land, die dit alles hebben mogelijk gemaakt.

Samen hebben we ervoor gezorgd dat de leefomstandig-
heden van heel wat mensen in het afgelopen jaar beter 
zijn geworden en dat de wereld een beetje meer als een 
thuis voelt. Maar we geven er ons rekenschap van dat 
de uitdagingen voor de komende jaren enorm zijn: de 
doelstelling van de Verenigde Naties om tegen 2030 de 
armoede de wereld uit te helpen, krijgt door corona een 
stevige knauw. De pandemie duwt in 2020 naar schatting 
60 miljoen mensen extra onder de armoedegrens van 1,9 
dollar, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. 

Maar samen maken we het verschil!

Frank De Coninck 
Voorzitter

“De coronapandemie duwt in 2020 naar 

schatting 60 miljoen mensen extra onder de 

armoedegrens van 1,9 dollar per dag, blijkt 

uit cijfers van de Wereldbank. De uitdagingen 

voor de komende jaren zijn dan ook enorm. 

Maar samen maken we het verschil!”

Frank De Coninck, voorzitter
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R E C H T V A A R D I G H E I D
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D U U R Z A A M H E I D

D I V E R S I T E I T

I N T E G R I T E I T

Ons streefdoel

“De wereld is er voor iedereen, 

omdat we allemaal met dezelfde 

waardigheid op deze aarde geboren 

zijn. Verschillen in kleur, religie, 

talent, geboorteplaats, woonplaats 

en nog zoveel meer kunnen niet 

opgeëist of gebruikt worden om te 

rechtvaardigen dat de privileges 

van sommigen boven de rechten 

van iedereen geplaatst worden. Als 

gemeenschap hebben we de plicht 

ervoor te zorgen dat ieder mens 

waardig kan leven en voldoende 

mogelijkheden heeft om zich 

integraal te ontwikkelen (118).”

Fratelli Tutti
Encycliek Paus Franciscus
3 oktober 2020

Meer weten over onze visie en missie:
www.caritasinternational.be
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Wat we doen 

Caritas International ondersteunt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, 
in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken.

In het buitenland

› Humanitaire hulp voor kwetsbare slachtoffers van 
rampen en conflicten;

› Heropbouw- en ontwikkelingsprojecten met focus op 
het beperken van de impact van humanitaire crisissen;

› Plattelandsontwikkeling met focus op agro-ecologie 
en alternatieven voor inkomstenverwerving buiten de 
landbouw;

› Ondersteuning van organisaties van de civiele samen-
leving.

In België

› Opvang en sociale begeleiding van asielzoekers met een 
kwetsbaar profiel; 

› Ondersteuning bij de integratie van erkende vluchte-
lingen;

› Eerstelijnszorg voor migranten, gezinshereniging, bezoek 
aan gesloten centra;

› Voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;

› Begeleiding bij vrijwillige terugkeer en duurzame re-
integratie in het land van herkomst;

› Mobilisatie via wereldburgerschapseducatie en 
beleidsbeïnvloeding.

© Isabel Corthier / Caritas International
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Raad van Bestuur

31 december 2020

De heer Frank De Coninck, voorzitter
E. H. Philippe de Dorlodot, vicevoorzitter
De heer Dominic Verhoeven, vicevoorzitter

Eerwaarde heer Bruno Aerts
Mevrouw Martine de Bassompierre-Jonet
De heer Patrick Debucquois
Monseigneur Jan Dumon
Mevrouw Marie-Christine d’Ursel-ter Hark
Mevrouw Marie-Paule Moreau  
De heer Marc Nuytemans
De heer Hubert Sanders
De heer Bernard Woronoff

Algemeen directeur: de heer François Cornet
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· Binnen haar opvanginitiatieven en sociale programma’s 
schakelt Caritas International over naar telefoon-/
videogesprekken om alleenstaanden en gezinnen te 
informeren, hen met raad bij te staan en hun sociaal 
isolement te doorbreken. 

In Brussel gaat onze sociale 
dienst eind maart samen 
met andere organisaties van 
start met een gratis sociaal 
noodnummer voor de regio 
Brussel-Hoofdstad. Iedereen met een vraag of probleem 
gelinkt aan de pandemie kan er informatie krijgen of wordt 
doorverwezen naar de gepaste hulpverleningsdienst. 

1/ Caritas International en 
 de coronapandemie 
Flexibiliteit, creativiteit, verbondenheid

Van 18 maart tot 3 mei 2020 wordt België voor het eerst geconfronteerd met een lockdown om de verdere verspreiding 
van het coronavirus in te dijken. Caritas International wil er alles aan doen om haar basisdienstverlening te 
blijven verzekeren en tegelijkertijd de veiligheid van haar vrijwilligers, personeel en doelpubliek te waarborgen. 
Ook wanneer de regels versoepelen om enige tijd later weer strenger te worden. Flexibiliteit, creativiteit, en 
verbondenheid: daar draait het om. Enkele concrete voorbeelden.

· Caritas International lanceert een oproep voor 
maskers, gel, handschoenen. Al snel is er voldoende 
beschermingsmateriaal voor bewoners en personeel van 
onze opvangstructuren waar alles in het werk wordt gesteld 
om het dagelijks leven zo veilig en zo aangenaam mogelijk 
te organiseren. Het logistieke team van Caritas zorgt onder 
meer voor plexischermen en duidelijke aanwijzingen voor 
een veilige dienstverlening wanneer bezoek op kantoor 
weer kan.

· Het blijft moeilijk om niet- begeleide minderjarige 
vreemdelingen (NBMV) op doortocht in ons land te bereiken. 
Via video-chat staan onze voogden in contact met jongeren 
in noodopvangcentra. Ze maken een brochure en een video 
voor NMBV die ook door onze partners op het terrein (SPS 
Jeunes, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Rode Kruis enz.…) 
gebruikt kunnen worden en organiseren een telefonische 
helpsdesk voor hulpverleners. 

© Caritas International

© Caritas International
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· Enkele medewerkers in het buitenland gaan terug naar 
hun thuisland om van daaruit met onze partners de 
programma’s op te volgen. Tegen de zomer zijn de meesten 
weer op post. We kunnen jammer genoeg niet verhinderen 
dat we binnen bepaalde programma’s vertragingen oplopen 
omwille van lokale gezondheidsmaatregelen en ziekte van 
betrokkenen. Ook terreinbezoeken vanuit Brussel kunnen 
enkel in het eerste trimester van 2020. 

· Caritas International is creatief en flexibel in de bege-
leiding van migranten die vrijwillig terugkeren naar hun 
land. Met soms veel stress voor begeleiders en terugkeerders. 
De sluiting van de grenzen en de onvoorspelbaarheid van 
de vluchten maakte het moeilijk om de situatie na terugkeer 
op een concrete manier te bespreken. Sommige migranten 
hebben maanden gewacht op een vlucht, terwijl anderen 
plots heel snel kunnen vertrekken. Het re-integratieteam 
maakt er een erezaak van om elke persoon minstens één 
keer fysiek te zien, essentieel om een vertrouwensband 
tot stand te brengen. Het ontwikkelt webinars voor onze 
nationale partners en blijft beschikbaar via alle mogelijke 
digitale wegen. 

© Caritas Zuid-Soedan

© Caritas Burundi

· Ook binnen onze projecten in het buitenland zijn er 
aanpassingen. In Burundi bijvoorbeeld (zie p. 18) beginnen 
vergaderingen van de spaar- en leen- groepen met een 
herhaling van de basisregels die in acht genomen moeten 
worden. Waar mensen vroeger dicht bij elkaar zaten, 
gebeurt het nu in concentrische cirkels met respect voor 
de nodige afstand. De groepen krijgen een vorming rond 
het maken en installeren van een ‘tippy tap’ (een systeem 
om handen te wassen zonder het aanraken van oppervlaktes 
of voorwerpen). 



10 | Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

· Caritas International vraagt financiële ondersteuning 
aan haar achterban. Quarantainemaatregelen of ziekte 
veroorzaken immers extra kosten en/of verminderde 
inkomsten voor gezinnen en voor onze partners. Mensen in 
armoede hebben het nu nog moeilijker. Ook het Consortium 
12-12, waarvan Caritas International deel uitmaakt, besluit 
een gezamenlijke campagne COVID 12-12 te lanceren voor 
de noden in kwetsbare partnerlanden.

· Samen met andere organisaties die zich verenigen 
onder de naam #ikbensolidair richten we meerdere 
dringende verzoeken tot het kabinet Asiel en Migratie, 
Dienst vreemdelingenzaken, Fedasil en andere bevoegde 
instanties om bijkomende beschermingsmaatregelen voor 
mensen in gesloten centra, daklozen en andere personen 
met een kwetsbaar profiel. Wanneer het Klein Kasteeltje zijn 
deuren sluit en er geen asielaanvragen meer geregistreerd 
worden, betekent dat ook geen opvang voor asielzoekers die 
noodgedwongen op straat blijven staan. Ook in dit dossier 
vraagt Caritas herhaaldelijk om een oplossing.

· Met het Comité voor Preventie en Bescherming op 
het Werk worden procedures uitgewerkt voor thuis- en 
kantoorwerk. Via het intranet wordt iedereen op de hoogte 
gehouden, ook van de nieuwe sociale maatregelen. Het 
aanwerven van personeel gebeurt grotendeels online. Om 
het contact met collega’s niet te verliezen, worden virtuele 
‘happy hours’ georganiseerd waarbij aandacht is voor een 
stand van zaken binnen de Caritasactiviteiten maar ook 
voor ontspanning en uitwisseling. De sociale verkiezingen 
voor een Comité voor Preventie en Bescherming op het 
werk en voor het eerst ook voor een ondernemingsraad 
gebeuren online. Dat is ook het geval voor ons uitgebreid 
welkomstprogramma voor nieuwe personeelsleden dat in 
2020 van start gaat.

De moeilijke zoektocht
naar een woning

Meer dan ooit blijven we de rechten van 
vluchtelingen verdedigen. Toegang tot 
degelijke huisvesting is een groot probleem. 
De pandemie heeft de zaak alleen maar 
bemoeilijkt. Erkende vluchtelingen kunnen 
de opvangstructuren niet verlaten tijdens de 
lockdown maar zodra de beperkingen worden 
opgeheven moeten ze zo snel mogelijk een 
huis of appartement zien te vinden. Caritas 
bepleit hun zaak bij de bevoegde autoriteiten 
en lanceert een oproep tot eigenaars – 
Immosolidair – om met onze ondersteuning 
te verhuren aan vluchtelingen.

“Tijdens de quarantaine hebben we geen huis 
gevonden omdat het gevaar voor corona te 
groot is en omdat de markt stilligt,” legt Haider 
uit, erkend vluchteling met een beperkte 
mobiliteit, begeleid door Caritas. Hij heeft zijn 
vluchtelingenstatus verkregen en moet onze 
opvangstructuur verlaten. “En het is sowieso 
al moeilijk om een huis te vinden dat aangepast 
is aan mijn beperkingen,” concludeert hij.

© Caritas International
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Solidariteit zonder grenzen

Geconfronteerd met de moeilijkheden ver-
oorzaakt door #COVID19, bleef Nofal niet bij 
de pakken zitten. De Palestijn uit Mechelen 
maakt voedselpakketten voor de meest 
kwetsbare mensen.

“Elk pakket is voor een gezin”, legt Nofal uit. Hij 
vond sponsors om het project te financieren 
en vrijwilligers om hem te helpen met de 
logistiek. ”Ik stond elke avond om 20.00 uur 
klaar om te applaudisseren. Ik heb ook een 
bedankbrief geschreven aan het verplegend 
personeel om hen aan te moedigen.” Een thuis 
bouwen we samen!
Meer info over onze campagne #whatishome 
- https://bit.ly/3idIt4Q

Ter informatie: de getuigenis van Nofal die 
we binnen een van onze projecten leerden 
kennen, is opgenomen in onze campagne 
#whatishome – een driejarige sociale medi-
acampagne gefinancierd door de Europese 
Unie voor sensibilisering en ontwikkelingse-
ducatie (DEAR) in het kader van het project 
MIND. 11 landen en 12 Caritasorganisaties 
doen mee aan deze campagne.
De inhoud van dit artikel valt uitsluitend 
onder de verantwoordelijkheid van Caritas 
International en geeft niet noodzakelijk de 
mening van de Europese Unie weer.

Contact blijven houden

“In Leuven volgen we 18 families.
De grootste uitdaging, ook na vier weken 
quarantaine, blijft de contacten tussen 
de families en de scholen. De meeste 
van de families hebben geen toegang tot 
laptops of tablets, waardoor de digitale 
leeropvolging heel moeilijk wordt.
Voor de kinderen is het een uitdaging de 
leeropdrachten te volgen. Met ons team 
bevorderen we de contacten tussen de 
families, ocmw’s, scholen en het platform 
Leuven Leert.”  

Ella Buttiëns, integratieproject Leuven; 
vluchtelingengezinnen met extra kwetsbaar-
heden krijgen gedurende een jaar integrale 
begeleiding met het oog op meer autonomie.

· Ons educatief aanbod gaat in eerste instantie naar 
leerkrachten van het secundair onderwijs. Ons uiteindelijk 
doelpubliek zijn jongeren vanaf 15 jaar. Door het regelmatig 
verplicht afstandsonderwijs zien we ons verplicht om 
ons aanbod wereldburgerschapseducatie rond het thema 
migratie en vluchtelingen aan te passen. Een aantal van de 
steekkaarten met achtergrondinformatie en werkvormen, 
bedoeld voor onze workshops ‘Between 2 worlds’, zijn nu ook 
bruikbaar binnen het afstandsonderwijs. De vorming voor 
leerkrachten kan gedeeltelijk volgens plan doorgaan maar 
ondertussen wordt er ook een digitaal vormingsproject 
ontwikkeld.

· Samen met andere organisaties roepen we de Belgische 
beleidsmakers op om zich achter een Europese oplossing 
te scharen en zich te engageren voor een relocatie van de 
niet-begeleide kinderen die aan de grenzen van Europa in 
de meest lamentabele en onhygiënische omstandigheden 
overleven. In augustus arriveerde er een groep niet-begeleide 
minderjarigen uit Griekenland. Dat was een hoopvol signaal 
vanwege de Belgische regering maar we blijven oproepen 
tot de verdere vrijlating en relocatie van de resterende 
kinderen en hun families. 
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2/ Asielzoekers/vluchtelingen
 met een kwetsbaar profiel
Opvang en/of geïntegreerde begeleiding op maat

Caritas International heeft een overeenkomst met de Federale 
overheid voor de opvang en begeleiding van mensen met 
een kwetsbaar profiel die een verzoek om internationale 
bescherming hebben ingediend (asielzoekers). Het betreft 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), 
alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen, mensen 
met medische of psychische problemen of een beperking. 

Wanneer de erkenning als vluchteling een feit is moeten de 
nieuwkomers een overstap maken naar zelfstandig wonen. 
Sommigen hebben nood aan een overgangsfase en extra 
ondersteuning. Caritas begeleidt hen in transitwoningen 
en bezorgt hen de nodige handvaten opdat ze hun plaats 
kunnen innemen in onze samenleving.

In Charleroi hebben we ook een aantal tijdelijke woningen ter 
beschikking voor al wie slecht gehuisvest is of dakloos, of voor 
migranten die het moeilijk hebben om een menswaardige 
woning te vinden.

Aard en spreiding opvangplaatsen
Caritas International 2020

Aantal opvangplaatsen totaal: 679

 Opvangplaatsen in individuele woningen

 Opvangplaatsen in collectieve opvangstructuren

 Opvangplaatsen in gegroepeerde appartementen 
met individuele en collectieve begeleiding

© Caritas International

Gabriela is 10 en komt uit El Salvador. Ze 
woont met haar papa en oma in het opvang-
centrum van Scherpenheuvel. De gevolgen 
van hersenverlamming vragen heel wat 
extra ondersteuning. Gelukkig heeft ze sinds 
februari 2020 een plaats in het bijzonder 
onderwijs kunnen bemachtigen, waar ze o.a. 
ook begeleiding krijgt van een logopedist. In 
het opvangcentrum krijgt ze kinesitherapie 
aan huis.
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Nieuw: opvangstructuur
Youth in Shelter in Luik

Met een lang en moeilijk migratieparcours achter de rug, 
kunnen jongeren die alleen in België aankomen in onze 
nieuwe opvangstructuur ‘Youth in Shelter’ terecht. Zij 
worden doorverwezen door Fedasil vanwege hun bijzonder 
kwetsbaar profiel waardoor een groot opvangcentrum voor 
hen niet aangewezen is. Dit project loopt in samenwerking 
met Caritas Wallonië en de dienst Aide à la jeunesse van de 
Federatie Wallonie-Bruxelles.

“We hebben een groot huis, dat plaats biedt aan maximaal 
18 jongeren tussen 12 en 18 jaar”, legt Jonas Gretry uit, 
verantwoordelijke van de structuur in Luik. “Het is meer 
dan alleen een plek om te wonen. We willen dat iedereen zijn 
bagage kan neerzetten, zowel letterlijk als figuurlijk. Hiervoor 
kunnen de jongeren 24u/24u rekenen op ondersteuning, die 
zo dicht mogelijk bij hun individuele realiteit aansluit. We 
geven hen de kans om tot rust te komen en in een zorgzame 
en veilige omgeving aan hun toekomstig zelfstandig leven 
te bouwen”

De vestiging van Caritas in Luik beperkt zich niet tot 
deze opvangstructuur. We bieden ook ondersteuning bij 
de overgang naar zelfstandig wonen aan jongeren die 
een verblijfsstatuut hebben verworven maar nog niet in 
staat zijn om alleen in de maatschappij te functioneren. 
Het team organiseert eveneens sociale en juridische 
begeleiding, ondersteuning bij het zoeken naar huisvesting 
en interculturele projecten. Deze steun is er ook voor de 
jongeren in ‘Youth in Shelter’. 

“We willen een veilige en stabiele 
omgeving creëren die elke tiener nodig 
heeft om volwassen te worden. Het is hier 
een beetje als het leven in een gezin, maar 
dan een erg groot gezin”.

Jonas Gretry, verantwoordelijke van de 
opvangstructuur Youth in Shelter.

2/ Asielzoekers/vluchtelingen met een kwetsbaar profiel |

Nieuw: opvangcentrum in Ransart

Op vraag van de overheid gaat Caritas International op 
zoek naar een nieuwe locatie en een geschikt gebouw 
om asielzoekers op te vangen. In Ransart vinden we een 
voormalig bejaardentehuis te huur. Vooraleer de nieuwe 
bewoners er intrekken krijgt het gebouw een grondige 
opknapbeurt en de nodige aanpassingen en engageren 
we een multidisciplinair team van 25 medewerkers. Geen 
sinecure in coronatijden. In oktober opent het centrum 
zijn deuren. Er zijn 151 opvangplaatsen waaronder 26 voor 
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen tussen 14 en 
18 jaar die asiel hebben gevraagd.

“De vaardigheden van onze medewerkers 
zijn even divers als de noden van onze 
bewoners. Ze helpen kinderen om hun 
draai te vinden op school en bevorderen 
de opbouw van een sociaal netwerk, het 
vinden van een goede opleiding of werk. 
De bewoners hebben stuk voor stuk nood 
aan kwaliteitsvolle juridische begeleiding 
in het kader van hun asielaanvraag. Dat 
zorgt ervoor dat ze hun procedure beter 
begrijpen en er actief aan deelnemen 
en de uiteindelijke beslissing vaker als 
legitiem wordt aanvaard. Alles gebeurt 
individueel en op maat.”

Marco Peltzer, verantwoordelijke van het 
opvangcentrum Ransart.

← In Louvranges beschikt Caritas over 21 appartementen 
voor vrouwen, met of zonder kinderen, die het slacht-
offer zijn van geweld met fysische of psychische 
problemen tot gevolg. Naast individuele begeleiding 
worden er ook collectieve activiteiten georganiseerd.
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3/ Sociale programma’s voor migranten
Begeleiding naar zelfredzaamheid

Begeleiding vrijwillige terugkeer vanuit
België met re-integratie ondersteuning

Bij gebrek aan toekomstperspectieven in België kiezen 
sommige migranten ervoor om terug te keren naar hun 
land van herkomst. Caritas International ondersteunt 
hen, niet alleen vóór hun vertrek maar ook na terugkeer 
via lokale partnerorganisaties. Daarbij zijn niet alleen 
huisvesting, onderwijs en werkgelegenheid belangrijk 
maar wordt ook het sociale re-integratieproces in het 
thuisland begeleid (met de steun van Fedasil). Ondanks de 
moeilijke werkomstandigheden omwille van de beperkende 
coronamaatregelen, kunnen in 2020 via Caritas International 
toch nog 424 mensen met re-integratie ondersteuning 
vertrekken. Dat zijn er negentien meer dan in 2019.

[1] Terugkeerders krijgen re-integratiesteun afhankelijk van hun situatie. Die bestaat normaal gesproken uit materiële bijstand om een 
kleine inkomensgenererende activiteit op te starten, een huis te huren of te renoveren, medische kosten te dekken, enz. 

Het verhaal van Ahmed

Ahmed dient in België een verzoek in tot internationale bescherming. 
Terwijl hij wacht op een antwoord, klust hij in de bouw. Zijn 
asielaanvraag wordt uiteindelijk geweigerd. Dan komt het nieuws 
dat hem dwingt om een moeilijke beslissing te nemen: “Ik hoor dat 
de gezondheid van mijn moeder achteruitgaat”, zegt Ahmed. “Ik wil 
terug naar Jordanië om bij haar te zijn.” Met de steun van Caritas en 
Fedasil bereidt hij zijn vertrek voor met het oog op een goede re-
integratie en verlaat hij België.

Ahmed werkte in Jordanië, voor hij naar Europa vertrok, als 
buschauffeur. Een job die hij met plezier deed, en die hij daarom 
na zes jaar graag terug opneemt. Zijn plan: een minibus kopen om 
studenten en arbeid-st-ers te vervoeren. Maar het coronavirus gooit 
ook daar roet in het eten: een paar weken na zijn aankomst in Jordanië 
gaat het land in lockdown. Zijn re-integratieproject staat on hold.

 Zonder inkomen wordt de situatie van Ahmed en zijn moeder steeds uitzichtlozer naarmate de maanden 
verstrijken. Dankzij de flexibiliteit van Fedasil tijdens de moeilijke coronaperiode kan Caritas een deel 
van het budget, dat eigenlijk bestemd is voor de aankoop van het busje, gebruiken om voor Ahmed 
levensnoodzakelijke kosten te dekken.[1]

Gelukkig komt er snel een einde aan de lockdown en met de hulp van Caritas Jordanië, onze partner 
ter plaatse, koopt Ahmed uiteindelijk zijn bus. Een deel van de aankoop wordt gefinancierd met de 
voorziene re-integratiesteun, terwijl het andere deel maandelijks door Ahmed wordt afbetaald.
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Community Sponsorship

De meeste vluchtelingen wereldwijd verblijven in de regio van 
hun thuisland. Voor wie ook daar niet de nodige bescherming 
of integratieperspectieven krijgt en onmogelijk naar huis 
kan terugkeren, biedt het hervestigingsprogramma van 
het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de 
Verenigde Naties (UNHCR) een uitweg. Vluchtelingen worden 
overgebracht naar een derde land dat zijn akkoord gaf voor 
het verlenen van een duurzaam verblijfsrecht. 

Binnen dit herverstigingsprogramma start Fedasil in 
2020 met een pilootproject ‘Community Sponsorship’, 
in samenwerking met Caritas International. Het gaat om 
een ‘community’, een gemeenschap of groep, die zich 
engageert in de opvang van een vluchtelingenfamilie. De 
onthaalgroep moet voor minstens één jaar huisvesting 
voor de familie voorzien. Het vinden van een verblijfplaats 
is namelijk de grootste moeilijkheid voor vluchtelingen in 
België en in dit project werken we die drempel als eerste 
weg. De onthaalgroep sponsort door gedeeltelijk in te staan 
voor de huur. Daarnaast is er alles wat te maken heeft met 
integratieondersteuning: administratieve begeleiding bij 
verschillende diensten, taal, werk, vrije tijd, opbouw van 
sociaal netwerk.

Vóór de vluchtelingenfamilie aankomt, bereidt Caritas 
International de onthaalgroep voor op haar komst. Eenmaal 
de familie haar intrek heeft genomen, stellen we onze 
expertise ter beschikking onder meer via een helpdesk en 
trainingen. 

Eind 2020 zijn er drie lokale netwerken van geëngageerde 
burgers actief, die elk instaan voor de opvang, de huisvesting 
en integratie van een Syrisch vluchtelingengezin met de 
steun van Caritas International.

© Isabel Corthier / Caritas International

Aantal personen vertrokken via Caritas met
re-integratieondersteuning
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4/ Humanitaire interventies
Basisnoden verzekeren

Strijd tegen het coronavirus  

Samen met het Caritasnetwerk
In de strijd tegen corona steunt Caritas International 
de interventies van Caritas Palestina, Ethiopië, Haïti, 
Burundi, Niger en DR Congo. Het gaat hier onder meer 
om sensibilisatie rond sanitaire maatregelen, de aankoop 
van beschermingsmateriaal voor gezondheidspersoneel, 
de distributie van sanitaire kits en de installatie  van 
waterpunten, alsook voedselhulp. 

Samen met Caritas Kinshasa
Caritas Kinshasa steunt al geruime tijd 16 opvangcentra 
waar straatkinderen terechtkunnen. In een huiselijke 
sfeer leren ze dat armoede geen fataliteit is, geweld niet de 
oplossing. Zij worden gemotiveerd om terug naar school te 
gaan. Soms kunnen ze opnieuw in contact gebracht worden 
met hun familie en wordt er gewerkt aan hun re-integratie.

De sanitaire maatregelen in de strijd tegen de epidemie 
hebben tot gevolg dat basisvoedsel en andere producten 
aanzienlijk duurder worden. Dat maakt dat de centra het 
erg moeilijk hebben om financieel het hoofd boven water te 
houden en een kwalitatieve opvang te bieden. Een opvang die 
onontbeerlijk is voor de toekomst van deze straatkinderen. 

Dankzij onder meer de vrijgevige respons op onze 
septembercampagne, kan Caritas in de bovenvermelde 
centra extra voedsel (rijst, bonen, olie, zout, suiker en 
tomaten in blik), hygiëneproducten, ontsmettingsgel en 
extra beddengoed bezorgen voor 720 kinderen. Daarnaast 
krijgen ze ook het nodige materiaal om zelf mondmaskers 
te maken (stof, elastiek, naaigaren, enz.). Zo kunnen ze in 
de naaiateliers, die aan sommige centra verbonden zijn, 
maskers maken die ze achteraf te koop kunnen aanbieden 
en op die manier ook wat geld verdienen.

Samen met BAHIA, een consortium van Belgische 
humanitaire organisaties
DGD – Humanitaire Hulp keurt eind november 2020 
een projectvoorstel goed van de Belgian Alliance for 
Humanitarian International Action, een nieuw samengesteld 
consortium van 7 Belgische humanitaire organisaties: 
Caritas International samen met Croix Rouge de Belgique, 
Dokters van de Wereld, Humanity & Inclusion, Oxfam, 
Plan International, Rode Kruis Vlaanderen). Het heeft 
drie doelstellingen: verspreiding van covid tegengaan, de 
weerbaarheid van de bevolking vergroten in het kader van 
de groeiende voedselonzekerheid en armoede en de toegang 
tot dienstverlening en bescherming verzekeren voor groepen 
die het slachtoffer dreigen te worden van crisissen en/of 
geweld. Het project loopt in 12 landen en duurt 1 jaar. Caritas 
International is actief in Libanon en Palestina. 

↑ Dankzij onder meer de vrijgevige respons op onze septembercampagne, kan Caritas extra voedsel, hygiëneproducten, 
ontsmettingsgel en extra beddengoed bezorgen voor 720 kinderen in 16 opvangcentra voor straatkinderen.

© Caritas Congo
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Libanon – Beiroet ontploft

Een ongeziene ontploffing op 4 augustus in de haven van 
de hoofdstad Beiroet kost het leven aan 200 mensen. Er zijn 
6.500 gewonden en 300.000 inwoners worden al dan niet 
permanent dakloos. Vóór de explosie bevond Libanon zich al 
in een diepe economische en politieke crisis – naar schatting 
1 miljoen Libanezen leeft onder de armoedegrens. En ook 
in Libanon heerst het coronavirus met alle economische 
gevolgen van dien en een beperkte bewegingsvrijheid die 
de hulpverlening hindert.

Caritas International steunt de grootschalige hulp-
verleningsactie van het Caritasnetwerk die over 18 maanden 
loopt. Caritas Libanon kan vanaf dag één rekenen op heel 
wat jonge vrijwilligers die de straat optrekken om mensen 
te verzorgen, eten en kleren te brengen, puin te ruimen, 
tijdelijk onderdak te zoeken.

Caritas helpt de slachtoffers
van de explosie in Beiroet

 3.000 warme maaltijden

 2.400 pakketten met
  basisbenodigdheden

 1.200 zonnepanelen

 1.200 voedselpakketten

 420 studenten krijgen toegang
  tot digitaal onderwijs

 13.000 mensen krijgen toegang
  tot medische zorg

 40 kleine ondernemers
  kunnen opnieuw aan de slag

 150 huizen zijn opnieuw bewoonbaar

Ondervoeding en armoede in Congo 

De levensomstandigheden in de provincie Centraal-Kasaï zijn 
bijzonder moeilijk: heel wat gevluchte Congolezen keren terug 
naar hun thuisregio en moeten een nieuw leven opbouwen, 
er zijn etnische spanningen en ook spanningen tussen de 
traditionele chefs en de overheid. Het aantal kinderen met 
acute en chronische ondervoeding blijft stijgen. De Verenigde 
Naties schat dat bijna 4 miljoen mensen humanitaire hulp 
nodig hebben.

Caritas International start in 2020 met een project in 
samenwerking met Caritas Luiza (Congo) en Caritas 
Duitsland: 1.300 zeer kwetsbare families (10.800 personen) 
krijgen de nodige ondersteuning opdat ze voldoende en 
gezonder kunnen eten en aan hun basisbehoeften voldoen. 
Het gaat hier zowel om mensen die in hun eigen land 
op de vlucht zijn of teruggekeerd zijn uit Angola, als om 
noodlijdende lokale gastgemeenschappen. Het project 
loopt tot eind 2021.

Activiteiten:
· Verdeling van voedselhulp.
· Organisatie van ‘voedingsateliers’ en kooksessies 

in verschillende zones om te sensibiliseren rond 
ondervoeding, gezondheidskwesties, voedzame 
bereidingen.

· Opvolging van de gezondheidstoestand van ondervoede 
kinderen.

· Oprichting van spaar- en leengroepen om de families 
meer financiële draagkracht te geven en ervoor te zorgen 
dat ze basisdiensten kunnen betalen.

· Uitwerking van een procedure voor de behandeling van 
klachten vanuit de gemeenschap.

© Caritas Internationalis

↑ Een verwoestende bomexplosie in Beiroet maakt 
300.000 mensen dakloos. Caritas focust op medische 
zorgen, basisbehoeftes zoals voedsel en water, 
tijdelijke opvang en het herstellen van huizen.
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5/ Heropbouw en ontwikkeling
Betere en veiligere omstandigheden, meer sociale cohesie

Burundi: risicobeperking bij rampen 

Gisuru, provincie Ruyigi, Burundi. De bevolking die langs 
de bergketen Mpungwe woont, is erg arm. Ze is afhankelijk 
van wat het ecosysteem biedt maar dat is in verval onder 
meer ten gevolge van verschillende politieke crisissen in 
het verleden. Er zijn belangrijke ecologische uitdagingen: 
ontbossing, bosbrand, erosie, klimaatverandering. Het 
Ministerie van Water, Milieu, Grondbeleid en Urbanisme 
(MEEATU) heeft het gebied als één van zijn prioriteiten 
aangeduid in zijn actieplan Klimaatverandering (PANA) 
en zijn actieplan Biodiversiteit (SPANB). De rivier Nyabigozi 
treedt er regelmatig buiten haar oevers. In 2016 worden 
bij overstromingen 2 bruggen vernield en de wegen 
Migende /Nyabigozi/Bugama en Ntendo/Busyana zijn over 
verschillende kilometers onbruikbaar geworden. 

Met de steun van de Belgische overheid (DGD) bestrijdt 
Caritas International samen met haar lokale Caritaspartner 
en de bevolking de erosie van de bergketen Mpungwe en van 
de landbouwgronden om overstromingen en de gevolgen 
ervan te beperken. Er wordt werkgelegenheid gecreëerd 
ten dienste van de gemeenschap, voor diverse bronnen van 
inkomsten gezorgd, de weginfrastructuur wordt aangepakt. 
Het project ging van start in 2019 en loopt tot 2021.

Enkele cijfers eind 2020

7.115 gezinnen op 12 heuvels zijn momenteel betrokken bij het luik risicobeperking.

1.724 zeer kwetsbare gezinnen hebben een vergoeding gekregen voor hun handenarbeid, hetzij bij 
het herstellen van de wegen, kanaaltjes, bruggen, hetzij bij de productie van mandjes uit gedroogde 
bananenblaren (ter vervanging van plastiek) bestemd voor plantenkwekerijen. Het betalen van 
handenarbeid binnen het project is een injectie in de lokale economie net als de aankoop van lokale 
goederen. 

Elk van de 12 heuvels heeft ondertussen een comité voor risicobeperking samengesteld en een concreet 
plan uitgewerkt (bv. aanleggen van terrassen tegen erosie, opstarten van een plantenkwekerij met het 
oog op herbebossing). Er wordt momenteel gewerkt aan de concrete uitvoering ervan. Er is ook een 
gemeenschappelijk waarschuwingsplan voor alle heuvels samen. 

200 hectaren van de bergketen Mpungwe zijn herbebost.

92 spaar- en leengroepen zijn van start gegaan. Ze kregen ook een vorming en begeleiding bij het 
opzetten van een inkomensgenererende activiteit. Lenen moet voornamelijk in die context gebeuren 
anders wordt het heel moeilijk om terug te betalen.

Extra inkomsten met
handenarbeid

“Ik heet Misago Domine, en woon op 
de Ruyagaheuvel. In de loop van de 
maand juni 2020 heb ik 3.000 mandjes 
uit bananenbladeren mogen weven, wat 
me een bedrag van 150.000 BIF (65 euro) 
heeft opgebracht. Dat geld kwam goed 
van pas: ik heb twee kinderen op de 
middelbare school en ik heb hen kleren 
en schoolgerief gekocht. Met de som die 
overbleef heb ik zaaigoed voor bonen en 
maïs gekocht voor het seizoen 2021 en 
een geit.” 
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← De Colline van Gisuru in 
Burundi heeft net als de 11 
andere gemeenschappen langs 
de bergketen Mpungwe een 
comité voor beperking van 
risico’s bij rampen. Dat heeft 
een kaart getekend waarop de 
risicogebieden vermeld staan 
en een actieplan opgesteld.

Oeganda en Zuid-Soedan: 
zelfredzaamheid voor vluchtelingen en 
gastgemeenschappen

Sinds 2015 krijgt Caritas International financiering 
van de Swiss Agency for Development and Cooperation 
ter ondersteuning van Zuid-Soedanese vluchtelingen, 
terugkeerders en gastgemeenschappen in Oeganda (Arua 
en Yumbe) en in Zuid-Soedan (Maridi State en Yei River 
State). In 2020 wordt de derde en laatste fase afgerond. 

Caritas werkt in en rond de sites voor vluchtelingen 
Imvepi en Bidi Bidi in Oeganda aan de zelfredzaamheid 
van vluchtelingen en gastgemeenschappen zodat ze zelf 
hun eigen voedsel kunnen produceren en op duurzame 
wijze inkomsten verwerven. In Maridi State ligt de focus 
op inkomsten uit landbouw en agrobosbouw (combinatie 
van landbouw met kweken van bomen en struiken), in 
Yei River State op voedselzekerheid. Caritas International 
vindt het belangrijk om niet alleen de vluchtelingen of 
terugkeerders te steunen maar ook de gastgemeenschappen. 
Ze zijn doorgaans ook zeer arm en hebben te kampen met 
gelijksoortige problemen als die van de vluchtelingen. 
De samenwerking onder hen is belangrijk met het oog op 
vredevol samenleven en duurzame ontwikkeling.

Een eigen restaurant dankzij
groepsactiviteiten

Noma woont in Madebe Centre, Zuid-Soedan. 
Ze sloot zich aan bij de Namaku groep waar 
ze kennis en vaardigheden verwierf om aan 
landbouw te doen. Ze kweekt aardnoten, 
duivenerwten, Green Graeme, cassave en 
vingergierst. De opbrengst is in de eerste 
plaats voor eigen consumptie. Het teveel 
verkoopt ze om onder meer schoolmateriaal 
voor de kinderen te kopen. De recente oogst 
bracht haar SSP 15.000 – 96 euro op. Ze 
gebruikte het geld als startkapitaal voor een 
wegrestaurant. Het restaurant doet het goed 
en ze heeft nu een dagelijks inkomen om voor 
de noden van de familie in te staan.

© Caritas Burundi

Margaret krijgt dankzij een
opleiding een contract om 
maskers te naaien voor het 
UNHCR

Magaret is een jonge vluchtelinge uit 
het Imvepi kamp (Oeganda). Binnen het 
Caritasproject kreeg ze de kans om gedurende 
drie maanden naailes te volgen in het Omugo 
Technical Institute in Terego district. Ze haalt 
haar getuigschrift, krijgt een naaimachine, 
een schaar, naald, garen en een meetlint 
en ze begint thuis in het kamp te naaien. 
Wanneer covid uitbreekt krijgt ze de opdracht 
om 887 maskers te maken voor het UNHCR, 
de Vluchtelingenorganisatie van de VN die 
verantwoordelijk is voor de kampen. Ze 
verdient hiermee UGX 446.000 (102 euro).
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Enkele cijfers einde project

60% van de Oegandese huishoudens die 
betrokken zijn bij het programma eten nu 3 
keer per dag. Bij de start was dat slechts 13%.

93% van de betrokken vluchtelingen op de 
twee vluchtelingensites kweken nu groenten 
tegenover 69% bij de aanvang.

28.372 huishoudens (vluchtelingen en 
gastgemeenschap in Oeganda) krijgen 
gereedschap en droogteresistent zaaigoed 
tijdens de implementatie van het programma 
(2019 en 2020) via een voucher.

“Via activiteiten binnen het programma 
hebben boeren en andere groepen inzicht 
gekregen in hun mogelijkheden. Ze hebben 
bijgedragen om verandering in hun leven 
te brengen via vaardigheden, eigenwaarde 
en vertrouwen die ze opgebouwd hebben 
zodat ze nu andere rollen kunnen 
opnemen, hun inkomsten kunnen 
verbeteren en zelfredzaam worden.”

Externe evaluatie Henry Emoi Gidudu &
Edmond Malilo Owor, Consulting Team

Empowerment in een wereld in beweging

Het vijfjarenprogramma gefinancierd door DGD, Caritas International en Commission Justice&Paix (CJP) loopt af in 2021. 
Ter herinnering: via het ontwikkelen van de organisatorische en technische capaciteiten van mensen en gemeenschappen 
willen we tot meer voedselzekerheid komen. Het loopt in Burundi, Ethiopië, Haïti, Niger, DR Congo en Rwanda en wordt 
in de partnerlanden uitgevoerd door de partners van Caritas International. Het noordluik – sensibilisatie en mobilisatie 
in België – is een samenwerking tussen Commission Justice&Paix en Caritas. 

Ondertussen hebben we een positieve tussentijdse evaluatie achter de rug en zijn we in 2020 met alle betrokkenen van start 
gegaan met het uittekenen van een vervolgprogramma 2022-2026 opnieuw met CJP. Duurzame verandering zal hierin een 
belangrijke plaats krijgen.



216/ Mensen voor mensen |

6/ Mensen voor mensen
In verbondenheid samenwerken aan een meer solidaire wereld

Personeel op 31 december 2020

De cijfers hebben enkel betrekking op personeelsleden van 
Caritas International in België. In het buitenland werken we 
met lokale partners. Slechts in een aantal prioritaire landen 
hebben we een vertegenwoordiging: Burundi (3 personen), 
DR Congo (2), in Bosnië voor de Balkan (1), Oeganda (1). 
Voor sommige projecten in binnen-en buitenland wordt 
een beroep gedaan op externe, betaalde medewerkers. 
Daarnaast krijgen we ook de medewerking van een 80-tal 
vrijwilligers die actief zijn in onze opvangstructuren, onze 
integratieprojecten ondersteunen of administratieve taken 
op zich nemen.

In samenwerking met het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk (CPBW) werd in 2020 bij het 
personeel van Caritas International een digitale enquête 
afgenomen en een  risicoanalyse uitgevoerd rond het 
welzijn op het werk. Op basis hiervan zal in 2021 een nieuw 
actieplan worden uitgewerkt. De sociale verkiezingen 
werden online georganiseerd: voor het eerst werd naast 
een vertegenwoordiging voor het CPBW ook voor een 
ondernemingsraad gekozen.

 

Personeel volgens leeftijd en geslacht

2020 MAN VROUW TOTAAL

≥ 60 4 5 9

55-59 8 10 18

50-54 4 5 9

45-49 5 5 10

35-44 10 25 35

25-34 17 26 43

≤ 24 0 1 1

TOTAAL 48 77 125

Aantal medewerkers per afdeling in België

Leden van het directiecomité:
François Cornet
Anne Dussart
Gilles Cnockaert
Françoise Dandoy
Florence Lobert
Bernadette van Raemdonck
Eliane Vastenavondt

© Isabel Cothier / Caritas International

Directie
3

Asiel en migratie:
opvang

49
Asiel en migratie:

sociale programma’s
12

Internationale
samenwerking

15
Communicatie
en mobilisatie

13

Financiën
11

Human Resources
4

IT en
ERP-programma

2
Logistiek en beheer

onroerend goed
16

Totaal aantal
medewerkers

125



22 | Van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

Ethiek en integriteit

Elke persoon die redenen heeft om te twijfelen aan de 
integriteit van Caritas kan dit melden via ombudsman@
caritas.be of telefonisch: +32 476 47 23 23

Ons ethisch charter, onze normen op het vlak van ethiek 
en bescherming en alle genomen maatregelen zijn te lezen 
op: www.caritasinternational.be/ethiek.

Ook de organisatie van een procedure voor de behandeling 
van klachten binnen onze interventies in het buitenland, 
bedoeld voor de betrokken gemeenschappen, vinden we 
belangrijk binnen dit kader (zie bv p 17 Congo).

Klachtenregister 2020
Het email-adres ombudsman@caritas.be werd 23 keer 
gecontacteerd door personeelsleden, vrijwilligers en/of 
externe personen. De stijging van het aantal meldingen 
is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat we toegankelijk 
willen zijn voor iedereen om op die manier de kwaliteit van 
onze diensten en procedures te verzekeren. 

· Klachten i.v.m. onze opvangstructuren in België: 3
Opvolging: onderzoek en uitklaring – stand van zaken: 
opgelost

· Gedrag van vrijwilligers in onze opvangstructuren 
in België: 2
Opvolging: preventie en einde samenwerking – stand 
van zaken: opgelost

· Verzoeken van huiseigenaars: 2
Opvolging: tussenkomst van onze diensten – stand van 
zaken: opgelost

· Incident tussen personeelsleden: 1
Opvolging: verwittiging – stand van zaken: opgelost

· Geschillen met mensen die willen terugkeren naar 
hun land van herkomst: 3 
Opvolging: uitklaren van een aantal misverstanden – 
stand van zaken: opgelost

· Tussenkomsten van schenkers: 2
Opvolging: verduidelijking en behandeling – stand van 
zaken: opgelost

· Berichten waarin gewaarschuwd werd voor bepaalde 
situaties bij onze partners: 4
Opvolging: grondig onderzoek en afspraken met 
partners  – stand van zaken: opgelost

· Niet-relevante boodschappen: 6
Opvolging: antwoord – stand van zaken: opgelost

Sensibilisering en mobilisatie

In 2020 creëerden we onder meer een mobiele tentoonstel-
ling: ‘(Di)vers talent: Hoe migratie België sterker maakt.’ Wat 
is de rol van migratie in België? In welke sectoren vinden we 
de meeste migranten? Waarom worden mensen die elders 
geboren zijn vaker ondernemers? In deze tentoonstelling 
formuleren we antwoorden op al deze vragen en meer. De 
tentoonstelling is geschikt voor alle doelgroepen vanaf 14 jaar 
en richt zich vooral op scholen, universiteiten, bibliotheken, 
culturele centra, maar ook op verenigingen en bedrijven. 

Trouwens, doorheen het crisisjaar 2020 hebben we 
moeten vaststellen dat migranten een sleutelrol spelen 
in zogenaamde ‘essentiële’ sectoren. Toch worden de 
moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden vaak 
genegeerd. Onze beleidsmedewerkers hebben herhaaldelijke 
hierop gewezen bij beleidsmakers en het grote publiek.

Fonds Lokumo

In september 2020 heeft de oprichter van 
het Fonds Lokumo aan Caritas International 
gevraagd om met haar expertise het Fonds 
te beheren.

Het Fonds heeft tot doel wereldwijd hu-
manitaire projecten te steunen gericht op 
onderwijs en vorming, toegang tot huisves-
ting, water, voedsel en medische zorg, voor 
kansarmen of mensen in armoede en grote 
sociale onzekerheid. Het Fonds kan ook bij-
dragen aan projecten van sociale re-integratie 
of lokale inkomensgenererende activiteiten 
voor deze personen.

Het beheerscomité van het Fonds Lokumo, 
onder leiding van zijn oprichter, heeft in 
2020 bijna 460.000 euro toegekend aan 8 
verschillende projecten.
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Programma’s asiel en migratie in België

TITEL VAN HET PROJECT SPECIFICITEIT FINANCIERS

OPVANG EN  BEGELEIDING OP MAAT - VERZOEKERS OM INTERNATIONALE BESCHERMING

Logis van Louvranges · Alleenstaande vrouwen met of zonder kinderen.
 Gegroepeerde appartementen.

Fedasil
Steun gemeente Waver

Opvangcentrum Scherpenheuvel (1) · Families, alleenstaanden, mensen met een  beperking of psycho-
 medische problematiek. 

Fedasil

Opvangcentrum Ransart (2) · Families, alleenstaanden en niet-begeleide  minderjarigen. Fedasil

Youth in Shelter Luik (2) · Opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 14-18 jaar. 

Aide à la Jeunesse

Healthcare Antwerpen · Asielzoekers met medische problematiek.
 Gezinswoningen.

Fedasil

OPVANG EN BEGELEIDING NAAR ZELFSTANDIGHEID VOOR MENSEN MET EEN VERBLIJFSSTATUUT

TUV
Brussel, Mechelen, Luik

· Kwetsbare vluchtelingen. Fedasil

Youth in Transit Luik - Brussel · Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Fedasil, Ciré

High Care - Antwerpen · Vluchtelingen met zware medische problematiek. Fedasil

INTEGRATIE

Lokaal integratie-initiatief Luik · Alfabetisering, sociaal-juridische permanenties, interculturaliteit. Waals Gewest

APL Charleroi (2) · Hulp bij zoeken naar een woning voor wie slecht gehuisvest is of 
 moeilijk een menswaardige woning vindt.

Waals Gewest

SOCIALE PROGRAMMA’S

Re-integratie na vrijwillige terugkeer · Counceling voor vertrek. Ondersteuning partners bij begeleiding 
van re-intgratieproject. 

 � Vanuit België
 � Vanuit ander Europees land (ERRIN) 

Fedasil, AMIF België 
AMIF Europa 

Eerstelijnszorg (3) · Psychosociale dienstverlening, gezinshereniging, begeleide 
terugkeer, bezoek gesloten centra.

CAW Brabantia

Integrale begeleiding vluchtelingen 
Leuven

· Eenjarig traject psychosociale begeleiding voor 
vluchtelingengezinnen met extra kwetsbaarheden.

OCMW Leuven

Sociale dienst voor buitenlandse 
studenten en stagiairs 

· Ondersteuning van studenten met een beperkt visum, ingeschreven 
in een universiteit of in een hogeschool. 

Fonds Orval en Scourmont

Voogdij (3) · Voogdij van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en 
ondersteuning voogden.

Ministerie van Justitie
Fedasil
CAW Brabantia

Community Sponsorship · Begeleiding van onthaalgroepen bij opvang van hervestigde 
Syrische vluchtelingen.

Fedasil

Hervestiging: P2P (peer to peer) · Collectieve aciviteiten voor hervestigde vluchtelingen, vorming 
ambassadeurs, facebookgroep.

Fedasil

Financiële steun · Uitzonderlijk wordt een lening toegestaan voor gezinshereniging 
en huurwaarborgen.

Eigen middelen

In België worden sommige projecten geïmplementeerd in samenwerking met een van onze geprivilegieerde partners Caritas Vlaanderen (1), Caritas 
Wallonië (2) en het CAW Brabantia (3)
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Internationale samenwerking

Afrika
Benin*
Burkina Faso *
Kameroen*
Kenia*
Mali*
Nigeria*
Rwanda
Senegal*
Tanzania*
Togo*
Zuid-Afrika*

Azië
Cambodja*
Filipijnen

Midden-Oosten
Syrië

Zuid-Amerika
Brazilië*
Honduras*
Haïti

Afrika
Mozambique
Zuid-Soedan

Azië
Indonesië

Europa
Albanië

Midden-Oosten
Irak
Jordanië

Afrika
Burundi
Ethiopië
DR Congo
Niger
Oeganda

Midden-Oosten
Libanon
Palestina

ONTWIKKELING NOODHULP

HEROPBOUW

NOODHULP

HEROPBOUW

ONTWIKKELING

* Partnerschapprojecten in samenwerking met andere 

Belgische organisaties.
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Programma’s noodhulp en ontwikkeling

Onze programma’s in het buitenland lopen altijd in samenwerking met de nationale of lokale Caritas van het betrokken 
land. Het wereldwijde Caritasnetwerk telt 162 nationale Caritasorganisaties.

Cofinancieringsprogramma’s (private en institutionele)

Noodhulp en heropbouw

LAND PROJECT PERIODE  BUDGET FINANCIERING
 UITGAVEN 

2020 IN EUR 

BIJDRAGE 
VAN CARITAS 

INTERNATIONAL

Burundi Samen risico’s bij rampen inperken - ERICA 2019-2021  1.475.559,00 EUR DGD  845.357,17    -

Burundi Kwetsbaarheid reduceren - Tugabanye 2020-2022  1.000.000,00 EUR DGD  160.640,00    -

DR Congo Humanitair alarmsysteem in de 
Evenaarsprovincies en in Kasaï

2019  417.537,18 USD UNICEF  208.186,26  40.390,00 USD 

DR Congo Strijd tegen chronische ondervoeding in 
Kwango

2020-2021 572.245,00 USD UNICEF  80.154,05    29.480,00 USD 

DR Congo Hulpverlening voor verplaatste personen in 
Kalehe - Kivu 

2020  230.506,00 EUR Zwitserse 
confederatie

 196.715,07    100.138,28 EUR 

DR Congo Humanitaire hulpverlening voor kwetsbare 
gemeenschappen in Kasaï - RéBHuN 

2020-2021  1.185.000,00 EUR Duitse regering  369.573,67    38.000,00 EUR 

DR Congo Beheer humanitair alarmsysteem- GAH 2019 OCHA  30.902,16   -

DR Congo, 
Niger, 
Oeganda

Humanitaire hulp en verhoging van de 
weerbaarheid voor ontheemden - PAHRVID

2020-2022  3.000.000,00 EUR DGD  456.839,00    -

Libanon Dringende hulp na ontploffing in Beiroet 2020  50.000,00 EUR Vlaams Brabant  50.056,00   25.000,00 EUR

Niger Verbeterde toegang tot kwaliteitsvolle 
elementaire dienstverlening en 
basisbehoeften voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de regio Diffa - 
PASBBE

2018-2020  1.286.541,00 EUR DGD  221.488,14  -

Zuid-Soedan 
+ Oeganda

Voedselzekerheid en inkomstenverwerving 
voor boeren en verplaatste personen 
in Yei en Maradi (Zuid-Soedan) en voor 
vluchtelingen in Oeganda

2019-2020 868.192,00 USD Zwitserse 
confederatie

 551.749,54  428.718,00 USD 

TOTAAL 3.171.661,06
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Ontwikkeling

LAND PROJECT PERIODE BUDGET IN EUR FINANCIERING
 UITGAVEN 

2020 IN EUR 

BIJDRAGE 
VAN CARITAS 

INTERNATIONAL

Burundi Initiatieven voor de ontwikkeling van 
familiale landbouw - Mosso

2016-2019  778.000,00   Enabel  44.779,00    - 

Burundi Initiatieven voor de ontwikkeling van 
familiale landbouw - Imbo

2017-2019  450.000,00   Enabel  45.941,00    - 

Burundi Weerbaarheid van gemeenschappen in 
Buyenzi vergroten - PRARECOM

2018-2021  1.715.000,00   EU  516.586,22   5%.

Burundi Lokaal ontwikkelingsproject voor de 
bevordering van werkgelegenheid - 
PDLE

2018-2021  298.874,00   Wereldbank  -  - 

Burundi, 
DR Congo, 
Rwanda, 
Haïti, Niger, 
Ethiopië, 
België

Empowerment in een wereld in 
beweging - EMMO

2017-2021  12.839.807,99   DGD + 11.be + WBI  1.856.323,00   20% + 30.424 
EUR

DR Congo Ondersteuning van 3 
boerengroeperingen op het 
grondgebied Bagata bij de transformatie 
en vermarkting van landbouwproducten

2018-2019  77.215,00   Enabel  4.751,00    - 

Ethiopië Weerbaarheid op het vlak van economie 
en inkomsten - REAL

2016-2019  1.474.814,00   EU Reset (5.499.160 
EUR = bedrag voor 
consortium)

 201.780,61   10%

Ethiopië Verbeterde toegang tot drinkbaar water 
en hygiëne voor de scholen in Mulguba, 
Tigray

2019-2020  44.000,00   Fonds Amélie & 
Elisabeth (Koning 
Boudewijnstichting)

 12.903,84    4.000 EUR 

Ethiopië Verbeterde toegang tot drinkbaar water 
en hygiëne in het district Gombo - 
VIVAQUA

2019-2021  106.258,00   Vivaqua, Brussel 
Hoofdstad, 
Leefmilieu Brussels 
(consortium van 
financiers; lead = 
vivaqua) voor 72.922 
EUR en Koning 
Boudewijnstichtging 
(via fonds Lokumo) 
voor 33.335 EUR

 34.775,75    - 

Ethiopië Verbeterde toegang tot drinkbaar water 
en duurzaam waterbeheer voor 60 
families op het platteland in het district 
Irob,Tigray

2020-2021  44.000,00   Koning 
Boudewijnstichting

 17.486,40    4.000 EUR 

Haïti Weerbaarheid Pestel en Corail - RESPEC 2018-2021 50.047,00 
(consortium van 

3.000.000 met 
CD-Jérémie, CRS 

en CESVI)

Consultancy 
contract met CRS 
voor een project 
gefinancierd door de 
EU - Europees Fonds 
voor Ontwikkeling 
(FED)

 9.214,34    - 

TOTAAL  2.744.541,16   
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Programma’s eigen fondsen 

Noodhulpprogramma’s met het Caritasnetwerk 

LAND CRISIS
UITGAVEN 

2020 IN EUR

Albanië Aardbeving 1.500,00

DR Congo Covid-straatkinderen Kinshasa 49.202,00

Ethiopië Interne ontheemden en droogte 30.061,00

Indonesië Heropbouw Palu 60.000,00

Irak Steun aan families 4.337,00

Jordanië Humanitaire hulp 8.673,00

Libanon Ontploffing Beiroet 250.079,00

Libanon Syrische en Iraakse vluchtelingen 113.241,00

Mozambique Heropbouw cycloon Idai 158.000,00

Niger Overstromingen 25.000,00

Burundi, Niger, 
Ethiopië, 
Palestina 

Covid-crisis 50.060,00

TOTAAL 750.153,00

Socio-economische projecten
Caritas International financiert een aantal aciviteiten waar-
voor geen tusssenkomst is van institutionele financiers.

LAND PROJECT
UITGAVEN 

2020 IN EUR

Ethiopië Empowerment Menja minderheid 
Jimma

30.384,51

Filipijnen Inkomstenverwerving Antique 44.987,00

Filipijnen Risicobeperking en 
empowerment SEARCH

44.288,00

Haïti Orkaan Matthew fase 3 91.359,00

Niger Empowerment 4 
gemeenschappen Maradi/Zinder

11.836,31

Oeganda Studiebeurzen 31.028,00

Palestina Duurzame plattelandseconomie 28.668,00

Syrië Humanitaire hulp en 
inkomstenverwerving kuststreek

221.634,00

TOTAAL 504.184,82

Capaciteitsopbouw Caritaspartners
Caritas International versterkt Caritaspartners door  steun 
te verlenen voor vorming en voor de uitbouw van hun 
structuur. In 2020 verleenden we in het totaal 101.678 EUR 
steun aan Caritas Internationalis, de diocesane Caritassen 
Matadi, Kenge en Popokabaka (DR Congo) en de nationale 
Caritasorganisaties van DR Congo, Ethiopië en Niger.

Partnerschapprojecten
Met een aantal Belgische verenigingen heeft Caritas Inter-
national een samenwerkingsverband voor de realisatie van 
projecten die overeenstemmen met haar visie en missie.

LANDEN
UITGAVEN 

2020 IN EUR

Afrika 
Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Ethiopië, 
Kameroen, Kenia, Mali, Niger, Nigeria, Rwanda, 
Senegal, Tanzania, Togo, Zuid-Afrika

327.119,22

Azië / Midden-Oosten 
Cambodja, Libanon, Syrië

51.730,25

Zuid-Amerika 
Brazilië, Haïti, Honduras

33.965,07

TOTAAL 412.814,54
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Financieel verslag 2020*

Resulatenrekening 2020

INKOMSTEN IN € %

Giften  4.737.236,83   18,91

Giften consortium 12.12  16.610,87   0,07

Legaten  2.416.648,43   9,65

Wallonie - Bruxelles International (WBI)  397.966,38   1,59

Brussel Hoofdstedelijk Gewest  5.000,00   0,02

Waalse regio  32.500,00   0,13

Steden, gemeentes, provincies  25.000,00   0,10

Multilaterale instanties  788.908,69   3,15

Enabel -28.791,46   -0,11

Belgische overheid - DGD  3.497.491,24  13,96

Belgische overheid - Fedasil  7.894.425,30   31,52

Coordination et Initiative pour Réfugiés 
et Etrangers

 1.738.578,53   6,94

11.11.11  48.746,61   0,19

Europese Unie  855.988,59   3,42

Stichtingen, andere Caritassen,
diverse …

 104.467,05   0,42

European reintegration network  1.538.098,30   6,14

Tewerkstellingsubsidies (Actiris, 
Maribel, …)

 338.862,36   1,35

Andere bedrijfsopbrengsten  317.025,23   1,27

Financiële opbrengsten  145.178,58  0,58

Totaal zonder uitzonderlijk  24.869.941,53   

Uitzonderlijke opbrengsten  179.323,60  0,72

Totaal met uitzonderlijk  25.049.265,13  100

UITGAVEN IN € %

Opvang asielzoekers  9.768.585,00   39,07

Programma's migranten (1ste lijn, 
NBMV, integratie) 

 411.807,00   1,65

Vrijwillige terugkeer  1.145.699,00   4,58

Internationale samenwerking  8.922.869,00   35,68

Communicatie en mobilisatie
 · Educatie 
 · Fondsenwerving 
 · Advocacy 
 · Externe communicatie 
 · Interne communicatie 

 1.328.799,00  
 40.452,00   

 639.672,00   
 222.614,00   
 338.326,00   

 87.734,00   

5,31
0,16
2,56
0,89
1,35
0,35

 Werkingskosten
 · Algemene werkingskosten 
 · Successierechten 

 3.427.483,24  
 2.716.513,24   

 710.970,00   

13,71
10,86

2,84

Totaal  25.005.242,24   100

RESULTAAT VAN HET JAAR  44.022,89   

Verhoging (-) / Verlaging (+) van de bestemde 
fondsen

-44.022,89  

Over te dragen winst  0,00

* Resultaat zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van juni 2020.
Meer info: www.caritasinternational.be

28,63%

45,30%

35,68%

5,31%

13,71%10,12%

61,25%

28,63%

45,30%

35,68%

5,31%

13,71%10,12%

61,25%

Uitgaven 2020
 Asiel en migratie: 11.326.091,00
 Internationale samenwerking: 8.922.869,00
 Communicatie en mobilisatie: 1.328.799,00
 Functioneringskosten: 3.427.483,24

Inkomsten 2020
 Giften en legaten: 7.170.496,13
 Overheidsfinanciering: 15.345.449,40
 Andere: 2.533.319,60
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Bedankt!

Onze projecten en campagnes zijn slechts 
uitvoerbaar dankzij de steun en medewerking van 
heel veel mensen, organisaties en instellingen en 
dat op verschillende manieren.

We danken hier in het bijzonder:

· Al onze schenkers

· Al onze enthousiaste vrijwilligers, stagiairs, onthaal-
groepen Community Sponsorship en solidaire eigenaars

· Onze medewerkers in binnen- en buitenland die elke 
dag ons engagement waarmaken

· Bisdommen, parochies en religieuze congregaties

· Koning Boudewijnstichting / Fonds Amélie en Elisabeth / 
Fonds Lokumo

· De koepelorganisaties: 11.11.11 / CNCD-11.11.11 / Ngo-
federatie / Acodev / Concord / Voice 

· Caritas Internationalis / Caritas Europa / verschillende 
lidorganisaties van het internationaal Caritasnetwerk / 
Caritas in Belgium / Netwerk Rechtvaardigheid en 
Vrede  / Commission Justice &Paix / Kruit en Annoncer 
la Couleur/ CAW Brabantia / Casa Legal / ERSO-netwerk / 
Consortium 12-12 en al onze andere partners in binnen- 
en buitenland

· De media: Kerknet / Kerk & Leven / Cathobel (Dimanche 
en RCF)

· De onderwijsinstellingen, de leerlingen en leerkrachten 
die enthousiast gebruik hebben gemaakt van ons 
educatief aanbod

· Onze institutionele partners:
� De Verenigde Naties
 UN Pooled Funds / UNICEF / World Bank

� Europese Unie 
 Civil Protection and Humanitarian Operations 

(ECHO) / DG for International Cooperation & 
Development (Devco) / Refugee Fund / Asylum, 
Migration and Integration Fund (AMIF) 

� Federale Regering 
 Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 

(DGD) / Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) / 
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 
(Fedasil) / Staatssecretariaat Asiel en Migratie en 
Maatschappelijke Integratie  /  FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg - Sociale Maribel / POD 
Maatschappelijke Integratie (artikel 60) / Nationale 
Loterij

� De Vlaamse Overheid
 Departement Onderwijs en Vorming / Vlaams 

Partnerschap Water voor Ontwikkeling

� Fédération Wallonie-Bruxelles et Région Wallonne
 Wallonie–Bruxelles International (WBI) /
 Departement Openbare Werken, Gezondheid, Sociale 

Actie en Patrimonium

� Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris) / Brussel 

Leefmilieu

� Provincies, steden en gemeenten

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, 

daar zijn ook wij van overtuigd. Jullie steun 

onder welke vorm dan ook, voor migranten en 

gemeenschappen in maatschappelijk kwetsbare 

situaties, is hartverwarmend. Heel erg bedankt!

François Cornet, directeur
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