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voorwoord
Wat eind 2019 begon met een geïsoleerde uitbraak van Covid-19 in het Chinese Wuhan,
breidde zich in maart 2020 uit naar een wereldwijde pandemie.
De coronacrisis heeft ons voor nieuwe uitdagingen gesteld op het vlak van
gezondheidszorg, onderwijs en sociale bescherming. Eens te meer wordt duidelijk
dat internationale solidariteit geen loos begrip is, maar cruciaal om armoede en
ongelijkheid de wereld uit te helpen.
Ook onze partnerstad Ebolowa, in Kameroen, werd getroffen door Covid-19.
Het noodhulpfonds van Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen voorzag 30.254
euro voor preventieve acties in de strijd tegen corona in Ebolowa.
Naast deze specifieke noodhulp in kader van corona schonk het stadsbestuur nog
3.000 euro aan Oxfam-Solidariteit om, na de explosie in Beiroet, de kwetsbare Libanese
gemeenschappen en de vele Syrische en Palestijnse vluchtelingen in het land te helpen.
Stad Brugge is een warme en solidaire stad. Dat uit zich onder meer in de ondersteuning
van de vele projecten in het Zuiden die door Bruggelingen worden opgezet.
In 2020 ontving het stadsbestuur twaalf duurzame projectaanvragen van geëngageerde
inwoners. Acht initiatieven situeren zich in Afrika, drie in Azië en één in Latijns-Amerika,
goed voor een totaalbudget van 35.350 euro.
Alle projecten hebben aandacht voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen,
zoals een betere gezondheidszorg, kwalitatief onderwijs of goede sanitaire
voorzieningen. Het Brugs Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) voorzag
het stadsbestuur telkens van deskundig advies.
Wil je zelf een project in het Zuiden opzetten? Contacteer de Noord-Zuiddienst voor
meer informatie over hoe je projectsteun kan aanvragen, wat de voorwaarden zijn en
welke documenten daarvoor nodig zijn. Ter inspiratie vind je in dit jaarverslag meer info
over de gesteunde projecten en de organisaties die deze projecten uitbouwden.
Veel leesplezier

Dirk De fauw
Burgemeester
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dr congo
broederlijk delen vzw
Integrale rurale ontwikkeling met versterking
van de boerenorganisaties in de provincies
Kwilu, Kwango en Mai-Ndomben

de organisatie

de toekomst

De werkgroep Broederlijk Delen van de pastorale
eenheid Sint Trudo Assebroek telt 8 vrijwilligers
en organiseert activiteiten in het kader van
de campagne van Broederlijk Delen en lokale
bewustwordingsactiviteiten in Brugge die tevens
solidaire banden tussen de Brugse inwoners en mensen
uit partnerorganisaties in het Zuiden verstevigen.
Zo namen in 2020 twee Bruggelingen deel aan
Dwars door de Boerenbuiten. Bij het begin van de
jaarlijkse campagneperiode werden extra vrijwilligers
aangeworven.

Kwilu provincie
DR Congo

3.500 euro

contactadres brugge

Broederlijk Delen vzw Werkgroep pastorale eenheid Sint-Trudo
Korte Dwarsstraat 30
8310 Brugge
broederlijkdelen.be
Contactpersoon
Karel Ceule
karel.ceule@telenet.be
t 0476 33 02 21

contactadres zuiden

FOPAKKM
Av Kwango, nr 164 - Q. Sankuru
comm de Nzinda - ville de Kikwit
province Kwilu
DR Congo
Contactpersoon
Blaise Nzwanga
nzwangablaise@gmail.com
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stand van zaken
In 2020 doorliep het project zijn voorlaatste jaar. De
productiecapaciteit bij gezinnen is versterkt via het
opzetten van een systeem van het vermenigvuldigen van
verbeterd zaadgoed (hoofdzakelijk van pindanoten) met
een hoger rendement. Via actieonderzoek is dat model
uitgetest bij enkele unies om vervolgens te worden
ingevoerd in alle unies. Er wordt ook geëxperimenteerd
met en uitgebreid gebruik gemaakt van planten die
een bemestende impact hebben op de bodem. Dit biedt
een alternatief voor het verbranden van de grond als
traditionele bemestingstechniek.

situering van het project

ontvangen toelage

Het project legt een focus op gendergelijkheid en op
de inclusie van jongeren, met bijzondere aandacht
voor een evenwichtig gezinsoverleg in het beheer van
middelen en de organisatie van de landbouwactiviteiten
van het gezin. De gezinnen en de beweging worden
omkaderd door gespecialiseerde lokale ngo’s die hen
de nodige technische expertise aanreiken met als doel
die expertise zoveel mogelijk over te dragen naar de
landbouwers en de boerenorganisatie zelf.

het project
Het project wil via een geïntegreerde aanpak de
levensomstandigheden en inkomens verbeteren van
1.605 landbouwersgezinnen die zich organiseren in
de provinciale koepelorganisatie FOPAKKM voor de
gebieden Bagata en Bulungu, verenigd in 5 unies
bestaande uit 86 landbouwers basisorganisaties. Dit
gebeurt door het ondersteunen van een verbeterde
en duurzame landbouwproductie en het versterken
van waardeketens die het meeste opbrengen voor de
landbouwerfamilies. Daarbij staan agro-ecologie en
familiale landbouw centraal. Ook de diversifiëring van
inkomsten genererende activiteiten van landbouwers
georganiseerd in lokale landbouwersverenigingen,
solidaire spaarsystemen en een rollend
investeringsfonds voor zaadgoed, voor de vermarkting
van de producten en voor inkomsten genererende
initiatieven dragen hier toe bij.
Daarnaast versterkt het project de provinciale en lokale
boerenbeweging zelf zodat deze in staat is om de
sociaaleconomische rechten en belangen te verdedigen
van de landbouwfamilies. Doel is om hen te beschermen
tegen misbruik door overheid en actoren uit de private
sector, hun onderhandelingspositie te verbeteren en
bij te dragen aan structurele veranderingen die een
betere omgeving creëren waarin de gezinnen met hun
landbouwactiviteiten zich kunnen ontplooien via lokale,
provinciale en nationale advocatuuractiviteiten van de
boerenbeweging.
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In voorbereiding op een nieuwe DGD-cyclus van
5 jaar zal het project zich meer toeleggen op de
boerenbeweging zelf als mobiliserende krachtige
organisatie.
Daarnaast zal het agro-ecologische luik worden
uitgediept net zoals ook het jongerenluik.
Het ondernemerschap wordt meer op de voorgrond
geplaatst en er gaat meer aandacht naar het
professionaliseren en autonomer maken van de
landbouwersbeweging.
Netwerken, allianties en synergiën rond de
landbouwersbeweging worden verder uitgebouwd.
De focus zal komen te liggen op Kwilu.
Er zullen waardeketens worden ingebouwd, gericht
op de grotere stedelijke centra terwijl ook de lokale
marktgerichte ketens worden versterkt.
Tot slot zullen ook de banden met de
burgerrechtenbewegingen worden aangehaald.

Voor de verkoop van de landbouwproducten maken
de gezinnen meer en meer gebruik van gezamenlijk
transport en van de verkoopstrategie die de
unies hebben opgezet. Hierbij worden dit jaar de
vermarktingsfondsen in gezet. Dat loopt niet altijd even
vlot maar in 2021 zal het experimentele stadium achter
de rug zijn door de ondersteuning van een coöperant die
hiertoe werd aangeworven. Er werd onderzoek gedaan
naar andere, meer rendabele landbouwproducten die
op de lokale markten gemakkelijker kunnen worden
verkocht. De rollende fondsen bestemd voor inkomsten
genererende activiteiten (IGA) beginnen hun impact
te tonen omdat meer gezinnen in staat zijn om hun
investering terug te betalen aan de fondsen. Er wordt
stilaan ook overgeschakeld naar IGA’s op Unieniveau
om ertoe bij te dragen dat ze zelfbedruipend worden
en beter hun dienstverlening aan de basisorganisaties
kunnen verzekeren.
Het genderluik heeft met de hulp van een coöperant
geleid tot een genderstrategie van de unies en een
grote werving van vrouwen als lid binnen de unies ook
voor leidinggevende posities. De meeste unies bestaan
hoofdzakelijk uit vrouwen.
Deze vrouwen zijn ook mondige actoren van
verandering geworden. Het overlegmodel binnen
gezinnen is door de overgrote meerderheid van de
gezinnen overgenomen. Er zijn pleidooien gehouden
door FOPAKKM tegen illegale belastingen en rond
grondrechten voor jongeren en vrouwen.
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actief in brugge
• 21 februari: infoavond in het Meersenhuis.
Hugo Wouters over donuteconomie en Colombia,
met hapjes uit de campagnelanden Congo, Colombia
en Senegal. 35 aanwezigen.
• 24 februari: startavond campagne in Sint-Andries/
Sint-Michiels met 70 aanwezigen.
• 26 februari: sober maal in het Parochiaal Centrum
de Toren en in het Meersenhuis.
• 6 maart: koffiestop in het Bisschopshuis, 40
deelnemers, An Maes over missie en aanpak van
Broederlijk Delen, getuigenis van María Eugenia
Zabala de Polo uit Colombia.
• 8 maart: solidair ontbijt  voor parochianen en ouders
van vormelingen en een infosessie voor volwassenen
in de winterkapel over Colombia met videobeelden,
gevolgd door Congo waar Jeroen Marckelbach sprak
over de partnerwerking en de politieke situatie van
het land. 104 deelnemers.
• Annulering van alle verdere activiteiten wegens
COVID 19. Fondsenwerving in scholen eind februari
en begin maart. De campagne van Broederlijk
Delen werd vooral via de pers en via berichten vanuit
Nationaal naar vrijwilligers en (vaste) schenkers toe
gevoerd.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

© unsplash - kaysha
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dr congo
fracarita international vzw
Aankoop van een elektro-encefalogramtoestel
voor het Centre Hospitalier Jukayi

de organisatie
Fracarita International is de internationale
koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking van
de Broeders van Liefde. Ze ondersteunt en faciliteert
lokale projecten in een 20-tal landen in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika.
Deze projecten leggen zich toe op 3 sectoren, met name
het onderwijs, de zorg voor personen met een handicap
en de geestelijke gezondheidszorg.
Sinds januari 2014 bevindt het kantoor van Fracarita
International zich in Brugge. Verschillende
medewerkers van de organisatie hebben reeds vele
jaren ervaring met ontwikkelingssamenwerking en gaan
regelmatig op het terrein om projecten op te volgen.
Fracarita International heeft een ‘Special Consultative
Status in the Economic and Social Council (ECOSOC) van
de Verenigde Naties en werkt samen met verschillende
partnerorganisaties waaronder het Bisdom Brugge, de
WereldMissieHulp, Be cause, de UC Leuven & Limburg,
de London School of Hygiene & Tropical Medicine,…

In 2010 werd een afdeling voor Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) opgericht binnen het bestaande
centrum.
Nu heeft het CHJ twee hoofdafdelingen, een afdeling
Orthopedagogische Zorg (OZ) voor personen met
een fysieke beperking en een afdeling Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ).
Het project waarvoor Fracarita International in 2020
een subsidie ontving van de Stad Brugge, bestaat uit de
aanschaf van een elektro-encefalogramtoestel (EEGtoestel) voor het CHJ.
Hiermee wil het CHJ de zorgkwaliteit van patiënten
met epilepsie en andere hersenaandoeningen of –
afwijkingen te verbeteren.

stand van zaken
Het project is al uitgevoerd en het aangekochte EEGtoestel is operationeel.

de toekomst

situering van het project

Kananga - Provincie Centraal Kasai
DR Congo

Dankzij de steun van de Stad Brugge en andere
weldoeners, heeft het CHJ met dit project een EEGtoestel kunnen aanschaffen. Het CHJ wil verder
nog over een aantal andere basismaterialen en
–uitrustingen beschikken om zijn missie op een
efficiëntere manier te realiseren.
Fracarita International zal in de komende jaren verder
fondsen blijven werven om het CHJ te ondersteunen met
als doel de kwaliteit van de patiëntenzorg te erbeteren.

ontvangen toelage
1.500 euro

contactadres brugge

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

actief in brugge
Normaal informeert Fracarita International de Brugse
bevolking over haar werking via haar deelname aan het
Brugse festival ‘Feest in ‘t Park’, via studiedagen, haar
maandelijkse digitale Newsflash, haar jaarverslag en via
haar Facebookpagina en Instagram.

Fracarita International vzw
Boeveriestraat 14
8000 Brugge
fracarita-international.org
facebook.com/fracaritainternational
instagram.com/fracarita.international
Contactpersoon
Norbert Niyonzima
Norbert.Niyonzima@fracarita.
broedersvanliefde.be
t 0494 23 85 36

Als gevolg van de pandemie kon in 2020 Feest in ’t
Park niet plaatsvinden en kon onze organisatie geen
studiedag organiseren.
De communicatie met de Brugse bevolking was enkel
mogelijk via onze website, onze maandelijkse digitale
Newsflash, ons digitale jaarverslag en via sociale media.

contactadres zuiden

Centre Hospitalier Jukayi
Frères de la Charité
Q/Kapanda, Avenue du Stade n°8  
Commune de Katoka, Ville de Kananga
Province de Kasai Central
DR Congo
Contactpersoon
Fr. Pierre Makwala
pierremakwala@gmail.com
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het project
Het ‘Centre Hospitalier Jukayi (CHJ)’ werd opgericht
in 1978 door de Congregatie Broeders van Liefde in
de Provincie Centraal-Kasai in de Democratische
Republiek Congo, als een revalidatiecentrum voor
mensen met fysieke beperking. Vandaar de Tshilubanaam JUKAYI die ‘STA OP’ betekent.
PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN
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dr congo
vrienden van tshilomba vzw
Brugge helpt Tshilomba

de organisatie

de toekomst

De organisatie in Brugge wordt voornamelijk gedragen
door Myriam De Keyser die van 1973 tot 1976 als
ontwikkelingsvrijwilligster in Tshilenge werkzaam was.
Vandaag spitst ze zich in Brugge vooral toe op het
sensibiliseren van de Bruggelingen, het verwerven van
fondsen voor de ontwikkelingsinitiatieven van de lokale
bevolking van Tshilomba, de ondersteuning van twee
sociale centra en het weeshuis van Mamu Angélique in
Mbuji-Mayi.

We willen, in samenwerking met de cursisten en
leerkrachten, de sociale centra verder uitrusten.
Als zij voldoende materialen en capaciteit hebben
kunnen zij, dankzij de verkoop van hun zelfgemaakte
goederen, op termijn zelfbedruipend worden.

het project

situering van het project

Tshilomba - Mwene Ditu
Lomani
DR Congo

De fondsen van Brugge hebben we specifiek bestemd
voor het aankopen van materiaal en het verder uitrusten
van de sociale centra in de streek van Tshilomba.
Naast de normale schoolse vorming heeft de
plaatselijke bevolking de wens geuit om vorming te
voorzien voor de vele jongeren die door omstandigheden
vroegtijdig met school zijn gestopt of die nooit de kans
kregen om naar school te gaan.
Er bestonden reeds sociale centra voor alfabetisering
waar men ook een initiatie houtbewerking en naaien
kan volgen. Maar de centra hebben nood aan uitbreiding
van de infrastructuur (bijvoorbeeld lokalen) en aan
materiaal zoals boeken, schrijfmateriaal, naaimachines
en houtbewerkingsmateriaal.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

actief in brugge
Het plan was natuurlijk om opnieuw
sensibiliseringscampagnes te voeren in de lokale
scholen en deel te nemen aan Feest in ‘t Park, maar
door de sanitaire crisis hebben we ons nu voornamelijk
toegespitst op het uitsturen van nieuwsbrieven.

ontvangen toelage
3.000 euro

contactadres brugge

Vrienden van Tshilomba vzw
Potterierei 104 / 01.02
8000 Brugge
vriendenvantshilomba.be
Contactpersoon
Myriam De Keyser
dekeyser.myriam@gmail.com
t 0472 53 27 04

contactadres zuiden

Balunda Ba Tshilomba
Paroisse Tshilomba B.P. 60 Mwene-Ditu
Lomani
DR Congo
Contactpersoon
Bukasa Varlérien
valerienbukasa807@gmail.com
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stand van zaken
De door de parochie ter beschikking gestelde lokalen
werden beter ingericht met schoolborden. Allerhande
materiaal werd aangekocht: krijtjes, schriften,
potloden, 3 naaimachines, rekenmachines en divers
handmateriaal voor de houtbewerkingsafdeling.
In de loop van de maand januari werden de
naaimachines overgebracht naar het erg afgelegen
Tshilomba en werd er hout aangekocht om tafels en
banken te maken. Deze zullen tijdens de lessen worden
vervaardigd om daarna te worden gebruikt in de sociale
centra.
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kameroen
irie vzw

de organisatie

actief in brugge

IRIE neemt jaarlijks deel aan Feest in ‘t Park en doet
aan mondiale vorming en sensibilisering.
De sanitaire crisis van dit jaar heeft heel wat roet in het
eten gegooid. Hopelijk brengt 2021 ons terug samen.

Aanleg stromend water en het plaatsen van
sanitair in het vrouwenhuis ‘Beminga’

Niemand mag nog noodgedwongen buiten de behoefte
moeten doen. Ten slotte willen we extra aandacht voor
meisjes, vrouwen en anderen in kwetsbare situaties.

stand van zaken
Aangezien IRIE de toelage van Brugge eind december
2020 ontving, is het project nog niet volledig afgewerkt.
We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten want
de nood aan hygiëne was heel groot in deze Covid-19
pandemie.
De aanleg van de waterleidingen tot aan het
vrouwenhuis is reeds gebeurd en een deel van het
sanitair werd aangekocht en geplaatst. Alles wordt nu
in het werk gesteld om alsnog het volledige project te
realiseren met de steun die we mochten ontvangen.

• Deelname aan de Noord-Zuidraadvergaderingen.
• Deelname aan en hulp bij de verbroedering van
Brugge met Ebolowa in het zuiden van Kameroen.
• Website.
• Facebookpagina.
• Nieuwsbrieven via e-mail.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

de toekomst
Zodra er stromend water is in het vrouwenhuis kunnen
de vrouwen meer tijd besteden aan activiteiten die
ze economisch kunnen waar maken. De tijd die ze
uitwinnen omdat ze geen water meer moeten halen in
de rivier kunnen ze besteden aan het ontwikkelen van
de eigen talenten.
De vrouwen zijn niet bij de pakken blijven zitten en
hebben reeds initiatief genomen. Ze maken nu al
mondmaskers, kledij voor de leerlingen van ‘Les
Lionceaux’ en maandverband.

situering van het project

Odin Oto - Région du Sud
Kameroen

ontvangen toelage
2.700 euro

contactadres brugge

het project

IRIE vzw - werkgroep West-Vlaanderen
Park de Rode Poort 18
8200 Brugge
irie-world.org
Contactpersoon
Elia Wyverkens
irie.international@gmail.com
t 0473 27 06 48

contactadres zuiden

IRIE Cameroun aisbl
Bastos BP 4864 Y’dé
Cameroun
Contactpersoon
Marie-Louise N’Ndo
irie.international@gmail.com
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IRIE wil het opvangtehuis voor jonge vrouwen en
moeders in de educatieve site van Odin Oto van
stromend water voorzien.
Jonge meisjes en jonge moeders zijn de eerste
slachtoffers van de Covid-19 epidemie. Vooral de
beperkte medische voorzieningen vormen een groot
gevaar. Gelukkig zien we ook tekenen van veerkracht en
creativiteit.
Er worden bijeenkomsten gehouden in het ‘Centre de
Santé de Zouameyong’ en op de school ‘Les Lionceaux’,
waar lessen worden gegeven rond voorlichting en
preventie en rond menstruatie en hygiëne.
In Kameroen zijn juist nu, met de Covid-19 epidemie,
onze activiteiten, gericht op water, hygiëne en
vrouwenrechten. We hebben een sterk team ter
plaatse dat ondersteuning biedt en dat, mits de nodige
financiële steun, het project verder kan uitbouwen.
In 2030 moet iedereen toegang hebben tot schoon water
en sanitaire voorzieningen. Zo moet er universele en
neutrale toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater
zijn. Ook moeten we zorgen voor voldoende en een
neutrale toegang tot sanitair en hygiëne voor iedereen.
PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN
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kameroen
vrienden van zamay fv

de organisatie

stand van zaken

actief in brugge

De organisatie “Vrienden van Zamay”, een feitelijke
vereniging van vrienden van Frans Byl, is sinds 1988
werkzaam in Kameroen.

Omwille van de Covid-19-maatregelen vonden er in 2020
geen activiteiten plaats.

Ondersteuning studiebeurzenfonds
Zamay

Het belangrijkste doel van de vereniging is om fondsen
te verwerven om studiebeurzen te kunnen toekennen
aan jongens en meisjes uit het secundair en hoger/
universiteir onderwijs.

De organisatie bekostigde voor het schooljaar 20202021de inschrijving en het schoolgeld van 378 leerlingen
in het middelbaar onderwijs, verspreid over negen
secundaire scholen. Elke leerling ontving een beurs van
10.000 cfa of 15 euro. Voor het hogere niet-universitair
en universitair onderwijs werden beurzen van 30.000
cfa (45 euro) en 50.000 cfa (76 euro) uitgereikt aan 50
studenten.
In totaal bedroeg de steun 5.990.000 cfa of 9.215
euro. Alles samen hielp het studiebeurzenfonds 422
leerlingen en studenten bij het aanvatten of voortzetten
van hun studies.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

de toekomst
Het blijft de bedoeling ook in de toekomst verder te
werken aan de sensibilisering van de ouders ter plaatse
om hen te motiveren hun kinderen en zeker ook hun
dochters te laten verder studeren. Onze studietoelagen
blijven hierbij een belangrijke stimulans.

situering van het project
Zamay
Kameroen

ontvangen toelage
2.000 euro

contactadres brugge

Vrienden van Zamay fv
Gentse Steenweg 124 bus 107
8340 Damme
Contactpersoon
Franciscus Byl
franciscusbyl@gmail.com

contactadres zuiden

Studiebeurzenfonds Zamay
Saint Joseph Mukassa
BP 99 Maroua Zamay
Cameroon
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het project
Met het studiebeurzenfonds willen we de ouders
van potentiële leerlingen stimuleren om (vooral) hun
dochters naar de middelbare school te sturen en later
ook te laten verder studeren aan de universiteit.
De rebellen van Boko Haram zijn jammer genoeg
nog steeds actief in de regio waardoor de regio wordt
overspoeld door soldaten. Drank- en drugsverslaving
enerzijds en celibataire soldaten anderzijds zijn mede
de oorzaken van veel kindmoeders. De school en de
diverse vormingsprogramma’s willen als barrière
fungeren tegen deze risico’s.

PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

JAARVERSLAG 2020

19

kenia
abdijschool van zevenkerken vzw
All Round Development for Self-Reliance

situering van het project

Mangawani Village County
Kwale County Region
Kenia

de organisatie

de toekomst

Het team Kenia is opgericht binnen de schoot van
de vzw Abdijschool van Zevenkerken. De financiën
worden beheerd via een rekening van de vzw Edukans,
verbonden aan de Sint-Andriesabdij.
Jaarlijks trekt een groep van begeleiders en leerlingen
van het vierde middelbaar naar Afrika. Alle begeleiders
en medewerkers van team Kenia hebben meerdere
jaren ervaring met de inleefreizen van de Abdijschool
(Burundi, Ethiopië, Zimbabwe, Kenia).
Sinds 2018 is Kenia de vaste bestemming. Het doel van
team Kenia is om de toekomstkansen van de meisjes in
de Keniaanse bush te verbeteren. Om deze doelstelling
te realiseren, wordt gewerkt aan de uitbouw van Rose
Mwakwere School, een meisjesinternaat, gelegen in
het binnenland van Kwale County. Deze uitbouw omvat
zowel een materieel luik (bouw van infrastructuur,
uitrusting van lokalen) als een inhoudelijk luik
(bijscholing van het onderwijzend personeel, coaching
van meisjesleerlingen).
Het doel op lange termijn is de ontvoogding van de
Keniaanse (jonge) vrouw door hen te stimuleren tot
zelfstandigheid en ondernemerschap.
De Vlaamse jongeren worden bij dit hele proces
betrokken tijdens hun twee weken verblijf op de
Afrikaanse school.

Via een samenwerking met Close-The-Gap wordt
voorzien in computers en ICT-ondersteuning.
Daarnaast worden de Keniaanse meisjes in contact
gebracht met de ondernemers-hub in Mombasa (Kenia)
waar ze in contact komen met succesvolle, jonge
Afrikaanse ondernemers.
2. Daily bread
Het doel van dit project is de bouw en de installatie van
een kleine bakkerij op school. Op dit moment wordt het
brood om de twee dagen aangevoerd vanuit Mombasa.
De grote afstand en de slechte wegen zorgen ervoor dat
de kostprijs van het brood zeer hoog is.
Indien het brood op school gebakken kan worden,
wordt het dure en milieubelastende transport sterk
gereduceerd aangezien er maar één keer per maand
meel moet worden aangevoerd. De bouw van een
bakkerij op school zorgt dus voor een verlaging van
de kosten, heeft een positieve milieu-impact en is een
toegevoegde economische waarde voor de school en de
omliggende gemeenschap.
Ook op gebied van hygiëne en voedselveiligheid zal
de impact positief zijn. Nu is het brood soms reeds bij
aankomst aangetast door bv. mieren.

We zijn volop bezig met het plannen van de bouw
van een bibliotheek en de school te voorzien van
een duurzamere energiebron. Momenteel zorgt
een stroomgenerator op fossiele brandstof voor
de stroomtoevoer. Beide elementen werden als
noodzakelijk bestempeld door de directrice van de
school.

actief in brugge
In 2020 werden geen activiteiten georganiseerd door
COVID-19. Op het programma stond de jaarlijkse
barbecue (15 mei 2020).
Er wordt informatie verstrekt op de volgende manieren:
• website van de school: algemene visie op de
inleefreizen
• driemaandelijks tijdschrift Zevenkerken: verslag van
de werking
• Facebook: occasionele berichtgeving
• blog: dagelijks verslag tijdens de inleefreis
• infomomenten op school voor geïnteresseerden en
betrokkenen.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

ontvangen toelage
3.500 euro

contactadres brugge

Abdijschool van Zevenkerken vzw
Zevenkerken 4
8200 Brugge
abdijschool.be/5-pijlers/sociaal/
facebook.com/Abdijschool
Contactpersoon
Gertjan Vermeulen
vermeuleng@abdijschool.be
t 0472 44 45 21

contactadres zuiden

Rose Mwakwere Girls Secundary School
P.O. Box 10
Mangawani Village
80407 Kwale County
Kenia
Contactpersoon
Nzesi Mwongeli
nzesimwongeli@gmail.com
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stand van zaken

het project
1. Get connected!
Doel van dit project is de staf en de leerlingen van de erg
afgelegen school in contact te brengen met de wereld
daarbuiten. Zowel het personeel als de meisjes hebben
nauwelijks zicht op wat buiten hun dorpen gebeurt en op
welke ontwikkelingsmogelijkheden ze hebben.
Voor de ontvoogding van de meisjes en de evolutie naar
een grotere gendergelijkheid is het belangrijk dat ze
zicht krijgen op toekomstige carrière-opties, wat hun
motivatie op school ook zal doen toenemen. Dit geldt
ook voor de leerkrachten die op deze manier de kans
krijgen meer onderwijspotentieel aan te boren.

PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

Voor het eerste deel (Get connected) slaagden we erin
om, in samenwerking met Close-The-Gap, de school
van 13 computers te voorzien.
Voor het tweede deel slaagden we erin om de bakkerij af
te werken. Deze is reeds in gebruik.
Daarnaast engageerden we ons voor enkele extra
projecten. Allereerst ondersteunden we het personeel
met twee steunpakketten gezien zij sinds het sluiten van
de scholen geen loon meer ontvingen. Deze pakketten
bestonden uit een som geld en voedsel. Momenteel zijn
de scholen slechts gedeeltelijk heropend. Als tweede
extra project hielpen we mee met de financiering van
een polyvalente zaal. Deze is momenteel nog in opbouw
en zal dienst doen als refter, ontmoetingsruimte en
gebedszaal.
JAARVERSLAG 2020
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nigeria
steungroep new laetare fv
Preventieve gezondheidszorg voor de kinderen
en sociale bescherming voor het personeel van
het Vormingscentrum New Laetare Schools

de organisatie

stand van zaken

Steungroep New Laetare is een feitelijke statutaire
vereniging die erkend wordt als Brugse vereniging.
De vereniging is reeds meer dan 28 jaar actief en
bewees haar degelijkheid in haar nauwe samenwerking
met Stad Brugge, Provincie West-Vlaanderen, Koning
Boudewijnstichting, Kontinenten vzw, enz.
Ze heeft tot doel het sensibiliseren van jeugd en
volwassenen voor de Noord-Zuidsamenwerking.
Die samenwerking vertaalt zich hier concreet in een
samenwerking tussen België (Brugge) en Nigeria
(Owerri).
De steungroep focust op projecten rond onderwijs,
preventieve gezondheidszorg en sociale ondersteuning
van werknemers.

Owerri
Imo State
Nigeria

ontvangen toelage
3.000 euro

Steungroep New Laetare fv
Edward de Denestraat 4 bus 29
8310 Brugge
newlaetaresg.com
Contactpersoon
Lieven Maes
lievenmaes@hotmail.com
t 0465 00 89 55

contactadres zuiden

Vormingscentrum New Laetare Schools
P.O. Box 10
Mangawani Village
Orlu Road 150
Imo State
Nigeria
Contactpersoon
Chidi Chimah
bcchimah@gmail.com
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Sinds de opstart in augustus 2018 werden door
het plaatselijke team, bestaande uit een arts, twee
verpleegkundigen en een administratief medewerkster,
vele honderden kinderen onderzocht van de eigen
New Laetare School. Maar ook tijdens door de school
georganiseerde zomerkampen en in een bevriende
jongensschool tijdens twee onderzoeksperiodes.

Een vaak voorkomend probleem zijn oorproppen. Deze
werden door het team verwijderd. Via het aanwezige
audiometrietoestel zijn de gemeten verschillen tussen
“voor” en “na” vaak spectaculair.
Gezien het gehoor en het zicht essentieel zijn binnen
een leerproces wordt bij kinderen met slecht zicht
een bijkomende optometrie op de school uitgevoerd
door- een externe optometrist. De gegevens worden
doorgestuurd en in België wordt voor elk kind een bril
op maat gemaakt waarbij ook rekening wordt gehouden
met voorkeur voor model en kleur. Hulpverlening op
maat en vanuit gelijkwaardigheid!

Vanuit België werden enkele tientallen brillen, op maat
en sterkte, geleverd. Ook de allerkleinsten worden
verder, afhankelijk van hun leeftijd, tweemaandelijks
(0-2 jaar) of halfjaarlijks (2-5 jaar) gezien door de
schoolverpleegkundige en minstens jaarlijks door
een schoolarts of vaker indien nodig. De vaste
schoolverpleegkundige gaat verder met het geven van
gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) rond bv.
mond- en tandhygiëne.

Verder wordt werk gemaakt van het uitbouwen van
een pensioenfonds waar wij vooral onze morele steun
verlenen gezien de premie afgehouden wordt van de
wedde van leerkrachten en personeel.
Zelf staan wij in voor 30% van alle contracten voor
ziekteverzekering. De school doet dit voor 40% en het
individuele personeelslid zorgt voor de resterende 30%.
Zowat de helft van alle personeel is nu verzekerd.

situering van het project

contactadres brugge

Ouders weten dus perfect welke onderzoeken worden
uitgevoerd en wat de voordelen maar ook wat de
beperkingen zijn, teneinde geen valse verwachtingen te
scheppen. Er wordt na elk onderzoek door de arts ook
een schriftelijk advies geformuleerd. De ouders krijgen
daar een kopie van. Zij beslissen uiteindelijk of ze het
advies al dan niet opvolgen.

Corona gooide evenwel roet in het eten. Onderzoeken
tijdens zomerkampen en in oktober konden niet
plaatsvinden wegens de sluiting van de school.
In januari 2021 werden deze onderzoeken echter
opnieuw opgestart in de bevriende jongensschool.
Onderzoeken in de eigen school staan gepland voor
maart-april-mei 2021. Naast de ondersteuning op
het vlak van ziekteverzekering en pensioen lijkt nu
ook dit deel van het project geconsolideerd binnen de
organisatie.

het project
Het project wil gespreid over drie jaar een stabiele
structuur uitbouwen voor een kwaliteitsvolle,
preventieve gezondheidszorg voor schoolkinderen. Het
zogeheten medisch schooltoezicht bij ons, dat nu deel
uitmaakt van het CLB.
Verder zal op lange termijn een degelijke, blijvende
sociale zekerheid worden geboden aan het personeel.
Dit zal gebeuren via de ondersteuning van contracten
voor hospitalisatie, andere gezondheidskosten en
pensioenen.
Hoofdbedoeling van het deel preventieve gezondheidszorg is onderzoek en doorverwijzing waar nodig.
Voorlopig bieden we dus geen financiële steun voor
externe raadplegingen bij specialisten tandartsen,…
Door kinderen te onderzoeken tijdens zomerkampen
worden zo ook kinderen bereikt die niet op de New
Laetare Schools school lopen.
Voor alle duidelijkheid, met kinderen wordt de populatie
bedoeld van de allerkleinsten in het Day Care Centre,
de peuters en kleuters in pre-nursery en nursery en
leerlingen van eerste leerjaar tot het vierde secundair.
Elk kind wordt gezien, mits toestemming (informed
consent) van de ouder(s).

PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN
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de toekomst
Dankzij de steun van Stad Brugge en een provinciale
subsidie zal zowel de sociale ondersteuning van
personeel als het periodiek gezondheidsonderzoek
bij kinderen en leerlingen verankerd blijven in de
organisatie en dit voor vele, vele jaren.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

Een aanzienlijke schenking doet ons overwegen om
werk te maken van het aanbieden van aangepaste,
eventueel herbruikbare en wasbare, verbanden aan
meisjes om zo iets te doen aan het maandelijks
absenteïsme op school. De nood aan een up-to-date
computerlokaal is ook terug aan de orde. Er zijn
plannen rond brandpreventie, herstellingswerken aan
de bestaande gebouwen waarvan sommige er meer
dan 20 jaar staan dringen zich op, enz. Aan plannen en
ideeën geen gebrek.

actief in brugge
Door de coronacrisis konden geen manifestaties,
lezingen, optredens, infocampagnes plaatsvinden.
Er werd wel werk gemaakt van een gloednieuwe
website. Ook de Facebookpagina wordt regelmatig
bijgewerkt. Het driemaandelijkse info- en
sensibiliseringsblad “Laetare Tijdingen” is gewoon
blijven verschijnen.

© unsplash - andrew s
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togo
terr@dialoog vzw
Bouw van een nieuwe kleuterklas in Weloudé

de organisatie
Terr@dialoog is werkzaam in enkele dorpen in het
noorden van Togo. We stimuleren de mensen om van
hun dorp een groenere, meer vruchtbare en meer
ondernemende gemeenschap te maken. Dit wordt
mogelijk door de volgende projecten: herbebossing,
landbouwprojecten, aanleg van schooltuinen en
gemeenschappelijke groentetuinen, schoolkeuken,
kleinvee, watervoorziening enz.

voorbereiding kunnen krijgen op de basisschool, wat
hun resultaten daar veel zou moeten verbeteren.
Dat dit effectief mogelijk is, blijkt uit voorbeelden van
andere scholen van onze projecten die wél over een
degelijk lokaal beschikken.

Ons doel is om voor de school van Weloudé ook nog
ecologische toiletten en de uitrusting voor een kantine
te voorzien, zoals we al bij onze andere scholen deden.

actief in brugge
• In 5 nieuwsbrieven kregen onze sympathisanten
een overzicht van alle projecten, met de nadruk op
de recentst opgestarte projecten.
• Op Facebook worden de werkzaamheden van nabij
gevolgd, met veel foto’s en filmpjes.
• Via de blog van Griet, die stage liep in Togo, kon
iedereen volgen wat er op dat moment in onze
dorpen en scholen gebeurde.
• Voorstelling in het Sint-Andreas Instituut Brugge.
• Door corona konden andere activiteiten niet
doorgaan.

We werken samen met onze plaatselijke ngo A3E.
Er wordt veel aandacht besteed aan het opleiden
van de kinderen (vb. leren compost maken, nut van
herbebossing, respect voor het milieu, hygiëne...).
Om die opleiding te verbeteren hebben we onlangs de
schoolgebouwen een upgrade gegeven en hebben we
voor didactisch materiaal gezorgd dat ook geschikt is
voor kleuters.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:
situering van het project

stand van zaken

Weloudé
Kara
Togo

ontvangen toelage
3.000 euro

contactadres brugge

het project
Terr@dialoog vzw
Tramstraat 47 / 02.01
8310 Brugge
terradialoog.be
facebook.com/Terradialoog
Contactpersoon
Lieve Hoet
lieve.hoet@terradialoog.be
t 050 49 09 62

contactadres zuiden

A3E (Amis de l’Environnement et de
l’Enfant Epanoui)
BP: 317
Kara
Togo
Contactpersoon
Moïse Tchamoussa
tchamounetnet@yahoo.fr

De bedoeling was om met de subsidie van Stad Brugge
een degelijke kleuterklas te bouwen die voorzien was
van de nodige stoelen, banken en didactisch materiaal.
Sinds enkele jaren moet elke school kleuteronderwijs
voorzien. De ouders en zeker de leerkrachten zien het
belang in van een kleuterklas, als voorbereiding op de
basisschool.
Hun eigen taal is het Kabyè, maar de officiële taal en
dus ook de onderwijstaal is Frans. In de kleuterklas
leren ze niet alleen de basis van het Frans, ze worden
ook voorbereid op het rekenen. En ze hebben baat bij de
regelmaat en structuur.
De oorspronkelijke kleuterklas, die de ouders zelf
hadden gebouwd, was niet langer bruikbaar. Het lokaal
had lage muren, er was geen verharde vloer en bij
een felle regenbui stroomde het water naar binnen. Er
was ook heel weinig materiaal, zelfs geen schoolbord.
Het geheel was bouwvallig en te klein voor de dertig
kleuters. Daarom hielden veel ouders hun kleine
kinderen thuis.
Vandaar ons doel: een nieuwe, ruime kleuterklas
(7 op 4 m en 3,2 m hoog) bouwen met degelijke
materialen zodat de kleuters van Weloudé een optimale
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Zodra de fondsen die we van de Stad Brugge kregen,
beschikbaar waren, is de aannemer begonnen met de
werken. Er was toen wel al voorbereidend werk gedaan:
Weloudé ligt aan een riviertje en daardoor konden er, op
het ogenblik dat het water erg laag stond, zand en keien
worden verzameld voor de bouw.
In de loop van oktober kon het gebouwtje in gebruik
worden genomen.
Maar... nog niet alles was zoals we gepland hadden.
De voorziene afwerking (pleister- en schilderwerken,
maken van banken en stoelen, schoolborden) moest
worden uitgesteld omdat door corona het budget van
Terr@dialoog dit niet toeliet. Dankzij onze extra oproep
tot steun (met een grotere fiscale aftrek) konden we eind
november dan toch de som storten voor die afwerking.
En nu schittert de mooi geschilderde kleuterklas in
het zonlicht! De ouders sturen met veel plezier en
vertrouwen hun kleintjes naar school.

de toekomst
In de zomer van 2021 houdt Terr@dialoog op te bestaan.
De evolutie van al onze projecten zal echter verder
worden opgevolgd door onze plaatselijke partner
A3E, met de steun van onze Franse partners. A3E
heeft een degelijke basis uitgebouwd in elk dorp waar
we actief zijn. Een groep van 10 à 15 dorpelingen
(vrouwen, mannen, leerkrachten, ouders, landbouwers,
dorpschef...) onderschrijft onze visie en die van
A3E en engageert zich dus om binnen het dorp een
voortrekkersrol te spelen en de projecten nauwkeurig
op te volgen, te stimuleren en indien nodig voor
bijkomende financiering te helpen zorgen.
In Weloudé zelf volgt een werkgroep van de school
het gebruik en het onderhoud van de kleuterklas op.
JAARVERSLAG 2020
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cambodja
aukas vzw
Aukas studiebeursprogramma

de organisatie

stand van zaken

Aukas is een Brugse vzw opgericht in 2015 en is
ontstaan vanuit vrijwilligerswerk in Cambodja.
De vereniging focust op onderwijs in Cambodja en wil
de vicieuze cirkel van analfabetisme, kinderarbeid en
armoede doorbreken. In de afgelegen gebieden van
Cambodja is onderwijs nog steeds niet vanzelfsprekend.
We ontmoetten er vele gemotiveerde jongeren die
noodgedwongen na het 3de middelbaar moesten
afhaken omdat ze als arbeidskracht werden ingezet.
Daarbij komt dat scholen die hoger secundair onderwijs
aanbieden schaarser en bijgevolg verder gelegen
zijn. Dat is een extra drempel voor arme gezinnen.
Hoewel de situatie stilaan verbetert, voltooit nog steeds
bijna 80% van de Cambodjaanse jongeren het hoger
secundair onderwijs niet. 60% van de lokale jeugd
bereikt zelfs het vierde middelbaar niet, aldus cijfers
van de Wereldbank.

situering van het project
Osvay Oddar
Meanchey Province
Cambodja

De Aukas studiebeurs ondersteunt studenten in de 4
laatste jaren van het middelbaar, want armoede is de
hoofdreden van deze drop outs. Met onze werking willen
wij de jongeren tijdens hun studiebeursjaren krachtiger
maken, hun motivatie nog versterken en hen hun eigen
sterktes laten ontdekken.

ontvangen toelage
3.500 euro

contactadres brugge

Aukas vzw
Rubenslaan 15
8310 Brugge
aukas.org
facebook.com/Aukasvzw
Contactpersoon
Guy Bekekmans
guy.bekemans@telenet.be
t 0468 47 61 48

contactadres zuiden

Cambodian Border School
Osvay
Oddormeanchey province
Cambodja
Contactpersoon
Vong Vouern
cbscambodia504@gmail.com
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De studiebeurs wordt maandelijks gestort en gaat
naar de leerling zelf. Dit geeft hen het gevoel dat zij
hun toekomst in eigen handen kunnen nemen, en dat
blijkt te werken. Belangrijk is dat ook de ouders erbij
betrokken worden. Immers, als de ouders niet even
gemotiveerd zijn, dan is de kans groot dat ze toch nog
uitvallen voor het beëindigen van het 6de secundair.
Tal van studies toonden reeds het belang en de effecten
van onderwijs voor meisjes aan. Vandaar dat onze
studiebeurs vaker naar een meisje gaat dan naar een
jongen.
Normaal gezien gaan wij twee maal per jaar ter plaatse,
wat dit jaar weliswaar niet mogelijk was door de
pandemie. We vinden het belangrijk om de band met
de studenten, de leerkrachten en de lokale overheid te
versterken en merken dat dit zeer motiverend werkt.
Essentieel binnen onze werking is dat het project
door de lokale bevolking wordt gedragen en dat de
lokale overheden eraan meewerken. Dit vraagt tijd
en geduld, maar we merken door de jaren heen een
gestage evolutie in de gunstige zin. Het gebied waar wij
werkzaam zijn, was namelijk het laatste bolwerk van
de Rode Khmer (tot begin 2000). Vele mensen waren
actief binnen dit regime en veel huidige ambtenaren
waren ook ambtenaar in de Rode Khmer periode. Er is
dus enig wantrouwen ten overstaan van westerlingen.
Ook onderwijs is er een gevoelig onderwerp (kennis =
macht).
Wij bouwen dus voorzichtig aan een vertrouwensrelatie
met de lokale overheid, maar investeren sterk in de
jongeren.

Het studiebeursprogramma is aan zijn vierde schooljaar
toe en momenteel worden er 20 studenten ondersteund.
Elk jaar laten we 5 nieuwe studenten toe die starten in
het 3de secundair. We merken dat deze steun niet alleen
de student zelf stimuleert, ook andere kinderen van het
gezin worden erdoor gemotiveerd om hun studies verder
te zetten.
Naast het systeem van de klasverantwoordelijken dat
we vorig jaar invoerden is sinds dit jaar is ook een
student verantwoordelijk voor het bezorgen van de
studietoelage aan de studenten van het hoger secundair.
Hij had dit vorig jaar tijdens de grote vakantie voor het
eerst gedaan en dit werd positief geëvalueerd.
We vinden het belangrijk dat er zo weinig mogelijk
tussenpersonen zijn en willen de verantwoordelijkheid
zo veel mogelijk in de handen van de studenten leggen.
Dit is nog een stap vooruit in ons streven naar shift of
power en local empowerment. Dit resulteert in een
grotere betrokkenheid die maakt dat de studenten het
project in de toekomst nog meer gaan uitdragen en
verder helpen uitwerken.
Door COVID-19 dreigen weer veel meisjes van school
gehaald te worden om thuis te helpen. We kennen
ter plaatse helaas al verschillende gevallen. Er wordt
wereldwijd gevreesd dat we door de pandemie opnieuw
een grote stap achteruit zetten in wat tot nu toe bereikt
was op vlak van gendergelijkheid. Volgens cijfers van
Unesco zullen er naar schatting 11 miljoen meisjes niet
terug naar school gaan na COVID-19.
Hoewel door de pandemie ook in Cambodja de scholen
gedurende enkele maanden gesloten bleven, zijn we
steeds het eetgeld blijven storten als steun voor de
arme gezinnen waaruit onze beursstudenten komen.

het project
Via een goed uitgekiend studiebeursprogramma bieden
wij gemotiveerde, kansarme leerlingen financiële
ondersteuning. Op die manier nemen wij de grootste
hinderpaal weg voor het beëindigen van hun hoger
secundair onderwijs.
De selectie gebeurt aan de hand van verschillende
criteria: de thuissituatie (armoede), de motivatie van de
jongere en de schoolresultaten. De Aukas studiebeurs
ondersteunt studenten in de 4 laatste jaren van het
secundair onderwijs. Onze studiebeurs start in het
3de secundair, dat is het laatste jaar voor ze naar een
andere, meestal veel verder gelegen school gaan waar
hoger secundair onderwijs wordt aangeboden. In dat
eerste jaar leren ze omgaan met het budget en dit onder
nauw toezicht van onze coördinator ter plaatse, hun
leerkracht Engels.
PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN
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de toekomst
Elk jaar kennen we aan 5 nieuwe studenten een
studiebeurs toe. Dit is steeds op voorwaarde dat we over
de fondsen beschikken om die vijf studenten gedurende
hun vier laatste jaren te ondersteunen. Op die manier
willen we vermijden dat, bij financiële problemen, de
studenten zich in de steek gelaten zouden voelen.
We streven ernaar steeds 20 studenten in het
studiebeursprogramma te hebben, 5 studenten in elk
van de 4 laatste jaren van het secundair. We hopen
zoveel mogelijk kansarme studenten de mogelijkheid
te geven hun secundair onderwijs volledig te
kunnen afmaken. Volgend jaar studeren de eerste
beursstudenten af. We zullen ze blijven volgen om de
impact van de studiebeurs te kunnen opvolgen.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

actief in brugge
Dit jaar is een moeilijk jaar voor sensibilisering
uiteraard. Waar wij normaal gezien verschillende
lezingen geven in scholen, een stand hebben op Feest
in ’t Park enz., hebben we dit jaar volledig moeten
inzetten op online communicatie. Er is natuurlijk wel
onze driemaandelijkse nieuwsbrief en ook op onze
Facebookpagina blijven we actief.
Aukas is ook lid van de Brugse Noord-Zuidraad.

© unsplash - sander don
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libanon
crea thera international vzw
Empowering children of The Beqaa Valley

situering van het project
Beqaa
Libanon

de organisatie
Sinds 2017 verzorgt Crea Thera in het Brugse en in
West-Vlaanderen integratie-ondersteunende workshops
voor vluchtelingen en West-Vlamingen in verschillende
opvangcentra, basisscholen en OKAN-scholen. Dat
gebeurt in samenwerking met de provincie (project
‘Beats, Words & Moves) en met de steun van Stad
Brugge (diversiteitsdienst).
In de loop der jaren is een brede vriendenkring ontstaan
die via sociale media en jaarlijkse nieuwsbrieven op
de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de
projecten. Er is een jaarlijks Crea Therafeest, een
nieuwjaarmeeting, de deelname aan Feest in ’t Park,
infostands in enkele scholen enz.
In juli 2019 besloot Crea Thera een vormingsweek
‘werken met muzikale workshops’ te begeleiden voor
jeugdwerkers van LOYAC, een organisatie die in Libanon
werkt met vluchtelingenkinderen. Daarvoor bracht de
organisatie in amper 14 dagen voldoende fondsen bijeen
dankzij schenkingen van West-Vlaamse vrienden.
De vormingsweek was zo’n succes dat er werd besloten
om dit project in te dienen, met name een 2 jaar
durende basisvorming waarin medewerkers van LOYAC
leren om zelf muziekworkshops te begeleiden voor
vluchtelingenkinderen in de Bekaa-vallei.

ontvangen toelage
3.500 euro

contactadres brugge

Crea Thera International vzw
L. Debruynestraat 19
8310 Brugge
creathera.org
facebook.com/Crea-TheraBelgium-499589056910470
Contactpersoon
Chris Deleu
chris_deleu@hotmail.com
t 0471 55 08 22

contactadres zuiden

LOYAC Lebanon
Bardawil street
Lebanon
Contactpersoon
Doha Faraj
doha.faraj@loyac.org
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Het trainingsconcept dat Crea Thera hiervoor
ontwikkelt, is ook bruikbaar in andere (post-)
conflictgebieden in de wereld. Er wordt gewerkt met
een basis muziekinstrumentarium dat ook na het
project verder kan ingezet worden. Een filmdocument
over dit project zal via de website ter beschikking
worden gesteld van andere initiatieven die in (post-)
conflictgebieden in de wereld op deze manier met
kinderen en jongeren willen werken.
Het project wordt opgebouwd volgens een stappenplan:
in juli 2020 was er een eerste trainingsweek in Beiroet,
waarin gedurende 5 dagen een basisopleiding muziek
werd gegeven, gevolgd door 2 dagen praktische
toepassing op locatie (Bekaa-vallei). In oktober,
december, maart en mei werden er vier trimestriële
supervisiesessies voorzien (livestream coaching).
In juli 2021 volgt dan een nieuwe trainingsweek met
4 dagen van verdieping en 3 dagen praktijk op locatie,
opnieuw gevolgd door 4 trimestriële supervisiesessies.
Tijdens de trainingsweken in juli 2020 en 2021 wordt
filmmateriaal verzameld.

Crea Thera wil op die manier een impuls geven aan het
werken met muziek in (post-)conflictgebieden in de
wereld.

stand van zaken

actief in brugge

Door het coronavirus en de gevaarlijke politieke situatie
hebben we het project on hold moeten zetten. Tot
overmaat van ramp was er dan ook nog de explosie in de
haven van Beiroet op 4 augustus 2020.
Het project zal van start gaan, maar dan een jaar later
dan voorzien, onder meer dankzij een belangrijke steun
van de Vlaamse overheid. Het stappenplan wordt dus
met 1 jaar opgeschoven: start in juli 2021 en afronding
in juni 2023.
Er werden ook enkele aanpassingen aan het project
aangebracht. Er zal meer nadruk komen te liggen op het
muziekgedeelte door de inzet van een muziektherapeut
(projectleider uit België) en een muzikant uit Libanon.
Er zal ook een psychologe uit Libanon deelnemen aan
de vorming.

Door corona konden de volgende activiteiten niet
doorgaan:
• juni: Feest in ’t Park
• augustus: Crea Thera feest in Assebroek
• najaar: benefietoptreden ‘Il Gardellino’ in het
Concertgebouw Brugge.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

de toekomst
het project
Het project beoogt de capacity building van 10 tot 15
jeugdwerkers om zelf muziekworkshops te begeleiden
voor vluchtelingenkinderen in de Bekaa-vallei.
De vorming bevat een luik psycho-educatie waarin
dieper wordt ingegaan op de psychotraumatologie en
neurobiologie en op de trauma-sensitieve ondersteuning
van kinderen en jongeren. Een ander onderdeel
gaat dieper in op de vraag hoe je een burn-out kan
voorkomen. Er zullen twee artistieke educatieve
filmdocumenten worden gemaakt.
Het project draagt het aspect van duurzaamheid hoog
in zijn vaandel. Jeugdwerkers worden getraind en
gesuperviseerd om zelfstandig met de kinderen te
kunnen werken.
PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

Met dit project willen Crea Thera en LOYAC een bijdrage
leveren aan het verbeteren van de levenskwaliteit van
vluchtelingenkinderen uit de Bekavallei. Deze bijdrage
bestaat uit de organisatie van deze laagdrempelige
basistraining Music Community Worker voor
jeugdwerkers van de ngo LOYAC in Libanon.
In Libanon leven er ongeveer 1,5 miljoen vluchtelingen
– een derde van de bevolking. Velen wonen in kampen
in de Bekavallei vlakbij de Syrische grens. Kinderen
leven er in moeilijke omstandigheden, hebben weinig tot
geen toegang tot onderwijs, worden vaak ingezet om te
werken voor een hongerloon en kampen met psychische
problemen. Het is moeilijk om kind te zijn in zulke
omstandigheden.
In de gegeven context van de Covid-19-pandemie, de
politieke onrust en de rampzalige explosie in Beiroet is
de situatie er niet op verbeterd.
JAARVERSLAG 2020
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nepal
himalayan projects vzw
Uitrusting computerlokaal in de
Shree Ambika School

de organisatie

de toekomst

Met de hulp van vrijwilligers houden wij infosessies en
workshops voor scholen en organisaties, baten een infoen kookstand uit en zijn lid van tal van vrijwilligers- en
4de Pijlerorganisaties alsook de Noord-Zuidraad van
Brugge.

Verder aanbieden van structurele basisvoorzieningen
zoals kwaliteitsonderwijs, toegang tot
gezondheidsfaciliteiten en veilig water voor
achtergestelde en afgelegen bevolkingsgroepen en
gemeenschappen.
Volledig neutraal en met extra aandacht voor lage
kasten, gender, kinderen en mindervalide groepen.
Deze school krijgt momenteel een nieuw gebouw en
heeft ook nog nood aan een proper sanitair gebouw.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

actief in brugge
Via onze folders, website, facebook, e-mails en
persoonlijke contacten of via scholen, sponsors en
organisaties.

situering van het project
Suikhet
Kaski
Nepal

ontvangen toelage
5.000 euro

contactadres brugge

Himalayan Projects vzw
Leiselestraat 138
8200 Brugge
himalayanprojects.org
facebook.com/HimalayanProjectsVZW
Contactpersoon
Paul Vande Moortel
himalayanprojects@gmail.com
t 0488 38 02 77

contactadres zuiden

Himalayan Pariyojana Nepal
Pun House, Harriyali Marga 25,
Naya Gaun, Pokhara-15, Kaski
Nepal
Contactpersoon
Nita Buduja Pun
nitabudujapun@gmail.com
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het project
Na de aankoop van computers dienden wij een
nieuwbouw lokaal in te richten voor computerlessen
voor de laatste technische graden van deze school.
Dit om kwaliteitsonderwijs aan te bieden aan deze
eerste publieke school die de prestigieuze International
School Award mocht winnen. Een school waar
doorgaans de armste kinderen naar toe gaan aangezien
de rijkere jongeren naar commerciële private scholen
gaan in de steden. Wij willen een evenwaardig goedkoop
alternatief aanbieden dicht bij huis.

stand van zaken
Computerdesks werden ter plaatse gebouwd en
stoelen werden aangekocht. Er kwamen elektrische
voorzieningen, wifi en Internet. Er kwamen ook
antistatische tapijten en gordijnen. Ook een beamer, wit
bord en lamineermachine behoren nu tot de uitrusting.
Door de coronaperikelen is het lokaal pas onlangs in
gebruik genomen met de nodige veiligheidsmaatregelen
zoals maskers, vizieren en ontsmettingsmateriaal.
We leverden ook sanitair materiaal voor de puberende
meisjes, maskers voor de armste leerlingen en facescreens voor de leraars. De onderhoudsstaf kreeg
ook ontsmettingsmateriaal en aan de ingang werden
handwastaps geïnstalleerd en ontsmettingszeep
aangeleverd. Deze school die thans ook een schoolbus
en schooluniformen van ons kreeg, is de enige publieke
school met een stijgende bezettingsgraad, een duidelijk
bewijs dat we samen met het ambitieuze directie- en
schoolcomité, alsook met het lerarencorps goed bezig
zijn.
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peru
tumbador vzw
Dringende hulpverlening aan (families van)
patiënten met COVID-19

situering van het project

de organisatie

actief in brugge

Vzw Tumbador rekruteert vrijwillige hulpverleners
kinesitherapie en ergotherapie in heel Vlaanderen, ook
in het Brugse. Daartoe worden jaarlijks infoavonden
georganiseerd, o.a. aan de UGent, waar ook veel
Bruggelingen een hogere opleiding kinesitherapie en
ergotherapie volgen.
Dit resulteerde in het engagement van meerdere
vrijwilligers die allen een jaar lang werkten in het kader
van een van onze projecten in Zuid-Amerika. In 2021 is
dat Jozefien Degraeve.
Vzw Tumbador werkt in Brugge nauw samen met
KSA Sint-Kruis & Male (meisjes), waarin vrijwilligster
Jozefien Degraeve tot voor kort leidster was en
waarvan ze nog steeds actief lid is. Daarnaast wordt
ook samengewerkt met KSA Rooyghem (jongens) die,
als partnerorganisatie, de vzw ondersteuning biedt via
informatie, sensibilisatie en de actieve participatie van
de lokale bevolking.
Het project Wasi Esperanza van Jozefien is één van
de doelen van het jaarlijkse grote KSA-evenement,
Hot Spot, met een week lang tal van evenementen
(concerten, workshops, infostands...) op het kerkplein.

Peru

ontvangen toelage
1.150 euro

contactadres brugge

Tumbador vzw
Welvaartstraat 57
8310 Brugge
tumbador.be
facebook.com/tumbador.vzw
instagram.com/tumbadorvzw
Contactpersoon
Jozefien Degraeve
info@tumbador.be
t 0479 65 01 89

contactadres zuiden

Wasi Esperanza
Jr Chorro 249
Ayacucho
Peru
Contactpersoon
Karime Ccollana
karime_ccollana@hotmail.com
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Door de COVID-19 crisis zijn enkele ouders van
patiënten werkloos geworden, zonder (tijdelijke)
werkloosheidsvergoeding. Een streep door de rekening
voor zij die al in armoede leefden. Dit zorgt ervoor dat
alle middelen in het gezin gebruikt worden om te (over)
leven, en er geen ruimte is voor aankoop van materiaal
om de levensomstandigheden van hun kind met een
beperking te verbeteren.
Wasi Esperanza wil daarom extra materiaal aankopen
om ter beschikking te stellen van hulpbehoevende
gezinnen. Het dringendst momenteel zijn orthopedische
steunzolen (momenteel is er een behoefte van minstens
6 paar) en een extra rolstoel.

stand van zaken

• De tweemaandelijkse digitale nieuwsbrief ‘Tumbador
Telegram’ gaat 6 x per jaar naar zowat 3100
vrijwillige medewerkers en donateurs in heel
Vlaanderen.
• De website tumbador.be.
• De Facebookpagina Tumbador  voor periodieke
nieuwtjes uit onze projecten in het Zuiden en uit de
gehandicaptenzorg in het Noorden.
• Twitteraccount Tumbador voor snelle updates.
• Instagram voor beeldgerichte informatie.
• LinkedIn voor vacatures en updates van onze
vrijwilligers.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

Er werd één zuurstoftoestel aangekocht.

de toekomst
Wasi Esperanza is de voorbije jaren sterk gegroeid,
zowel wat betreft het aantal patiënten als op het vlak
van personeel. Het centrum wordt als een referentie
gezien in de provincie! Het team is ondertussen
uitgegroeid tot een multidisciplinaire groep van
kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen,
sociaal assistenten, kinderverzorgsters en verplegers.
Deze groep staat garant voor maximale toekomstkansen
voor de jonge patiëntjes. De bedoeling is om deze
evolutie te bestendigen. Bepalend hierbij is enerzijds
het kunnen aantrekken van voldoende competente
lokale medewerkers in de verschillende disciplines
en anderzijds het vinden van voldoende (financiële)
middelen (vooral lokaal) om de werking verder te
ondersteunen.

het project
Meer dan een derde van de patiënten die geïnfecteerd
zijn met het coronavirus, hebben ernstige symptomen.
Sommigen hebben nood aan de toediening van zuurstof
in kleine hoeveelheden. Maar door tekorten in het
dichtstbij gelegen ziekenhuis kunnen de wachttijden
hiervoor hoog oplopen.
Op dit moment kost een ballon zuurstof van 10 kubieke
meter 3000 soles (720 euro) en om deze te hervullen 400
soles (96 euro). Het gemiddelde maandelijkse inkomen
van een gezin dat in therapie is in Wasi Esperanza,
bedraagt amper 1000 soles (240 euro). De aankoop van
een ballon zuurstof is dus gelijk aan 3 maandlonen!
Daarom kocht Wasi Esperanza zuurstofconcentratoren
die zij kunnen uitlenen aan de vele families in hoge nood
om hen opnieuw stabiel te krijgen en hun revalidatie te
bevorderen.
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oeganda
waste matters fv
Waste Management Mukono District, Uganda: A
Business Feasibility Study

de organisatie

de toekomst

De zetel van onze organisatie is in Brugge. Daar vinden
– in normale omstandigheden - dan ook samenkomsten
en projectvoorbereidingen plaats.
In het verleden vonden verspreid in WestVlaanderen verschillende activiteiten plaats (quizzen,
schoolpresentaties, een kaas- en wijnevenement). Sinds
begin 2020 hebben we echter geen activiteiten meer
laten plaatsvinden.

situering van het project

3.500 euro

contactadres brugge

Waste Matters fv
Frederik Sanderlaan 6
8200 Brugge
facebook.com/WasteMattersTogether
Contactpersoon
Anton Missinne
antonmissinne@hotmail.com
t 0477 49 94 39

contactadres zuiden

Waste Masters Limited
PO Box 33682 Kampala
Uganda
Contactpersoon
Chrispin Lutalo
wastemasters@gmail.com
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In de tweede fase werd een financiële analyse gedaan
van het afvalophaalbedrijf en tekenden we een
financieel plan en marketingstrategie uit. Vervolgens
steeg het cliënteel met 5% op slechts 4 maanden tijd.
Dit betekent dat er jaarlijks meer dan 50 ton extra afval
wordt opgehaald - afval dat niet op de straten en in de
natuur terechtkomt! Bovendien kon onze partner dankzij
de subsidie voldoende kapitaal inzamelen om een lening
af te sluiten voor nieuwe afvaltrucks.
Hierdoor dalen de lopende reparatiekosten van de oude
truck, stijgen de winstmarges en komt er meer ruimte
voor toekomstige investeringen. Door de combinatie
van het financieel plan en de vernieuwing van de trucks
kan het bedrijf voortaan duurzaam en onafhankelijk van
externe geldstromen opereren.

Wat betreft de afvalophaling bekijken we in de
toekomst graag hoe de dienst inclusiever kan worden
naar armere bevolkingsgroepen toe. We wensen een
integrale afvalophalingsdienst te lanceren die huis aan
huis afval ophaalt aan lage prijzen. In samenspraak
met de lokale politieke leiders willen we deze dienst
experimentsgewijs uitproberen.
Het onderzoek naar de waarde van compost voor
lokale landbouwers is nog steeds lopende. Indien de
winstmarges groot genoeg zijn, willen we niets liever
dan het product op de Oegandese markt brengen.

stand van zaken

Mukono
Oeganda

ontvangen toelage

Op dit moment produceren we 140 kg compost per
truck aan een prijs van 0.15 EUR per kg. Uit volgende
experimenten blijkt dat de compost een flinke
meerwaarde heeft voor lokale ‘nursery’ landbouwers.
Zij gebruikten de compost als groeimedium voor
kiemende planten.

het project
Afvalophaling en -verwerking is in België een
vanzelfsprekendheid. In derdewereldlanden is het dat
niet, waardoor afval op straat en in de natuur belandt.
Chrispin Lutalo, een Oegandese ondernemer, startte
zijn eigen afvalophaalbedrijf. Anton Missinne kwam met
Chrispin in contact via een studentenproject, en werkt
nu met zijn organisatie Waste Matters aan de uitbreiding
en verbetering van diens bedrijf.
Dankzij de subsidie van de Stad Brugge kan het
bedrijf zich verder ontplooien, afval uit het straatbeeld
verdrijven en de lokale bevolking tewerkstellen.

Onze partner opereert voortaan onafhankelijk en heeft
zich ook doorheen de coronapandemie staande weten te
houden. Er wordt maandelijks een vast bedrag gespaard
om op termijn hun eigen wagens zelfstandig te kunnen
vervangen. In dit op zicht is de taak van Waste Matters
hier vervuld.
Het onderzoek naar sorterings- en recycleringsmogelijkheden is wel nog lopende. Met de lokale
organisatie Avail Group Limited plannen we verder
onderzoek naar hoe compost het best kan dienen voor
lokale boeren.

actief in brugge
In 2020 is Waste Matters inactief geweest in België.
Alleen via onze Facebookpagina gaven we updates toen
het project nog lopende was.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

Het doel van Waste Matters is tweevoudig:
het onderzoeken van de mogelijkheden voor
afvalverwerking en het efficiënter maken van de
bestaande afvalophaling, die wordt geleid door de lokale
ondernemer Chrispin Lutalo. Anno 2019 gebeurde de
ophaling met twee trucks.
In het eerste luik van het project onderzoeken
we de haalbaarheid van verschillende
afvalverwerkingsmethoden. Momenteel belandt al het
opgehaalde afval op een enorme stortplaats, beheerd
door de lokale overheid. Idealiter wordt het echter
gesorteerd in een organische (groente-, fruit- en
tuinafval) en een niet-organische fractie (plastic, karton,
metaal,...). Gezien ongeveer 60% van het huishoudelijk
afval organisch is, kwam de volgende onderzoeksvraag
bovendrijven: kunnen we rendabel sorteren en
composteren? We begonnen met experimenten op
kleinere schaal, gesponsord via de subsidie van Stad
Brugge.
PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

JAARVERSLAG 2020

45

nepal
himalayan projects vzw
Drinkwater filtersysteem

de organisatie

stand van zaken

Met de hulp van uitsluitend vrijwilligers houden wij
infomomenten en workshops in scholen en voor
organisaties. Daarenboven hebben wij een info- en
kookstand. Wij zijn ook lid van de Brugse NoordZuidraad.

Op 6 februari 2021 konden we ondanks de
coronaperikelen alsnog de filter installeren en in
gebruik nemen. Met carbon en chloor wordt het water
gezuiverd en ontsmet.
Het hele dorp kan nu van de watertap drinken. Een
evidentie bij ons, een zeldzaamheid in Nepal.
Na ons driedaags verblijf ter plaatse werd het project
afgesloten met een feestje waarbij de lokale bevolking
ons trakteerde op een volksdansoptreden.

aandacht voor de duurzame
ontwikkelingsdoelstelllingen:

de toekomst
We blijven streven naar betere basisvoorzieningen zoals
veilig water, toegang tot basisgeneeskunde en onderwijs
in afgelegen dorpen en een gelijkheidsbehandeling van
alle gemeenschapsgroepen in de Himalaya’s.

actief in brugge
Via persoonlijke contacten, scholen, folderverspreiding,
websites, e-mails en facebook.

situering van het project

Shahid Lakhan Rural Municipality-3
Siling, Lamachap
Hatiya, Gorkha
Nepal

ontvangen toelage
4.600 euro

contactadres brugge

Himalayan Projects vzw
Leiselestraat 138
8200 Brugge
himalayanprojects.org
facebook.com/HimalayanProjectsVZW
Contactpersoon
Paul Vande Moortel
himalayanprojects@gmail.com
t 0488 38 02 77

contactadres zuiden

Himalayan Pariyojana Nepal
Pun House, Harriyali Marga 25,
Naya Gaun, Pokhara-15, Kaski
Nepal
Contactpersoon
Nita Buduja Pun
nitabudujapun@gmail.com
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het project
Na de aardbeving in 2015 bleken de waterbronnen
verdwenen of ernstig verstoord. Er werd een
nieuwe bron gelokaliseerd en met voorraadtanks
en waterpompen een volledig nieuw
watervoorzieningsnetwerk aangelegd.
Om deze enige toegang tot water veilig te maken, moest
er een duurzaam filtersysteem worden voorzien.
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zelf een
projectaanvraag
indienen
Bruggelingen die actief zijn in een project in het
Zuiden, of Brugse organisaties (ngo’s, scholen,
bedrijven, ziekenhuizen, vzw’s, …) met een
project in het Zuiden, kunnen een aanvraag voor
projectsteun indienen bij Stad Brugge.

voorwaarden

procedure

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt (plannen voor) een project gelegen in een
ontwikkelingsland.
Je project draagt bij tot ontwikkeling en structurele
armoedebestrijding.
Je project is tot stand gekomen in samenspraak
met de de lokale bevolkingsgroep of lokale
vereniging(en).
Het project houdt rekening met de noden van de
doelgroep en gunt deze inspraak in de
conceptualisatie en uitvoering ervan.
Het project heeft aandacht voor gender en gelijke
kansen voor alle sociale klassen.
Het project respecteert de culturele eigenheid van
de regio.
Het project omvat acties die de duurzaamheid
ervan beogen.
Het project wordt uitgevoerd volgens een
realistisch stappenplan.
Het project stelt een haalbaar budgetplan voor.
De subsidie mag uitsluitend dienen voor de
betaling van kosten verbonden aan het project en
conform de ingediende begroting.

Download het aanvraagformulier
en reglement via
brugge.be/subsidieprojectzuiden
of mail naar
noordzuiddienst@brugge.be
48

•
•
•

•

Vul het aanvraagformulier volledig en in het
Nederlands in.
Voeg er de gevraagde bewijsstukken bij.
Stuur het ingevulde formulier terug naar Stad
Brugge.
Het College van Burgemeester en Schepenen
wint voor elke aanvraag advies in bij de
expertengroep van het Brugs Fonds voor
Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS).
De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de
datum waarop de expertengroep bijeenkomt
om haar advies te formuleren. Indien nodig, wordt
de aanvrager uitgenodigd voor toelichting over de
projectaanvraag.
De beslissing van het College van Burgemeester
en Schepenen over de definitieve toekenning of
weigering van de subsidie wordt schriftelijk aan de
aanvrager meegedeeld.

bedrag
•
•
•

De organisatie kan slechts één subsidie voor
projectsteun in het Zuiden bekomen per jaar.
Eenzelfde project kan maximaal drie opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.
Een project kan maximaal 6.000 euro per  
kalenderjaar ontvangen.

uitzonderingen
Reiskosten, verblijfkosten, containerkosten, overheadkosten en loonkosten worden niet gesubsidieerd.
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C. Beheydt, algemeen directeur Stad en OCMW Brugge
Burg 12, 8000 Brugge
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Stad Brugge Noord-Zuiddienst
Hoogstraat 9 (2de verdieping), 8000 Brugge
t 050 44 82 44
noordzuiddienst@brugge.be
brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid
facebook.com/noordzuiddienststadbrugge
instagram.com/noordzuidbrugge
Openingsuren
maandag-vrijdag: 9 tot 12 uur - 14 tot 17 uur

