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Kleine beetjes die 
echt helpen

Project AXUM zorgt, dankzij 
de financiële steun van Wereld 
Missie Hulp, voor de opleiding 
en de emancipatie van meisjes 
en jonge vrouwen in de stad 

Axum.

p.6

De kerk staat voor 
uitdagingen 

Aartsbisschop Jozef De Kesel is 
actief initiator van de dialoog 

tussen godsdiensten. Het 
mooiste wat er voor hem is, zijn 
verschillende godsdiensten die 

met elkaar samenleven. 
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België

Peru Ethiopië

“Dankzij onze tweedaagse 
hebben we het schitterende werk 
van WMH kunnen ervaren.” 
Lees haar verhaal op p.12

Karine Sas, leerkracht op Don Bosco Haacht.

colofon

edito

www.wereldmissiehulp.be

De schoenen  
maken de vrouw

Liesbet Willems zet zich in 
voor de kinderen en vrouwen 
uit Peru. Dankzij de hulp van 

Wereld Missie Hulp kon zij een 
bijzonder project opstarten.

19/09/2016
Conferentie met Prof. Dr. Johan 
De Tavernier: De katholieke kerk 
over ecologie.

23/10/2016
Televisieviering in onze 
Sint-Stefanuskapel. De viering 
is ook te volgen op één.

14/11/2016
Conferentie met Prof. Dr. Jacques 
Haers over armoede en ecologie  

04/12/2016
Aperitiefconcert in de 
Stadsschouwburg van Leuven

Agenda

Beste lezer,
Ondertussen zit ons grote verjaardags-
feest erop. Jullie waren met velen om 
op 24 april samen met ons te vieren en 
om een kijkje te nemen in onze hallen. 
Daar zijn we jullie dankbaar voor. Het 
weer was niet wat we ervan verhoopt 
hadden, maar jullie aanwezigheid was 
hartverwarmend. Een eerste neerslag 
vind je in dit magazine, en nog meer 
op onze website. Ondertussen hebben 
we niet stil gezeten. Vol enthousiasme 
gaan we de baan op om mensen te 
vertellen waar Wereld Missie Hulp voor 
staat. Het verhaal van de kleding-
containers is en blijft daarin heel erg 
belangrijk. Want ja, het maakt een heel 
verschil of je je kleren in een container 
van een commercieel bedrijf of van een 
vzw gooit. Het gaat om de fundamen-
tele keuze tussen een bijdrage aan het 
loutere winstverhaal of dat van directe 
of indirecte steun aan goede doelen. 
De inspanning is voor de ‘gever’ precies 
hetzelfde, het resultaat maakt een 
wereld van verschil. Want met jouw 
kleren maken wij voor mensen ver 
weg vaak een wereld van verschil. Ons 
tijdschrift dient in de eerste plaats om 
dat te illustreren. 
Voor dit nummer gingen we ook in 
gesprek met de nieuwe aartsbisschop, 
Jozef De Kesel. Het werd een boeiend 
interview over zijn visie op en hart voor 
ontwikkelings- en missioneringswerk. 
En we focussen op het educatief pakket 
dat we ontwikkelden om leerlingen van 
het hoger secundair onderwijs aan het 
denken te zetten over de thema’s waar-
mee Wereld Missie Hulp geconfronteerd 
wordt. Dat en nog veel meer ontdekt u 
in dit tijdschrift. Veel leesplezier.

Mercie is een gratis uitgave van WMH  
Verantwoordelijke uitgever Wim Smit 
Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout,      
03 454 14 15, info@wereldmissiehulp.be 
Redactie Ilona De Coster, Katrien Engels, 
Jan Schraepen 
Mercie is een realisatie van www.becontent.be  
Coördinatie Karen Vandenbossche
Art Director Liesbeth Van Wassenhoven 
Vormgeving Heike De Nil, Hannelore Goovaerts 
Eindredactie Karlijn Peeters  
Drukkerij Antilope

Wereld Missie Hulp 
naar de schoolbanken!
WMH ontwierp een educatieve 
toolbox om jongeren op een 
interactieve manier kennis te 
laten maken met wereldwijde 
solidariteit en duurzaamheid. 

p.12

België

30 kaarsjes voor 
Wereld Missie Hulp

WMH viert dit jaar zijn 
dertigste verjaardag! We orga-
niseerden een groot volksfeest 
om al onze sympathisanten en 

vrijwilligers te bedanken. 

p.8

België

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

Help mee en steun 
ons met een vrijwillige 
bijdrage!

Schrijf uw gift over naar het Fonds Vrienden 
van Wereld Missie Hulp beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting op de rekening
BE10 0000 0000 0404 ten name 
van Koning Boudewijnstichting met 
als gestructureerde mededeling 
***016/0890/00077*** Zo komt je gift 
terecht bij Wereld Missie Hulp. Voor giften van 
40 euro en meer krijgt u een fiscaal attest.  
Zo kost een gift van 40 euro maar 22 euro.

Wim Smit 
Algemeen Directeur
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Waar kan jij deze 
schoentjes vinden?
De Puriy schoentjes zijn ook in België te koop! Surf naar www.puriy.be om ze 
online te bestellen of om een verkooppunt te vinden. 

Peru
De schoenen  

maken de vrouw

“Ik trok in 2005 
voor het eerst 
naar Peru voor 
mijn stage en 
thesisonderzoek 
als psychologe. 
Mijn hart werd 
er veroverd en 
nog geen twee jaar 
later besloot ik om er 
te gaan werken. Toen ik 
in 2012 het gevoel had dat het 
tijd was voor iets anders, richtte ik een 
organisatie op die Padma heet. Padma 
biedt kinderen, jongeren en vrouwen, uit 
de sloppenwijk Villa el Salvador in Lima, 
psychologische begeleiding aan om zo 
hun levenskwaliteit te verbeteren. Ze 
zijn vaak slachtoffer of lopen het risico 
om slachtoffer te worden van fysiek, 
seksueel, psychologisch geweld en/of 
verwaarlozing”, vertelt Liesbet. 
Het woord ‘Padma’ betekent lotusbloem. 
“We kozen deze bloem als symbool voor 

onze organisatie 
omdat de wortels 
van deze plant in 
de modder op de 
bodem van een 
meer groeien en 
er aan het wa-

teroppervlak toch 
een prachtige bloem 

ontstaat. Op dezelfde 
manier kunnen slacht-

offers, hoewel ze een moeilijk 
verleden hebben, groeien en volledig 
hun talenten ontwikkelen.”

Een aantal jaar na het opstarten van 
Padma, besloot Liesbet in 2014 om nog 
een andere organisatie op te richten. 
“Het enthousiasme van de vrouwen uit 
Villa el Salvador om de handen uit de 
mouwen te steken, heeft me aangezet 
om een tweede organisatie op te starten 
onder de naam ‘Puriy’. Het woord Puriy 
betekent ‘pad’ in het Quechua en staat 

Liesbet Willems zet zich in voor de kinderen en vrouwen uit Peru. Ze is er 
uitvoerend directeur van twee organisaties die zich inzetten om de armere 

bevolking in Lima te steunen op psychologisch, emotioneel en financieel vlak. 
Dankzij de hulp van Wereld Missie Hulp kan ze dit bijzonder project opstarten.

symbool voor ‘het pad naar een nieuwe 
toekomst’ voor deze vrouwen.”

Puriy is een sociaal bedrijfje waar de 
vrouwen lederwaren maken zoals 
schoentjes, handtassen en portefeuilles. 
“Op deze manier krijgen de vrouwen een 
inkomen waardoor ze niet meer afhan-
kelijk zijn van een partner die hen mis-
handelt. Ze krijgen ook psyschologische 
ondersteuning en workshops die hen in 
het dagdagelijkse leven verder helpen. 
Met de financiële steun van WMH heb-
ben we de vrouwen een opleiding kun-
nen geven, machines kunnen aankopen 

en ook een commercieel team kunnen 
samenstellen. Ook dankzij Suyana, een 
overkoepelende Belgische organisatie 
die de leefomstandigheden van de Pe-
ruviaanse bevolking wil verbeteren, kan 
ik de vrouwen uit Villa el Salvador een 
betere toekomst kan geven.”

Wat is Villa  
El Salvador?

Hoewel de economische toestand van 
Peru verbeterd is, is er een enorme 
kloof tussen arm en rijk. Eén van de 
verklaringen hiervoor is dat er erg 
veel corruptie is. Peru wordt ook ge-
zien als een land waar veel geweld 
is, met een geschiedenis van politiek 
geweld en hoge cijfers van huiselijk 
en seksueel geweld. Vrouwen en kin-
deren zijn de meest kwetsbare groe-
pen. Daarnaast is er amper aandacht 
voor de gezondheid en het onderwijs 
is er van slechte kwaliteit.

Vele inwoners ontvluchten daarom 
het binnenland, de bergen, het oer-
woud en migreren naar de hoofdstad 
Lima om hier hun toevlucht te zoe-
ken. In 2012 is dit aantal opgelopen 
tot bijna 10 miljoen inwijkelingen. 
Eén van de districten dat hierdoor is 
ontstaan, is Villa El Salvador (VES). 
Nu telt VES ongeveer 400.000 inwo-
ners. Slechts 17% van de mensen die 
in Villa El Salvador wonen, hebben 
werk. Het is één van de districten 
met het hoogste aantal meldingen 
van fysiek en seksueel geweld.

“Er zijn al meer dan 1000 Puriy schoentjes 
geïmporteerd en ze worden verkocht  

in 30 winkels in België.”
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Hoe kan je helpen?
Je kan het project van Peter en Marie-Anne op verschillen-
de manieren steunen. Je kan hen materiaal schenken dat ze 
meenemen naar Axum of je kan ook een gift doen. Meer in-
formatie vind je op de website: www.projectaxum.wordpress.
com. Een bijdrage storten kan op dit rekeningnummer: 
IBAN: BE61 0357 1559 5717
BIC: GEBABEBB

Wat een spontane ontmoeting allemaal kan doen. Project AXUM van Peter 
en Marie-Anne zorgt, dankzij de financiële steun van Wereld Missie Hulp, 

voor de opleiding en de emancipatie van meisjes en jonge vrouwen in 
de stad Axum. 

Kleine beetjes 
die echt helpen

”Bij de be-
geleiding van 
de meisjes 
gebruiken we 
onze intuïtie, ons 
hart en ons gezond 
verstand. We hebben 
zeker niet de ambitie 
om een groot en uitgebreid 
project te worden. We investeren het 
geld van onze organisatie rechtstreeks 
in de mensen zelf, in al hun dringende 
en noodzakelijke behoeften”, vertelt 
Marie-Anne.

Kleine maar wonderbaarlijke 
ingrepen
Wanneer Peter en Marie-Anne op 
bezoek zijn in Axum, zien ze dat er 
altijd mensen bijkomen die hulp nodig 
hebben. Deze mensen kunnen steeds 
rekenen op de hulp van het project, die 
ze krijgen van de plaatselijke vrienden-
kring van Peter en Marie-Anne. “Via 
ons netwerk volgen wij vanuit België 
alles op. We hebben regelmatig contact 
via Facebook, Skype en e-mail. Onze 
ingrepen zijn relatief klein, maar het 
effect ervan is soms zo groot dat ze 

Ethiopië

levens kunnen 
redden. Iedere 
keer laten de 
mensen vanuit 

Axum zien wat ze 
met de hulp van 

het project hebben 
verwezenlijkt.”

Maximum gewicht aan 
hulpgoederen
In hun vliegbagage neemt het koppel 
telkens het maximum toegelaten gewicht 
aan hulpgoederen mee naar Ethiopië, 
maar dat is uiteindelijk toch beperkt. 
Daarom kopen ze sommige spullen in 
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De droom van...
Peter &  
Marie-Anne 
Marie-Anne Steurs en Peter De Cock 
wonen in Rotselaar bij Leuven. Ze heb-
ben twee kinderen en baten al 35 jaar 
lang een bakkerij uit in Merksem. Ze 
houden beiden van tuinieren, dansen en 
reizen. En tijdens één van die reizen be-
sloten ze een hulpproject op te richten.  

Het begon in 2008 toen ze naar Ethio-
pië reisden, een land dat ze min of meer 
op goed geluk uit een reisbrochure ko-
zen. Toen ze tijdens hun reis een markt 
in Axum bezochten, hingen er plots twee 
meisjes aan hun arm. Straatkinderen 
zijn overal in Afrika, in Ethiopië, en dus 
ook op de markt van Axum. De meisjes 
vroegen hen niets of probeerden hen 
niet ergens heen te lokken, maar ze 
liepen gewoon gezellig een eindje mee. 
Deze ontmoeting leidde tot het begin 
van een briefwisseling en een volgende 
reis waar ze kennis maakten met hun 
familie, een vriendenkring bouwden en 
het project AXUM startten. 

Marie-Anne  
& Peter
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Meer over Axum:
Axum is een middelgrote stad in het 
noorden van Ethiopië. In vergelijking 
met de westerse standaarden is het 
leven zwaar: veel armoede, weinig 
rechten voor vrouw en kind, verse 
oorlogsherinneringen, en er is een 
levensverwachting van amper 50 
jaar. Maar wanneer men kijkt naar 
andere delen van Afrika biedt het le-
ven in Axum nog enige hoop. Net om-
dat er in deze streek vaak maar een 
béétje hulp nodig is om iemand van 
de rand van de afgrond te houden. 
Dit is ook de overtuiging van Project 
AXUM: elke euro en elke materiële 
gift is er nuttig.

6

Ethiopië zelf. Maar hoe duur is het leven 
daar? En hoe overleven arme mensen 
op het platteland of in de bergen daar? 
“Voor 1 euro kopen we in Axum een kilo 
meel. Een hele week groenten en fruit 
voor een gezin kost 5 euro, en een kip 
kost er 4 euro. Daarnaast betalen we 
10 euro voor een grote zak houtskool. 
Wanneer we een röntgenfoto laat nemen 
in Ethiopïe, betalen we 20 euro, en de 
prijs voor het maandelijks huren van 
een éénkamerwoning is 22 euro. Twee 
maanden computeropleiding kost er 24 
euro en een nieuwe computer koop je 
daar voor 80 euro.” 

Hoop voor Ethiopië
Ethiopië is het tweede dichtsbevolkte 
land van Afrika met grotendeels een 

landelijke bevolking, slechts 17,5% van 
de inwoners woont in steden zoals Addis 
Abeba. Momenteel is er een licht stijgen-
de economische groei en het gemiddeld 
jaarlijks inkomen van een gezin is tussen 
2007 en 2013 verdubbeld tot 550$. 
Ethiopië voert een enorme strijd tegen 
armoede en mikt bijvoorbeeld op een 
verdrievoudiging van het aantal bezoe-
kende toeristen. Deze zijn nodig om het 
land een extra economische boost te 
geven.
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30 kaarsjes voor 
Wereld Missie Hulp
WMH viert dit jaar zijn dertigste verjaardag en daarom organiseerden we een 
groot volksfeest om al onze sympathisanten en vrijwilligers te bedanken. 
Dankzij 500 vrijwilligers en 38 medewerkers kan WMH jaarlijks zo’n 
200 projecten wereldwijd steunen.

Wereldmarkt
Enkele van de projecten die WMH steunt, 
waren aanwezig op het feest. Zo vormden 
projecten uit Thailand, Syrië, Peru, India, 
Oeganda, Mali en Ethiopië een heuse 
wereldmarkt. Op deze manier kregen de 
bezoekers een beeld van enkele initiatieven 
waar de opbrengsten van de ingezamelde 
kledij naartoe gaan. 

Optredens
Ondertussen waren er optredens van de 
fanfare. Ook popmuziek, wereldmuziek, 
latin en reggae werd gespeeld om er zo 
een groot feest van te maken.

Foodtrucks
Bezoekers konden genieten van 
de Belgische, Mexicaanse en 
Aziatische keuken. Verschillende 
foodtrucks zorgden ervoor dat de 
honger gestild werd.

Activiteiten
Er waren workshops zoals voet-
ballen maken uit kledij, je droom 
werkelijkheid laten worden of een 
echte circusartiest worden. Deze 
zorgden ervoor dat ook de jonge 
bezoekers een fantastische dag 
hadden.

Foto’s: Matthias Berghmans
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De droom van...
Aartsbisschop 
Jozef De Kesel
Aartsbisschop Jozef De Kesel 
werd priester in 1972, een tijd 
waarin men enkel het christendom 
kende. Vandaag kennen steeds 
meer godsdiensten hun intrek in 
onze voordien bijna uitsluitend 
christelijke samenleving. Maar 
het mooiste wat er voor hem is, 
zijn verschillende godsdiensten 
die met elkaar samenleven. De 
aartsbisschop is dan ook een 
actief initiator van de dialoog met 
andere godsdiensten. Want 
mensen helpen, zo zegt hij, 
is niet alleen christelijk, 
maar ook gewoon 
menselijk.

Jozef De Kesel werd in 1972 priester. Nu, 43 jaar later, is hij aartsbisschop van 
Mechelen-Brussel. Wereld Missie Hulp trok naar het aartsbisdom en stelde hem 
enkele vragen over de uitdagingen van het aartsbisschopschap, de veranderin-
gen op vlak van missiehulp en de toekomst van WMH.

“Mensen helpen is 
christelijk, maar 
ook menselijk.” 

In deze tijd is het voor heel de kerk een 
uitdaging om haar opdracht te ver-

vullen. Vroeger leefden we in een bijna 
louter christelijke wereld. Nu is godsdienst 
niet meer vanzelfsprekend. We leven in 
een multireligieuze context en het is een 
uitdaging om uit te zoeken hoe de kerk in 
zo’n samenleving haar zending kan ver-
vullen. De Islam is bijvoorbeeld één van 
de godsdiensten die vandaag steeds meer 
voorkomen in onze samenleving. Kiezen 

voor een geloof is immers een 
vrije en persoonlijke 

keuze, wat maakt 
dat we in een 

multire-
ligieuze 

De kerk 
staat voor 
een uitdaging

België

context leven. Verschillende godsdiensten 
die samenleven met elkaar is het mooiste 
wat er bestaat onder de mensen. Eerbied, 
respect en solidariteit voor iedereen die 
samenleeft en voor elkaars overtuiging, 
speelt een belangrijke rol in onze moder-
ne geseculariseerde samenleving. Dat is 
ook een boodschap die diep in het evan-
gelie zit. Jezus vraagt niet enkel dat je 
jouw vrienden groet - wat we van nature 
doen - maar dat we verder gaan dan dat. 
Dit kan bijvoorbeeld worden doorgetrok-
ken naar de vluchtelingencrisis. Hoewel 
ik weet dat het op politiek niveau moeilijk 
te regelen valt, is de normale reactie van 
een goed mens om de vluchtelingen op 
te vangen.

Missiehulp over de jaren heen
“Vroeger was het doel van missiewerking 
om het geloof naar andere landen te 
brengen. Maar nu is het geloof en de kerk 
daar al. De missie is dus veranderd. Een 
nieuwe missie-invulling is solidariteit met 
de kerken die het moeilijk hebben, omdat 
ze bijvoorbeeld kampen met armoede. 
Voor de Europese kerken ligt de missie in 
het solidair zijn en het verbonden blijven 
met kerken van missielanden. Anders 
bestaat de mogelijkheid dat we evolueren 
naar een globalisering van onverschillig-
heid. Missiehulp is dus sterk veranderd 
doorheen de jaren. Maar iets doen voor 
iemand anders en anderen helpen moet 
ook niet puur christelijk zijn. Mensen 
helpen is ook gewoon menselijk.”

Hoe kan jij helpen?
 
In Vlaanderen en in Brussel kan je heel wat rode containers terugvinden van 
WMH voor de inzameling van kleding en schoenen. Een deel van de inge-
zamelde spullen gebruikt WMH voor humanitaire projecten. De rest wordt 
verkocht en met de opbrengst steunt WMH ontwikkelingsprojecten. Zo helpt 
WMH niet alleen mensen met kledij, maar kunnen ze ook scholen, weeshui-
zen, waterputten bouwen. 

Je kan kleding kopen in de WMH-shop in Boechout. Je kan er een leuke outfit 
vinden voor een klein prijsje. WMH verkoopt niet alleen tweedehandskleding 
en –schoenen, maar heeft ook vele nieuwe spullen. Bovendien help je mensen 
in nood, want de opbrengst van de verkoop gaat naar ontwikkelingsprojecten. 
Je kiest trouwens ook voor duurzaamheid, want door materialen te herge-
bruiken, breng je het milieu geen schade toe!

Jozef De Kesel

“WMH is een 
eenvoudige vorm 
van solidariteit.” De toekomst van Wereld 

Missie Hulp
“Het werk van Wereld Missie Hulp is 
zeer belangrijk. We leven namelijk in 
een samenleving van overvloed, ook 
wat betreft kleren. De mogelijkheid 
voor mensen om hun oude kleren 
weg te geven, en om zo mensen te 
helpen, is heel laagdrempelig. Het is 

een eenvoudige vorm van 
solidariteit. Velen zien 

vaak via de media de 
grote problematiek 
van honger, ar-
moede en oorlog, 
maar ze weten 
niet hoe ze 
precies kunnen 
helpen. Wereld 

Missie Hulp geeft 
hen een kans om 

aan een eenvoudige 
vorm van solidariteit te 

doen. Ik kan WMH dan ook 
alleen maar geluk wensen naar de 

toekomst toe. Mijn oude kleren depo-
neer ik alvast in de rode container!”



Een samenwerking 
tussen jouw school 
en WMH? Zeker!

Ben je een enthousiaste directeur, 
leerkracht of opvoeder? 
Of wil je school graag samenwerken 
met WMH? Aarzel zeker niet om ons te 
contacteren voor meer informatie over 
een educatieve spelkoffer. 

Wil je met je klas een rondleiding krij-
gen of op bezinning komen bij WMH? 
Ook dat is mogelijk! 

Stuur een mailtje naar:
katrien.engels@wereldmissiehulp.be 
en kom langs voor een educatieve 
ervaring.
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Wereld Missie 
Hulp naar de 

schoolbanken!

Het educatief pakket 
zorgt voor een 

leerzame activiteit voor 
scholen van het hoger 
secundair onderwijs die 
op bezinning zijn. Tijdens 
zo’n momenten willen we 
leerkrachten en leerlin-
gen de hand reiken met 
een educatief pakket. De 
bedoeling is om jongeren 
spelenderwijs na te laten 
denken over thema’s zoals tweede-
handskledij, recyclage, upcycling, armoe-
de en derdewereldlanden. De leerlingen 
worden ook uitgedaagd om hun commu-
nicatievaardigheden te gebruiken en na 
te denken over hun eigen overtuigingen 
en waarden. De toolbox kan daarom 
ook vakoverstijgend en doorheen het 
hele (school)jaar gebruikt worden”, legt 
algemeen directeur Wim Smit uit. 

Scholen over heel Vlaanderen
“Zo’n educatief pakket zorgt ook voor 
een uitgebreide samenwerking met 
scholen. We merken dat scholen die al 

langer met ons werken 
erg enthousiast reage-
ren op dit aanbod, en er 
graag mee aan de slag 
gaan. Daarom willen we 
ook de mogelijkheid aan 
andere scholen bieden 
om op deze manier met 
ons kennis te maken. 
WMH hoopt zo op een 
langdurige samenwerking 
met scholen over heel 

Vlaanderen. De samenwerkingen die in 
het verleden plaats vonden, brachten 
vaak veel op. Zo werden er bijvoorbeeld 
kledingophalingen georganiseerd door de 
scholen zelf ten voordele van het WMH 
of ten voordele van een ontwikkelings-
project dat ze zelf steunden. Op dezelfde 
manier willen we de banden met de 
lagere scholen opnieuw aantrekken, en 
daarom ontwikkelen we in 2016 ook een 
educatief pakket voor het lager onder-
wijs”, sluit Wim af.

België

Wereld Missie Hulp werkt al heel wat jaren samen met verschillende scholen 
in Vlaanderen. Studenten brengen bijvoorbeeld vaak een bezoek aan WMH, ze 

steken een handje toe of ze komen op bezinning. Maar dit jaar is er een primeur. 
WMH heeft een educatieve toolbox ontworpen om jongeren op een interactieve 
manier kennis te laten maken met wereldwijde solidariteit en duurzaamheid. 

1 Don Bosco Haacht op 
tweedaagse bij WMH

18 leerlingen en enkele leerkrachten 
van Don Bosco Haacht gingen op 
tweedaagse bij Wereld Missie Hulp. “Op de 
eerste dag kwamen we te weten wat WMH 
doet, verzet, maakt, verkoopt enzovoort. In 
de namiddag speelden we een educatief 
rollenspel met de leerlingen waarin ze allen 
verschillende rollen kregen, van projectin-
diener tot commissieleider. De tweede dag 
hebben we onze handen uit onze mouwen 
gestoken. Zo gingen er enkele leerlingen 
samen met een chauffeur ‘de rode bak’ 
ledigen, de meisjes zetten de winkel op 
orde en hielpen mee met verkopen, en 
sommige anderen sorteerden de kleding. 
Op deze manier hebben we het schitte-
rende werk van WMH kunnen ervaren. In 
naam van heel de school wensen we WMH 
nog veel succes toe!”, aldus Karine Sas, 
leerkracht op Don Bosco Haacht.

3 SASK uit Sint-Kruis  
Brugge steunt sraatkinderen 

in Oeganda
De lagere school SASK uit Sint-Kruis 
Brugge steunt dit jaar een project voor 
straatkinderen in Oeganda. In samenwer-
king met Schoenen Torfs en Wereld Missie 
Hulp werden er, tijdens de week van de 
dikke truiendag, kleren en schoenen ingeza-
meld. Alle verzamelde goederen brachten in 
totaal zo’n 500 euro op. Dat bedrag wordt 
geschonken aan het project Mlisada Orpha-
nage Kampala in Oeganda, een opvangte-
huis voor Oegandese straatkinderen, dat de 
jongeren onderdak, zorg en scholing biedt, 
én hen via muziek (eigen brassband) aanzet 
tot zelfredzaamheid. 

2 Warme week  
in GBS Heikant

Elk jaar zet gemeentelijke basisschool 
Heikant (Rotselaar) zich in voor 
het goede doel. Dit jaar organiseerde de 
werkgroep MOS of ‘Milieu Op School’, onder 
leiding van juf Sara, juf Lieselote, juf Evy en 
juf Sophie, de warme week. In deze week 
werden de leerlingen aangemoedigd om 
lief te zijn voor elkaar, voor het milieu en 
voor zichzelf. Ze gaven elkaar complimenten, 
ruimden de speelplaats op en aten veel 
fruit. 
Op de laatste dag van deze warme week 
werd er een dikke truiendag georgani-
seerd. De leraren en kinderen van GBS 
Heikant deden een dikke trui aan want de 
verwarming werd een paar graden minder 
gezet. Om zich op te warmen werden er 
activiteiten gehouden, zo werd er gedanst 
op de speelplaats. Naast het vele bewe-

gen werd er ook stilgestaan bij het idee dat 
niet iedereen zich warmte kan veroorloven. 
Daarom wenste de werkgroep MOS kledij in 
te zamelen voor het goede doel. Er werd aan 
de kinderen gevraagd om kledij, die ze niet 
meer droegen, mee te nemen naar school. 
Deze kledij deponeerden de leerlingen in één 
van de rode kledingcontainers van WMH. 
Op die manier weten de kinderen waar zo’n 
kledingcontainer te vinden is als ze later nog 
meer kledingstukken willen doneren.

“We merken dat  
scholen die al langer 
met ons werken erg 

enthousiast reageren 
op dit aanbod, en er 

graag mee aan de  
slag gaan.”
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Patrick stuurt al enkele jaren con-
tainers met hulpgoederen naar de 
getroffen gebieden van de tyfoon 
Yolanda in de Filipijnen. Zonder de 
steun van WMH zou dit hem niet 
lukken. 

“Ik stuur vooral bedden, matras-
sen, rolstoelen, maar ook kleren en 
schoenen naar de Filipijnen. Deze 
gaan allemaal naar publieke hospita-
len, zoals het Provinciaal hospitaal in 
Dongon waar alle bedden, matrassen, 
dekens en lakens afkomstig zijn vanuit 
Belgie. In de periode van de tyfoon 
hebben we ook zeven grote containers 
verzonden met melkpoeder, rijst en 
andere voeding. Ik ben heel fier dat ze 
mij bij WMH hun ambassadeur van de 
Filipijnen noemen. Ook de kansarme 
mensen in de Filipijnen zijn WMH heel 
dankbaar, omdat zij nu in de publie-
ke hospitalen op een goed bed met 
een propere matras kunnen liggen in 
plaats van op een verroeste ijzeren bak 
met een stuk karton.”

Omdat Filip het jubeljaar van de 
barmhartigheid op een bijzondere 
manier wou beleven, besloot hij 
op zoek te gaan naar vzw’s die zich 
inzetten voor de armen. Zo kwam 
hij terecht bij WMH, waar hij op zijn 
eigen manier teken en instrument 
van barmhartigheid wil worden. 

“Mijn werk op WMH houdt voorname-
lijk in dat ik projectaanvragen door-
neem en opvolg. Dit doe ik vooral in de 
eerste lijn, daarna werkt een mede-
werker van WMH erop verder. Ik kom 
allerlei verhalen tegen die me doen 
beseffen dat ik enorm gelukkig mag 
zijn met het leven dat me door God 
gegeven is. Ik ben WMH ook enorm 
dankbaar dat zij mij als vrijwilliger de 
kans geven om een taak te vervullen. 
Het brengt me elke dag dichter bij de 
minsten. Zo leer ik deze mensen beter 
te begrijpen en kan ik bijdragen in de 
zoektocht naar een oplossing.”

Veerle Schollen

Filip Rombouts

Patrick Haghedooren

“20 jaar geleden  
besefte ik al dat ik met 
én voor mensen aan de 

slag wou.”

“Ik ben fier dat ze mij 
bij WMH hun  

ambassadeur van de 
Filipijnen noemen”

“Ik ben WMH enorm 
dankbaar dat ze mij 
deze kans geven.”

D
an
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ij 
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u

Veerle is een gedreven en enthou-
siaste collega die bewust voor 
WMH kiest. Sinds maart 2016 is ze 
de nieuwe regioverantwoordelijke 
voor West-Vlaanderen en een deel 
van Oost-Vlaanderen. 

“De kleinschaligheid en de directe 
impact van de WMH-projecten in het 
Zuiden in combinatie met de laag-
drempelige manier van geldinzameling 
via de collecte van tweedehands-
kleding, vormen de basis van mijn 
motivatie om te werken bij WMH. 
Dit zijn volgens mij ook de sterkste 
pijlers van de organisatie. Twintig jaar 
geleden studeerde ik af als bedrijfstolk 
en toen wist ik al vrij snel dat ik graag 
met en voor mensen aan de slag wou. 
Mijn talenkennis vormt hierbij een 
middel tot communicatie. Als regiover-
antwoordelijke wil ik meebouwen aan 
het behoud van een zo sterk moge-
lijk ophaalnetwerk en netwerk van 
containers met een sterke focus op de 
belangrijke en onbetaalbare rol van de 
vele honderden WMH-vrijwilligers.”

Stuur ons een mailtje: 
info@wereldmissiehulp.be 

of contacteer ons op 
03 454 14 15 

voor meer info of een 
afspraak.

Vrijwilliger 
worden?

De echte kracht van hulporganisaties  
zoals WMH? Dat zijn de vele 

medewerkers 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.

Antoine en Georgette
Georgette Loyez en haar echt-
genoot Antoine Maes zetten zich 
samen in voor Wereld Missie Hulp. 
Ze halen samen kleding op maar ze 
zijn ook depothouders. Het woord 
rentenieren is bij hen niet van 
toepassing.

“We halen samen de kleding op uit 
de rode kledingcontainers van WMH. 
Daarnaast hebben we een opberg-
plaats om al deze kledij te stockeren. 
Het is niet altijd gemakkelijk om 
alles te organiseren. In het verleden 
moest de WMH-depot om praktische 
redenen verhuizen van de parochie-
zaal naar de Sint-Jan-Baptist kerk in 
Waasmunster. Toen ook daar geen 
plaats meer was, moesten we weer 
op zoek naar iets anders. Nu gebrui-
ken we een afzetcontainer die op de 
parking van de parochiezaal staat en 
dienst doet als opslagplaats. Ik ben blij 
dat we ons steentje kunnen bijdragen 
bij WMH, we zetten ons graag in voor 
goede doelen.”

“Soms zegt men dat
we uit het juiste hout

zijn gesneden.”

De kracht 
van WMH



Laatste  
kans  

om je gratis te  
(her)abonneren!

Heb je ons magazine met veel plezier  
gelezen? En wil je MERCIE in de  

toekomst gratis blijven ontvangen?

Alleen als je je nu (opnieuw) 
aanmeldt profiteer je van  

dit aanbod.
Surf naar  

wereldmissiehulp.be/mercie
of bel 03 / 454 14 15

We maken MERCIE magazine met veel liefde en 
enthousiasme en we willen jou als lezer een kijkje 

bieden achter de schermen van onze  
organisatie. Het is niet onze bedoeling om jou iets 

toe te sturen waar je niet om hebt gevraagd of 
waar je geen interesse in hebt. Vandaar dat we je 

vragen om je opnieuw aan te melden. Zo weten we 
zeker dat je ons magazine graag ontvangt! 

‘MERCIE’ voor je interesse!

www.wereldmissiehulp.be

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

Vier samen met ons  
de feestelijke afsluiter  
van de 30e verjaardag  

van WMH!

Op zondag 4 december 2016 organiseert WMH een  
aperitiefconcert in de Stadsschouwburg in Leuven.  
Om 11u is er de première van de portretfilm van WMH, 
gevolgd door het concert. Nadien ben je welkom voor 
een gezellige babbel op onze receptie.  
Tickets kosten 9 euro en zijn incl. 2 consumpties. 

Bestel snel je tickets,  
want de plaatsen zijn beperkt!

Bel naar het nummer 03/454 14 15  
of stuur een e-mail naar  

katrien.engels@wereldmissiehulp.be

04
1 2

SAVE THE 
DATE! 

Aperitiefconcert


