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Hoe inzetten 
op Nepal?
Kleinschalig werkt (ook) goed
Mary O’Grady, columniste van de Wall 
Street Journal, schreef: “Internatio-
nale hulp bij natuurrampen is vaak 
onbetrouwbaar en verspillend. Zelfs 
wanneer ingezameld geld niet op Zwit-
serse bankrekeningen terecht komt, 
wordt het zelden ingezet daar waar de 
nood het hoogst is. Dat ‘proces’ wordt 
namelijk politiek gestuurd”. Zij heeft 
het over de internationale financiële 
steun aan Haïti, na de aardbeving van 
2010, via de IHRC-commissie van Bill 
Clinton. Anders gesteld: “Waar is het 
geld naartoe, en hoeveel rest er nog. 
Waar?”
Herwig Rombauts van het Project 
Sarmila in Nepal, een feitelijke ver-
eniging uit Lier, staat voor de klas in 
de Sint-Lambertusschool in Muizen. 
Sedert twee decennia verzekert hij de 
schoolse opvoeding van 39 Nepalese 
kinderen, zonder daarbij hun ouders te 
vergeten. 
“Ooit stortten wij geld”, zo vertelde hij 
ons, “maar daar kwam niets van te-
recht. Ik reis in juli voor de 26ste keer 
naar Bhaktapur en neem het geld dat 
Sarmila genereert, zelf mee. Zo weet 
ik zeker dat het goed besteed is aan de 
kinderen, hun gezinnen, via plaatselijke 
hulpverleners die ik vertrouw.”
WMH gaat graag in op vragen om 
financiële en bescheiden materiële 
steun aan personen en verenigingen 
die als hulpverleners actief zijn in 
Nepal.  Like us!

Bezoek onze facebookpagina en 
ontdek nog meer van wat we 
allemaal ondernemen.
facebook.com/wereldmissiehulp

Jan Schraepen
(Vrijwilliger WMH)

Nepal

Noodhulp voor Nepal
De 39 kinderen die  

Herwig Rombauts in Nepal 
financieel steunt, hebben 

gelukkig allemaal de aard- 
beving overleefd. Hij en 

drie anderen vertellen hoe 
zij actief de ergste nood 

helpen lenigen in het zwaar 
getroffen land.

p.4
Peru

Een toekomst voor 
kansarme jongeren
Philippe Van Goethem (vzw 
Puente) geeft straatarme 
kinderen en jongeren in 

Cuzco (Peru) een beroeps-
opleiding, een job, een 

toekomst.

p.8
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Met je oude kleren 
maak je nieuwe maten!

Wereld Missie Hulp is een 
erkende, internationale 
non-profitorganisatie die via het 
inzamelen van kleding men-
sen helpt in de Derde Wereld. 
Een deel van de kleding gaat 
rechtstreeks naar mensen die 
het nodig hebben. De rest wordt 
verkocht en met het geld steunt 
Wereld Missie Hulp projecten 
over de hele wereld.

Je kan ons dus helpen door 
je oude kleding in onze rode 
bakken te stoppen.

Kijk voor alle info op onze site:
www.wereldmissiehulp.be

Agenda
21/09/15
Conferentie met als spreker Kristien 
Justaert, doctor in de dogmatische 
theologie, over ‘Postkoloniaal denken 
en handelen in missiewerk’.

09/11/15
Conferentie met Ellen Van Stichel, 
doctor in de moraaltheologie, over 
‘Armoede in een geglobaliseerde 
wereld’. 
Opgelet: deze conferentie werd 
eerder aangekondigd voor 30/11 en 
is dus vervroegd naar 9/11/15.

“Ik ga door 
zolang ik het kan. 
Er zijn te veel 
arme mensen 
in de wereld die 
onze hulp nodig 
hebben” 
Lees zijn verhaal op p.15

Marnix Veys (72) 
WMH-vrijwilliger in Otegem 
(West-Vlaanderen)

Congo

Alle kinderen 
naar school in Uvira!

Haar geboortestadje in 
Congo werd compleet 

verwoest door oorlogen. Nu 
zet Jacqueline zich vanuit 
België in voor een school 
in de stad die moeizaam 
heropgebouwd wordt. 

p.10
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België

1 euro
Dat betalen cliënten van 
Onthaal Sint-Antonius in 

Antwerpen voor 3 kleding-
stukken. Mensen in armoe-

de worden er geholpen, 
dankzij ingezamelde kleren. 

p.12

www.wereldmissiehulp.be

Mercie is een gratis uitgave van WMH 
Verantwoordelijke uitgever Wim Smit, Provinciesteenweg 400, 
2530 Boechout, 03/4541415, info@wereldmissiehulp.be 
Redactie Erik Merckx, Jan Schraepen, Ilona De Coster 
Mercie is een realisatie van www.becontent.be 
Coördinatie Karen Vandenbossche 
Art Director Liesbeth Van Wassenhoven 
Eindredactie Hilde Debisschop Drukkerij Antilope
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In Nepal is 
àlle extra hulp 
hard nodig

4 hartverwarmende 
verhalen van 
mensen die zich 
inzetten voor 
de getroffen 
bevolking.
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Nepal

www.sarmilaproject.be

Begin juli vertrekt Herwig samen met 
drie anderen voor de 26ste keer 

naar Bhaktapur in de zwaar geteisterde 
vallei van Kathmandu. Zoals dat wel vaker 
gebeurt, werden ook Herwig en zijn echt-
genote tijdens een toeristische reis  
geconfronteerd met de ellende van 
mensen in een derdewereldland, in dit 
geval Nepal. Vooral het trieste lot van veel 
kinderen trof hen geweldig. 
“Wij hebben zelf geen kinderen”, getuigt 
Herwig, “en we besloten een aantal Nepa-
lese kinderen als het ware te adopteren en 
financieel voor hun opvoeding en onder-
komen te zorgen. Dat lukte aardig en wij 
zijn ondertussen zo’n 25 keer naar ginder 
gereisd om een en ander op te volgen. 
Soms twee tot drie keer per jaar.” 

Het Sarmila-project
Herwig vertelt hoe het begon: “Sinds 1995 
loopt het Sarmila-project. Er werd gekozen 
om jonge kinderen die niet naar school 
konden gaan, een kans op onderwijs te ge-
ven. Sindsdien betalen we het schoolgeld, 

De allereerste gedachte van Herwig Rombauts, toen hij het nieuws over de 
aardbeving in Nepal hoorde, was: “Hoe snel kan ik daar geraken!?” Want 
samen met mensen van het Sarmila-project en gesteund door WMH draagt hij 
de financiële verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de huisvesting van 39 
Nepalese kinderen en jongeren in Bhaktapur. Na enkele telefoontjes al bleek 
dat iedereen de aardbeving overleefd had. De opluchting was onbeschrijflijk: 
“Onze kinderen leven nog!”

uniformen, schoolboeken en organiseerden 
we een taakklas voor deze kinderen.”
“Alles begon met het meisje Sarmila 
(vandaar de naam van het project) en al 
spoedig werden het er twee, vier, zeven en 
sinds enkele jaren steunen we 39 kinderen 
uit 15 kansarme gezinnen. De kinderen 
zijn ondertussen opgegroeid, sommigen 
zijn afgestudeerd: een naaister, twee 
kapsters, drie verpleegsters, een tandart-
sassistente, een kok, een medisch laborant, 
een airhostess… Het project werpt zijn 
vruchten af. Anderen zijn volop bezig met 
het waarmaken van hun droom en stu-
deren management, toerisme, ingenieur, 
boekhouding…”

Ooit speelden deze kinderen op straat om-
dat hun ouders te arm waren om school-
geld te betalen. Vandaag ziet hun leven er 
veel rooskleuriger uit. Het zijn ondertussen 
kerels van formaat en flinke tieners, die 
dankzij het kleinschalige maar heel concre-
te Sarmila-project schoolkansen kregen. 
Voor het eerst kunnen ze zeggen: ‘Ik word 

Herwig met Lamo, hun 
jongste student van wie ze 
de naam hebben mogen 
kiezen na zijn geboorte.

later…’. Ze hebben een droom en daar 
werken ze aan, elke dag opnieuw.

Een ondernemend 
en dynamisch volk
“Dat Nepalezen ondanks al hun proble-
men zo ondernemend en dynamisch 
zijn, is verheugend en draagt mee bij tot 
het succes van onze kleine organisatie”, 
vertelt Herwig. “Maar door de huidige 
natuurramp is de situatie weer helemaal 
anders. Het heeft onder andere rampzalige 
gevolgen voor de verdere ontwikkeling en 
de studiemogelijkheden van de kinderen. 
Wij willen ons nu graag toeleggen op de 
wat oudere kinderen die al gedeeltelijk 
gevormd zijn, maar voor wie alles op de 
helling komt te staan omdat inkomens 
wegvallen.” 

Zoveel steun doet deugd
“Gelukkig krijgen we ook heel veel steun. 
Dankzij sponsoring en steun van vrienden, 
familie, collega’s,… geven we de toekomst 
van die kinderen een draai. Een mooi 
gebeuren, een vreugdevolle gebeurtenis. 
Verder doen we zoveel mogelijk zelf. Maar 
soms komt steun van andere organisaties 
goed van pas. Zoals de financiële steun van 
Wereld Missie Hulp, waar we al twee keer 
een beroep op hebben mogen doen.”
“Ondertussen hebben we ook een face-
bookpagina. Zo kunnen de mensen een 
beetje volgen wat we doen. Ik had er zelf 
nooit veel van verwacht”, zegt Herwig, 
“maar ik heb nu wel de kracht van dit 
medium ontdekt. Ik krijg reacties en steun 
vanuit onverwachte hoek, uit plaatsen 
waarvan ik nauwelijks heb gehoord”.
 

Wist je het?
 
Bhaktapur is een Middeleeuwse stad 40 kilometer ten noorden van Kathmandu. 
Bij de aardbeving werd minstens de helft van alle huizen in de stad verwoest, 
daaronder ook enkele gebouwen die op de Wereld Erfgoedlijst van UNESCO staan. 
Liefst 80% van alle tempels in de stad is onherstelbaar beschadigd. Behalve 
veel dodelijke slachtoffers zijn er in de stad vooral veel mensen die dakloos zijn 
geworden en proberen te overleven op straat. Vluchtelingenkampen proberen 
hen voorlopig op te vangen, maar ook daarvoor is veel hulp en geld nodig.

1. Herwig
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Mégane Roussel uit Kontich 
herinnert zich dat ze als kind met 
haar lagere school WMH heeft 
bezocht. Dat heeft toen indruk 
gemaakt. “Ten tijde van de hulpacties 
voor Haïti, na de aardbeving in 
2010, heb ik kleding ingezameld. 
Nu, met de natuurramp in Nepal, 
spreek ik familieleden, vrienden 
en onbekenden aan om de handen 
uit de mouwen te steken. Ik heb 
thuis een grote garage waarin ik 
goederen tijdelijk kan opslaan en zal 
ze regelmatig zelf, met de hulp van 
een vriend met een camionette, naar 
WMH brengen. Met posters, flyers 
en via Facebook roep ik mensen op 
om mijn actie te steunen. Ik hoor van 
vrienden dat ze wel wilden helpen, 
maar niet wisten hoe. Nu dus wel! 
Ook mijn vader, die in Wallonië werkt, 
spreekt medewerkers en kennissen 
aan. Op die manier krijgen wij onze 
hulpactie van de grond.” 
Mégane dingt mee naar de titel van 
‘Miss Présence’. “Ik ontmoet op die 
manier veel onbekenden en ik betrek 
ook hen bij mijn actie!” 

Mégane komt 
in actie

Belgium Asia 
Forum in de bres 

voor de slachtoffers

3.Mégane2.Lila

Lila Sharma (rechts op de foto) is 
van Nepalese afkomst en voorzitster 
van de vzw Belgium Asia Forum. Die 
vereniging vertegenwoordigt in België 
12 Aziatische landen, waaronder 
Nepal. Vlak na de aardbeving al kwam 
mevrouw Sharma WMH om logistieke 
steun vragen bij het opzetten van een 
hulpactie. Zij coördineert de geldelijke 
en materiële steun die volop wordt 
geboden door de ruim 6000 mensen 
met roots in Nepal die in België wonen.
Kleding en andere hulpgoederen voor 
de Nepal-actie van het Belgium Asia 
Forum kun je afleveren op volgende 
inzamelpunten van 15.06 tot 13.07.15: 
• Eurostar Supermarkt, 
   De Coninckplein 20, 2060 Antwerpen
• Bhet Gat vzw, Van Schoonhovenstraat 

92, 2060 Antwerpen
• Taste of Asia, Brusselsestraat 42, 
   3000 Leuven
• Restaurant L’Everest, 

Vleurgatsesteenweg 153,  
1050 Brussel

• Sarswoti Pant, Duquesnoystraat 10, 
1000 Brussel

• Sailaja Sharma Sapkota, Scailquinstraat 
35, 1210 Sint-Joost-ten-Node 

• Lieage Katmando, Rue de la Régence 45, 
4000 Liège.

vzw Belgium Asia Forum (BAF) 
Aalmoezenierstraat 13 
2000 Antwerpen

facebook.com/Finaliste-
Miss-Présence-2016-Mégane-
Roussel
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“Het is de lach van de 
kinderen in Nepal die mij steeds 
vertedert. Dààr doe ik het voor!”

Helge Perck

Helge Perck, natuurkapster uit 
Boechout, reist graag naar Nepal. Ze 
is vrijwillig medewerker en fundraiser 
ten voordele van het ‘Shangrila Home’ 
in Boudhanah, waar 72 weeskinderen 
wonen. Buiten het home, dat 20 jaar 
geleden werd opgericht door Inge 
Bracke en Paul Jacobs uit Borgerhout, 
en momenteel geleid wordt door 
Wim De Becker uit Lier, worden nog 
tientallen andere kinderen en hun 
gezinnen geholpen. Shangrila sponsort 
ook schooltjes. Ook de kinderen uit het 
home overleefden de aardbeving, er 
waren slechts enkele lichtgewonden. 
Op zondag 17 mei zette Helge mee een 
benefietactie op het getouw in Theater 

Hoe kan jij helpen?
Je kan de droom van Herwig, Lila, Mégane en Helge 
helpen verwezelijken door oude kleren naar de 
kledingsbaken van WMH te brengen. Voor een kleding-
bak bij jou in de buurt, zie www.wereldmissiehulp.be

Alles voor de 
glimlach van een 
kind

Vooruit (Boechout), in samenwerking 
met WMH, muzikanten, goochelaars, 
dans-instructeurs, peuter- en 
kinderanimatoren.  
Helge: “De kosten moeten nog wel 
verrekend worden, maar in totaal 
bracht de benefiet 8.500 euro op. Daar 
komt nog de financiële steun van WMH 
bovenop. Daar ben ik erg blij mee, 
want het is duidelijk dat er zéér veel 
weeskinderen zullen bijkomen en dat 
er veel extra materiële en financiële 
hulp nodig zal zijn. Er zijn kinderen 

vanonder het puin gehaald van wie 
niemand weet hoe ze heten, wie hun 
ouders zijn. Of er al dan niet een 
geboorteaangifte werd gedaan. Ouders 
weten niet waar hun kinderen naartoe 
zijn, of ze zelfs nog leven. Mijn motivatie 
om te helpen? De lach van de kinderen 
in Nepal, die mij steeds vertedert. Dààr 
doe ik het voor!”  

4.Helge

www.shangrilahome.org

7
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Opleiding en 
hoop voor kans  arme jongeren
Met de financiële steun van Wereld Missie Hulp krijgen kansarme jongeren 
uit Cuzco in Peru de kans om een beroepsopleiding te volgen. “Samen helpen 
wij hen ook aan werk en zo aan een betere toekomst!” vertelt Philippe Van 
Goethem, voorzitter van vzw Puente. Hun inzet brengt niet alleen hoop maar 
ook concrete kansen.

De droom van...
Puririsun
Puririsun is een organisatie in Peru die 
zich het lot van straatarme kinderen 
aantrekt. In de wijk Margen Derecha in 
Cuzco, waar Puente actief is, hebben 
ze een centrum waar kansarme kinde-
ren worden opgevangen. De kleuters 
hebben er een echt schooltje. Grotere 
kinderen en jongeren komen langs voor 
allerlei begeleiding. Het doel van beide 
organisaties is zorgen dat de kinderen 
via een goede, lange opleiding een job 
vinden en uiteindelijk uit hun situatie 
van extreme armoede geraken.
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Peru

Opleiding en 
hoop voor kans  arme jongeren
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In de inleiding van het jaarverslag 
2014 van de vzw Puente staat: 

“Armoede kan vandaag niet langer 
gedefinieerd worden als het resultaat 
van schaarste of van ontoereikendheid 
van goederen. In onze samenleving 
vloeit armoede rechtstreeks voort uit 
de prioriteiten die de rijken aan deze 
wereld opleggen. De kloof tussen arm 
en rijk is geen speling van het lot, geen 
toeval, maar een op de spits gedreven 
toestand van permanente sociale on-
rechtvaardigheid. ‘Puente’ betekent brug 
en wil symbool staan voor een brug 
tussen arm en rijk. Op die manier wil de 
vzw bewust tegen de stroom ingaan en 
mensen in het zuiden een hart onder 
de riem steken.”

Eerst een vak, dan een job
Aan de rand van Cuzco ligt Margen De-
recha, een zone die is opgedeeld in vier 
wijken en geldt als het armste deel van 
de stad. De bewoners moeten het zien 
te redden met een budget van minder 

“Puente betekent brug, en dat proberen 
we te zijn: een brug tussen arm en rijk. 
Zo kunnen we mensen in het zuiden een 
hart onder de riem steken: er is steun, 
ze staan niet alleen.“

Philippe Van Goethem, voorzitter van vzw Puente

dan 15 dollar per week. Extreme 
armoede, alcoholisme, diefstal, ben-
devorming en seksuele mishandeling 
maken de wijken bijzonder kind-
onvriendelijk. Het sociale weefsel is er 
onbestaande en er is geen controle of 
bescherming omdat de politie zich niet 
of weinig manifesteert en nauwelijks 
tussenbeide komt bij problemen. 
In samenwerking met de plaatselijke 
vereniging Puririsun startte vzw 
Puente een viertal projecten op. In een 
bibliotheek in het district Santiago werd 
een ruimte voorzien van educatief ma-
teriaal waar kinderen en jongeren vrije 
toegang hebben tot informatie en waar 
bovenal aan schoolbegeleiding wordt 
gedaan. In werkwinkels worden sociale 
vaardigheden aangeleerd en wordt 
sterk de nadruk gelegd op persoonlijke 
hygiëne, voeding, seksualiteit, verdraag-
zaamheid, solidariteit en eerlijkheid. 
De deelnemers kiezen zelf de thema’s 
en werken met vertrouwenspersonen. 
In samenspraak met de ouders zoekt 

Puente mee naar mogelijkheden voor 
jongeren om een beroepsopleiding te 
volgen. De gekozen studies worden 
gefinancierd door Puente en Puririsun. 
Ten slotte is er een fonds voor sociale 
leningen voor kansarme mensen; die 
kunnen er geld lenen om een vak te 
leren of een bedrijfje te beginnen en 
zich zo uit de armoede op te werken.

 www.alpuente.be

100.000
Dat is bij benadering het 
aantal mensen in Cuzco 
– de prestigieuze oude 
hoofdstad van het rijk van 
de Inca’s – dat in extreme 
armoede leeft. Dat betekent 
ongeveer een kwart van het 
totaal aantal inwoners van 
de stad. Hoewel in Peru op 
papier een leerplicht geldt 
tot 17 jaar, zijn de meeste 
kinderen in het hele land 
al op jonge leeftijd aan het 
werk, in het huishouden 
of op het veld. In de stad 
hebben zeker kansarme 
kinderen weinig uitzicht 
op werk omdat ze geen 
enkele opleiding hebben, 
terwijl hun families ook de 
(bescheiden) schoolkosten 
niet kunnen dragen.
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De droom van...
Jacqueline
Jacqueline Kabonderwa kwam 
in 1994 met haar 4 kinderen in 
België terecht en woont in Deurne 
(Antwerpen). Pas zes jaar geleden 
ging ze terug naar haar geboor-
testreek die intussen geteisterd 
was door verschillende oorlogen. 
Ze stelde er vast dat de bevolking 
in armoede leefde en niet de mid-
delen had om kinderen te kleden 
en naar school te sturen. Daar ter 
plekke werd haar droom geboren: 
ondersteuning en degelijk onder-
wijs voor alle kinderen van de 
wijk - en later van een veel groter 
gebied - zodat jonge mensen later 
zelf een bijdrage kunnen leveren 
aan de ontwikkeling van hun wijk, 
hun stad en het land.

Jacquelines droom was even eenvoudig als extreem ambitieus: alle kinderen 
van haar door oorlog geteisterde geboortestadje Uvira in de Democratische 
Republiek Congo een plekje op de schoolbanken geven. Na twee jaar lobbyen en 
argumenteren om financiële middelen, is de droom bijna een feit: 
ruim 400 kinderen lopen nu al school, in een fonkelnieuw gebouw. 

Jacqueline maakt een klein wonder waar

“Alle kinderen 
moéten 
naar school 
in Uvira”

Congo

Jacqueline Kabonderwa 
(50) is een geval 

apart. Schaterlachend 
en uitbundig valt ze 
af en toe bij WMH 
binnen, altijd voorzien 
van foto’s, plannen en 
rekeningen. In haar een-
tje verandert zij drastisch 
en in zeer positieve zin het 
onderwijs in Uvira, het stadje in 
Zuid-Kivu waar zij opgroeide. Zij wordt 
gesteund door WMH en slaagt erin om 
ouders van straatkinderen financieel te 
betrekken bij haar gloednieuw school-
project ‘Ecole Primaire’. 

En nu een 
middelbare school!
Na twee jaar lobbyen en onderhandelen 
met banken voor minikredieten, lopen 
er 400 kleuters en kinderen school in 
nieuwe gebouwen in Uvira. 
Met haar vakantiegeld, geleend geld 
èn met middelen van Wereld Missie 
Hulp - goed geïnvesteerd in de plaat-

selijke economie - verricht 
Jacqueline haar kleine 
wonder. Onlangs werd 
ze, onverwachts en 
op ontroerende wijze, 
gevierd in haar stadje. 
Het geeft haar kracht 

en moed voor haar 
nieuwste project: de bouw 

van een middelbare school.

Ravage door de oorlog
Jacqueline kwam naar België, op zoek 
naar werk en een toekomst. “Ik had tien 
jaar als verpleegster gewerkt in een 
hospitaal in Bujumbura (Burundi) maar 
werd daar uiteindelijk buiten gekeken, 
een gevolg van de spanningen tussen 
onze landen. Toen ik in 2009 vanuit 
België terug naar mijn geboortestad 
reisde, raakte ik in shock. Ik wist wel dat 
het door de oorlogen slecht gesteld was 
daar, maar zo erg… Uvira was volledig 
kapotgeschoten. De grote suikerfabriek 
was verwoest, er werd geen katoen 
meer geplukt, de mensen waren de-
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“Toen ik na al die tijd uit België op 
bezoek kwam, moest ik huilen. 

Letterlijk alles was kapotgeschoten. 
Uvira was verwoest, iedereen had de 

moed laten zakken.“

pressief, kinderen liepen doelloos rond, 
de schooltjes waren leeggeplunderd en 
vernield. Ik heb zo hard gehuild.”

Papa als schatbewaarder
“In Oost-Congo is het extreem moeilijk 
om wat dan ook gedaan te krijgen. Toch 
ben ik erin geslaagd om, met geleende 
dollars, een lapje grond te kopen in de 
hoop er een school op te starten. De 
allereerste steun kreeg ik van Pax Christi 
en van Wereld Missie Hulp. In de crèche 
en in de ‘école primaire’ zijn er nu 400 
kinderen. Hun ouders doen al het moge-
lijke om financieel bij te dragen, 
omdat ik ze persoonlijk ge-
motiveerd heb. Twintig 
betaalde leerkrachten 
zetten zich in. Er is 
een goede directeur, 
Mr. Kazibu, mijn zus 
Bijou is de secre-
taresse, mijn oude 
vader is schatbewaar-
der en hij zorgt voor 
orde en netheid. De school 

heeft een zeer goede reputatie en er 
moet nu uitgebreid worden. Ik kom dus 
nog eens aankloppen… Alléén krijg ik het 
niet meer gedaan...”

Werk voor de 
vrouwen in de stad
Naast de bouw van een middelbare 
school koestert Jacqueline nog andere 
plannen. Ze zou graag een naaiatelier 
oprichten voor minder fortuinlijke vrou-
wen die dan, naast andere opdrachten, 
schooluniformen kunnen maken. “Je hebt 
er geen idee van hoe moeilijk het is voor 

oudere vrouwen en jonge weduwen om 
aan een inkomen te geraken!” En 

voor ze vertrekt, zegt Jacque-
line nog: “Il me faut garder 
la qualité de la formation! 
Ik wil leerkrachten bézig 
zien. Gewoon een diploma 
is voor mij niet goed 
genoeg!”

Welkom in Uvira
De havenstad Uvira ligt in Zuid-Kivu, aan de noordkant van het  
Tanganyikameer. Bujumbura (de hoofdstad van Burundi) is via het water 
nauwelijks 15 km ver en de stad grenst ook aan Tanzania, Rwanda en 
Zambia. Door die unieke ligging is Uvira het toneel geweest van verschei-
dene oorlogen, waarvan het vaak het trieste middelpunt was. Daardoor 
zijn de economie en het sociaal weefsel volledig vernietigd geraakt. Veel 
jonge mensen in de stad zijn opgegroeid met geweld of zelfs ooit kind- 
soldaten geweest. Mede door de tragiek van de oorlogen is net deze stad 
gekozen als hoofdkwartier voor nieuwe initiatieven in Congo, onder meer 
een steunfonds voor vrouwen die een eigen zaak willen starten.

Jacqueline Kabonderwa
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‘Onthaal Sint-Antonius’ in Antwerpen

Een duwtje in de rug

Een half jaar geleden ging Sus Feyaerts (60) met pensioen als 
bouwkundige in de petroleumsector. Sindsdien doet hij einde-

lijk wat hij als kind graag wou: mensen in armoede helpen. 
Bij ‘Onthaal Sint-Antonius’ aan de Paardenmarkt in Ant-
werpen herstructureert en verbetert hij de werking van de 
hulporganisatie en is hij verantwoordelijk voor de binnen-
komende goederen en de distributie ervan. 

In mijn job was ik 
verantwoordelijk 

voor heel veel mensen, 
nu werk ik vooral alleen. 

Een groot verschil, dat zeker.” 
Sus is eigenlijk ook een beetje zijn 

echtgenote gevolgd, die al jaren vrijwillig 
administratief werk verricht bij  
‘Onthaal Sint-Antonius’. In totaal zijn er 
40 vrijwilligers actief. 
Wij krijgen een rondleiding door het 
labyrint van kamers, gangen en verdie-
pingen in een gebouw dat rond de kerk 
is gegroeid. Helm opzetten buiten, want 
de Sint-Antoniuskerk staat in de steigers 
voor restauratie.  
Kleding voor kinderen en volwassenen 
hangt, netjes gescheiden en geordend, 
in verschillende ruimtes op kapstokken, 
zodat er niet in gerommeld kan worden. 
Sus Feyaerts vult de voorraden aan.  
Dagelijks brengen Antwerpenaren 
zakken vol kleding naar de pastorie. “Wij 
kunnen dat niet allemaal zelf gebruiken. 
Wat we te veel hebben, geven we aan 
Wereld Missie Hulp”, zegt Sus. En me-
teen is de link gelegd naar Rita Somers, 

Sus Feyaerts & Rita Somers 
Coördinator en directrice

Sus Feyaerts, coördinator

“Als kind wilde 
ik later bij 

Spullenhulp 
werken. Kinderen 

die er uit armoede 
slecht of vuil 

gekleed bijliepen, 
daar had ik zo’n 

medelijden mee.”

nu directrice van ‘Onthaal Sint-Antonius’, 
maar in een vorig leven regioverant-
woordelijke bij WMH. 

Mensen helpen 
zichzelf te helpen
De directrice van ‘Onthaal Sint-Anto-
nius’ behoort tot de Gemeenschap van 
Villers en tot de “Medewerksters van 
het Eucharistisch Rijk”, een sociëteit van 
apostolisch leven. Ook nadat ze WMH 
vaarwel zei, werden de banden nooit 
verbroken. Beide organisaties helpen 
elkaar waar ze kunnen. 
‘Onthaal Sint-Antonius’ verleent materi-
ele en voedselhulp aan armen. Pakweg 
de helft van de ingeschreven ‘cliënten’ 
zijn allochtonen. De hulpverstrekking 
gebeurt op afgesproken data, ze is 
beperkt in omvang en er wordt geen 
handel gedreven. Wie hulp krijgt, heeft 
een persoonlijk dossier en wordt om de 
drie maanden verwacht bij de maat-
schappelijk assistente om over zijn of 
haar situatie en problemen te praten. Of 
om stappen te zetten in de richting van 
VDAB of andere organisaties die van nut 



“Het is zo belangrijk dat jonge, 
gezonde mensen aan een job 
geraken, of tenminste zo snel 
mogelijk in een ‘dagritme’ 
terechtkomen, zodat ze niet 
doelloos in de stad rondlopen 
met niks op zak.”

kunnen zijn. Maar de organisatie doet 
nog veel meer. 
Rita Somers: “Wat twee decennia ge-
leden nog ‘Wederzijds Hulpbetoon’ was 
en in hoofdzaak bedoeld voor oude, vaak 
alleenstaande mensen, is ondertussen 
uitgegroeid tot ‘Onthaal Sint-Antonius’. 
Ik ben hier 18 jaar geleden ingestapt. Er 
werd toen hoofdzakelijk voeding thuis-
bezorgd. Inmiddels zijn wij een hulp-
centrum met doorverwijsfunctie en met 
een aantal eigen initiatieven. De stad 
Antwerpen steunt ons met werkings- en 
activiteitensubsidies. Voedingswaren 
krijgen wij van de Voedselbank en van 
winkels uit de buurt.”

Vakantie in de dierentuin
“Tijdens het driemaandelijkse gesprek 
dat wij met onze cliënten voeren, moeten 
die aantonen dat ze iets aan hun situatie 
(willen) doen. Ze moeten bewijzen dat ze 
werk zoeken en solliciteren. We vragen 
dat ze inkomensbewijzen, rekeningen van 
gas en elektriciteit meebrengen, kortom 
hun situatie bewijzen. Wie niet meewerkt, 
wordt uiteindelijk van de lijst geschrapt”, 
aldus Rita. “Het is zo belangrijk dat jonge, 
gezonde mensen aan een job geraken, of 
tenminste zo snel mogelijk in een ‘dagrit-
me’ terechtkomen, zodat ze niet doelloos 
in de stad rondlopen met niks op zak”. 
Jaarlijks gaan de vrijwilligers van 
‘Onthaal Sint-Antonius’ met de cliënten 
die daar zin in hebben op uitstap naar 
de Antwerpse Zoo. Ze krijgen dan een 

Rita Somers, directrice

fikse korting op de toegangsprijs. “Het 
geeft velen het gevoel dat ze toch eens 
een dagje met vakantie kunnen gaan 
met hun gezin zonder dat ze zich ervoor 
tekort moeten doen. 
We hebben daarnaast ook nog regelma-
tige ‘koffiebabbels’ tussen onze cliënten 
onderling, en we organiseren contact-
momenten tussen legaal in ons land 
verblijvende arme mensen en illegalen. 
Wij vinden het belangrijk dat ook zij met 
elkaar in contact komen en eventueel 
van elkaars ervaringen kunnen leren.”

Onthaal Sint-Antonius, 
Paardenmarkt 109, 2000 Antwerpen. 
Tel. 03/231 98 45

Iedereen op de fiets!
Rita Somers: “Mensen uit andere 
culturen die in België een beter 
leven zoeken, kunnen heel vaak 
niet fietsen! Terwijl het, zeker in 
een grote stad als Antwerpen, een 
snelle en goedkope manier is om je 
te verplaatsen. Dat is dus één van de 
taken waar wij ons mee bezighouden: 
onze cliënten goed leren fietsen. Het 
maakt hen mobieler en dus vrijer, 
verhoogt hun kansen op een goede 
integratie en op een job.”

“Ik heb geen euro over…”
De mensen die bij ‘Onthaal Sint-Antonius’ aankloppen, worden geregis-
treerd nadat hun persoonlijke en gezinssituaties nauwkeurig zijn bekeken. 
Hoe klein of groot is het gezin? Waar wonen ze? Hoe beheren zij hun 
gezinsbudget? 
Sus Feyaerts: “Als we mensen als ‘cliënten’ opnemen, dan mogen ze per 
volwassene elke twee maanden 3 kledingstukken komen kopen voor  
1 euro. Kinderen mogen voor die prijs 6 stuks kiezen. Elke maand zien 
wij hier zo’n 1.500 mensen, kinderen inbegrepen. Dat aantal is de jongste 
maanden weer aan het stijgen. En ja, er komen ook mensen die zelfs die 
éne euro niet kunnen betalen… Uiteraard worden ook zij geholpen!”
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De echte kracht van hulporganisaties  
zoals WMH? Dat zijn de vele medewer-
kers en vrijwilligers die zich inzetten om 
mensen ver weg betere kansen op een 
goed leven te bieden. Mensen met het 
hart op de juiste plaats vertellen.

Claire Overath
In mei 2004 meldde Claire  
Overath (77) zich als vrijwilligster 
bij WMH, bij de dienst Animatie. Zij 
was toen al negen jaar met pensi-
oen als directrice van de kleuter- 
en lagere school in Gemmenich, in 
de Oostkantons beter gekend als 
‘Maria-Hilf’. 
“Ik heb zelf nooit in de missies ge-
werkt, maar heb ze altijd gesteund 
vanuit mijn functies. Mijn ervaring 
op school is mij uitstekend van pas 
gekomen tijdens het animatiewerk 
voor WMH. Jarenlang kwam ik met 
schoolkinderen in contact dankzij de 
promotiebus, waarmee ik rondtoerde 
langs scholen. Via de kinderen ging 
het WMH-verhaal naar ouders en 
leerkrachten. Een bezoek aan een 
school ging steeds gepaard met een 
inzamelactie. Dat voelde aan als missi-
onariswerk in Vlaanderen!” 
Momenteel maakt zuster Claire deel 
uit van het team dat in Boechout de 
WMH-shop runt.

“Met de WMH-bus 
langs scholen in het 
hele land… Ik voelde 
mij een missionaris 

in Vlaanderen!”
Stuur ons een mailtje: 

info@wereldmissiehulp.be
of contacteer ons op 

03/454 14 15 voor meer 
info of een afspraak.

Ook vrijwilliger 
worden?

De kracht 
van WMH
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Marnix Veys
Marnix Veys (72) moet zowat de 
bezigste bij van Otegem zijn!  
Elke maandag- en dinsdagmiddag 
maakt hij de rode kledingbakken 
van WMH leeg in en rond zijn 
West-Vlaamse gemeente, al meer 
dan 20 jaar lang. Marnix is ook lid 
van de kerkfabriek, misdienaar bij 
begrafenissen, koster en beheer-
der van de parochiezaal.

“Ooit deed ik de ronde van liefst 22 
kledingbakken! Nu zijn het er nog 9, 
maar die leveren samen méér op dan 
die 22 van vroeger. Stoppen? Zeker 
niet, ik ga door zolang mijn gezondheid 
het toelaat. Er zijn wereldwijd te veel 
arme mensen die moeten geholpen 
worden”, zegt Marnix.  
Tijdens een van zijn bezoeken aan 
WMH in Boechout laat Marnix steevast 
deuntjes uit zijn accordeon rollen. “Ik 
ben al 65 jaar muzikant. Mijn eerste 
‘trekzak’ kostte 100 Belgische frank 
Toen ik elf was, ging ik in de leer bij 
een blinde accordeonist, van wie ik 
alles heb geleerd.”

Denis Rugigana
Bij WMH wordt hij ‘Monsieur Denis’ 
genoemd. Denis Rugigana (45) 
coördineert de inzameling van 
goederen die per container naar 
Rwanda gaan: elektro-apparaten, 
auto’s, machines… 

“Het gaat niet om handel”, verduidelijkt 
Denis, “maar om hulp aan mensen 
en organisaties die niet de middelen 
hebben om al die dingen zelf aan te 
kopen. Ik wilde altijd al arme mensen 
in mijn thuisland verder helpen. Het 
overgrote deel van onze goederen gaat 
naar de missieposten.
Ik kwam in 2003 bij WMH terecht via 
pater Priem, een salesiaan. Sindsdien 
bereid ik in Boechout de zendingen 
voor de hulporganisatie ‘Solidarité 
Nouvelle’ voor.”
“Ik volg nu lessen Nederlands”, zegt 
Denis nog met gepaste trots. Dan 
noemen wij hem binnenkort ongetwij-
feld ‘Mijnheer Denis’!

“Na al die jaren zien 
we in Congo een beet-
je beterschap. Er zijn 

meer jobs, betere 
wegen, en alle goede-

ren komen aan!”

“Ik ga door zolang ik 
het kan. Er zijn te veel 
mensen in de wereld 

die hulp nodig hebben.”

“Mensen in mijn 
thuisland Rwanda 

helpen, was altijd mijn 
grote droom.”
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Theo Van Hecke en 
Clementine Willocx
In de loop der jaren hebben Theo 
Van Hecke (70) en Clementine 
Willocx (69) uit Hamme zowat 
alles naar Congo opgestuurd wat 
mensen nodig hebben om te (over)
leven. 

“Een week nadat de laatste van onze 
vier kinderen getrouwd is, zijn wij naar 
Afrika vertrokken”, vertelt Clementine. 
“Al heel wat jaren steunden wij mijn 
zuster Rosa, die in Congo (DRC) werkt, 
momenteel in Mbuji Mayi (provincie 
Oost-Kasai). De zusters Benedictines-
sen uit Loppem hielpen ons daarbij, 
sinds 2003 is dat WMH. Alles wordt 
nu verzonden naar de paters van Don 
Bosco in Lubumbashi, die de goederen 
laten overvliegen naar Rosa. We zijn 
nu al zes keer naar Afrika gereisd. Hier 
en daar zien wij beterschap. Er is meer 
werk in de regio, de wegen zijn verbe-
terd, en vooral… alles komt nu terecht 
waar het nodig is!”



MERCIE!

Een hart voor 
Nepal

Heb je zelf een project in Nepal en ben je op zoek naar 
financiële ondersteuning, aarzel dan niet om ons te contacteren.

www.wereldmissiehulp.be

Wil je de projecten van WMH voor Nepal financieel steunen? 
Stort een bijdrage op rekeningnummer BE08 4036 0540 0113, 

met vermelding ‘Nepal’. Wij zorgen ervoor dat de giften rechtstreeks 
 in Nepal terechtkomen, daar waar ze broodnodig zijn.

Provinciesteenweg 400 - 2530 Boechout - 03 454 14 15 
info@wereldmissiehulp.be


