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Sinds ik bij WMH werk leer ik de oprichters en actieve leden 
kennen achter vierdepijlerprojecten. De impact die zij realiseren 
voor de hulpbehoevenden - de reden waarom lokale projecten 
werden opgestart - is meteen zichtbaar en voelbaar. Het 
enthousiasme en de gedrevenheid die zij uitstralen wanneer zij 
spreken over ‘hun’ project in Nepal, Kameroen of Oekraïne 
werkt ongelofelijk aanstekelijk. Fantastisch gewoon! Na zo’n 
ontmoeting of gesprek ben ik steeds onder de indruk van hun 
vrijwillig engagement om anderen te helpen. Ook ben ik dan eens 
zo dankbaar om te kunnen werken in een organisatie die het mee 
mogelijk maakt om zovele ontwikkelingsprojecten te realiseren. 

En dat gevoel heb ik blijkbaar niet als enige. Ook leerkrachten, 
bedrijfsleiders en directeurs van woonzorgcentra en andere 
instellingen raken geïnspireerd door het enthousiasme van de 
opstarters van projecten in de derde wereld. Zij zoeken dan een 
manier om zich met hun bedrijf of school in te zetten voor een 
ontwikkelingsproject. Steeds meer bedrijven vinden de weg 
hiervoor naar WMH! In deze MERCIE komt u alvast meer te 
weten over een aantal partnerschappen die WMH reeds is 
aangegaan met scholen, bedrijven en woonzorgcentra.

Aan al onze partners zou ik willen zeggen:

“Bedankt voor de fijne samenwerking 
en ik hoop dat onze band in de 
toekomst nog sterker wordt!”

En aan alle lezers met wie we (nog) geen partnership zijn 
aangegaan, wie weet wat de toekomst nog brengt? Want alles zelf 
doen is optellen, maar samenwerken is vermenigvuldigen…

Mercie is een gratis uitgave van WMH
Verantwoordelijke uitgever Wim Smit
Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout,
03 454 14 15, info@wereldmissiehulp.be
Redactie Karen Van Assche
Realisatie van www.studiorauw.be
Art Director Matthias Berghmans
Coördinatie Karen Van Assche
Eindredactie Karen Van Assche
Drukkerij Antilope
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WMH werkt al een tijdje samen met kledingketen JBC. Zo zijn er op verschillende parkings 

aan deze modieuze kledingwinkel rode kledingcontainers terug te vinden en worden er 

regelmatig aparte kledinginzamelingsacties georganiseerd. De opbrengst van deze acties gaat 

naar twee schoolprojecten in India en Bangladesh die JBC ondersteunt.

GEEN K3, 
MAAR WJK 

K A R E N  D A M E N  &  J B C

Op deze samenwerking zijn we zeer trots, 
en niet in het minst omdat JBC - net zoals 
wij - zoveel geeft om duurzaamheid. Hun 
duurzame inspanningen en activiteiten 
werden vorig jaar zelfs bekroond met de 
allereerste Retail Sustainability Award (ter 
info: deze Award werd uitgereikt aan de 
meest duurzame handelaar).

En samenwerken kan je doen met één 
partner, maar ook met meerdere. Op 
maandag 15 januari werd ‘ex K3’ Karen 
Damen bij onze samenwerking betrokken. 

Reden?

Karen Damen heeft een eigen collectie ontwor-
pen en biedt deze te koop aan in de JBC-winkels. 
In een online miniserie* wordt aan fashionista’s 
uitgelegd waar Karen haar inspiratie heeft opge-
daan en hoe deze collectie tot stand is gekomen. 
Karen Damen en Ann Claes, CEO van JBC, 
brengen het hele collectieproces in kaart (of 
beter gezegd: in film). De serie begint met een 
Karen die zich afvraagt: “Wat vind ik tof aan mijn 
(oude) kleren?” en eindigt met de voorstelling 
van haar collectie bij JBC. 

Waar WMH in beeld komt? 

Op het moment dat Karen zich afvraagt wat ze 
leuk vindt aan tweedehandskleding (hieraan is 
een overvloed aan voorbeelden te vinden in onze 
WMH-shop) en hoe kleding duurzaam verwerkt 
wordt.

We maakten van de gelegenheid gebruik om 
Karen te vragen naar hoe zij omgaat met onze 
core business: 

Wat doe jij met jouw oude kleren? 
Geef jij ze soms aan het goede doel?

Ik vraag mezelf altijd af: “Wie zou ik er een plezier 
mee doen?”. Meestal zijn dat vriendinnen met 
dezelfde maat, maar ik heb ook een vriendin die 
een project in Nepal heeft. Na de verwoestende 
aardbeving in 2015 heeft zij hard meegewerkt 
om daar een weeshuis herop te bouwen. Aan haar 
heb ik véél kleren meegegeven, maar ook barbie-
poppen enzo. Het moment waarop ze mij foto’s 
liet zien en zei: “Kijk, zie hebben uw UGGS aan”, 
zal ik nooit vergeten; dat deed enorm deugd. Als 
ik iets weggeef, weet ik graag wat ermee gebeurt. 
Dan geef ik echt met plezier. Al vind ik het ook 
belangrijk om de mensen hier niet te vergeten. 
D.m.v. het programma ‘Nieuwe buren’ heb ik 
kennis gemaakt met de voedselbank, en dat 
heeft veel indruk op mij gemaakt. Met je eigen 

* te zien op www.vijf.be/video/karen-maakt-een-kledinglijn

04 K AREN DA MEN & JBC



ogen zien hoe slecht mensen in België het wel 
niet kunnen hebben… 

Wist je al dat er kledingcontainers zijn waarvan 
de inhoud gaat naar het goede doel, maar dat er 
ook containers zijn waarvan de opbrengst puur 
voor het eigen gewin is? 

Nee, maar ik ben blij dat ik dit vandaag heb 
bijgeleerd. Ik zal er in de toekomst zeker rekening 
mee houden. Wat ik ook positief vind aan Wereld 
Missie Hulp is dat jullie dubbelop werken. De 
opbrengst gaat niet alleen naar projecten in de 
derde wereld, maar ook naar de vierde wereld. 
Dat winkeltje van jullie is echt een leuk initiatief.

Welke goede doelen steun jij allemaal?

Ik steun heel veel goede doelen, zo ben ik meter 
van twee vzw’s, namelijk With Love By Ferre en 
Esten vzw. De eerste vzw is van een bevriend 
koppel wiens zoontje is overleden aan kanker. 
Doel is om ziekenhuisomgevingen aangenamer 
te maken en minder klinisch te laten ogen. With 
Love By Ferre is trouwens ook een heel lekkere 
gin, dewelke ik aan iedereen kan aanraden  
(knipoog - de opbrengst van deze gin gaat ook 
naar dit nobele project). 

Esten vzw is een vzw die geld inzamelt voor zieke 
kinderen zoals de negenjarige Esten (wiens hersenen 
afsterven door een ongeneeslijke ziekte), waar-
van de ouders de ziekenhuisfactuur eigenlijk niet 
kunnen betalen. Verder stort ik maandelijks een 
vast bedrag aan WWF, Greenpeace en Artsen 
Zonder Grenzen. 

Nu moet ik verder gaan filmen, dààààg en nog 
veel succes!

Thx Karen, jij ook!
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Wat één simpele vraag kan doen…

Niet zolang geleden nam Steven Reunes - de 
directeur van onze commerciële dienst - contact 
op met de directeur van het woonzorgcentrum 
van Zeveneken (Zorg-Saam vzw) om eens na te 
denken over nauwere samenwerkingsmogelijk-
heden. Tot op die dag hield ‘de enige’ samen-
werking tussen WMH en deze woonzorgcentra 
in dat er rode kledingcontainers geplaatst 
mochten worden op heel wat sites van Zorg-
Saam vzw. Het duurde echter niet lang eer 
volgende regeling getroffen werd: “Een gedeel-
te van de opbrengst van de ingezamelde kleding 
zal vanaf nu gaan naar de projecten van Lisanga 
vzw (‘Linsanga’ is een woord in het Lingala en 
betekent ‘samenwerken in vriendschap’).”
En toeval of niet, Lisanga vzw was geen onbe-
kende organisatie voor WMH. Deze vzw had in 
het verleden reeds beroep gedaan op de verzen-
dingsdienst van WMH toen ze een echograaf 
wilden opsturen naar een ziekenhuis in Bokoro 
(Congo).

Van 1835 tot nu

Zowel de woonzorgcentra van de vzw Zorg-
Saam Zusters Kindsheid Jesu als vzw Lisanga 

VAN SAMEN-

WERKEN ALS 

KENNISSEN 

NAAR SAMEN-

WERKEN IN 

VRIENDSCHAP 
Z O R G - S A A M  &  L I S A N G A
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zijn opgericht door de congregatie ‘Zusters 
Kindsheid Jesu’. Deze congregatie werd gesticht 
in 1835 door kanunnik P.J. Triest. Zijn evan-
gelische geloofsovertuiging luidde als volgt: 
“Naastenliefde en solidariteit met de meest 
kwetsbaren zijn de basiskenmerken van goede 
zorg.” Waarden die ook WMH aanhangt, en 
die een sterke basis vormen voor een hechte 
vriendschapsband.

Deze ‘Zusters Kindsheid Jesu’ nemen al decen-
nialang de zorg op voor veelal arme, eenzame 
bejaarden en zieken, zowel in eigen land als in 
Congo. In België werden zo’n 15 rusthuizen op-
gericht (sinds 2001 beheerd door de vzw Zorg-
Saam), en in Congo een vzw die kleinschalige 
projecten in de gezondheidszorg en onderwijs 
ondersteunt (vzw Lisanga). Saneringen van  
waterputten, het voorzien van geneesmiddelen 
aan zij die het niet kunnen betalen, het ver-
strekken van voedsel en didactisch materiaal 
aan kinderen die het zich anders niet kunnen 
veroorloven om naar school te gaan,… zijn 
slechts een greep uit de projecten die vzw 
Lisanga reeds realiseerde in verschillende delen 
van de Congolese Republiek.

Om dit alles te kunnen verwezenlijken is 
natuurlijk geld nodig. Al jaren worden er in de 
woonzorgcentra van vzw Zorg-Saam dan ook  
activiteiten georganiseerd om geld in het laatje 
te krijgen. Pannenkoekenfestijnen, sportactivi-
teiten, tombola’s, verkoop van wijn & confituur... 
Toen WMH het idee opperde om hier een extra 
centje aan toe te kunnen voegen door een deel 
van de opbrengst van onze kledingcontainers 
op de Zorg-Saam-sites naar het project van vzw 
Lisanga te doen vloeien, ontstond een win-win. 
(Wanneer de leden van vzw Lisanga weten dat 
een deel van de opbrengst naar hen terugvloeit, 
gaan zij immers alles op alles zetten om onze 
kledingcontainers zo snel mogelijk gevuld te 
krijgen.) “Het structurele en duurzame  
karakter van deze inkomsten creëert rust voor 
beide partijen. Dit samenwerkingsmodel is ook 
interessant omdat het een mix van idealisme 
en economische realiteit behelst - sociaal 
ondernemerschap zou je dit eigenlijk kunnen 
noemen.”, aldus Geert Laleman (voorzitter van 
Lisanga vzw).

Dromen mag…

In de toekomst zouden nog intensievere 
samenwerkingen mogelijk zijn volgens Geert. 
Wanneer hij zijn fantasie de vrije loop laat, 
oppert hij dat we samen zouden moeten 
evolueren naar een sociaal-ecologische 
economie - een economie die goed draait, 
maar wel rekening houdt met de grenzen 
van het ecosysteem van de aarde én op een 
rechtvaardige manier aan de behoeften van 
alle wereldburgers voldoet. “Elke partner 
zou zijn/ haar missie en visie breder moeten 
leren bekijken en alternatieve pistes om 
(verder) te recycleren moeten onderzoeken. 
Waar is behoefte aan? Waar kunnen we iets 
betekenen? Het zou leuk zijn indien WMH 
partners elkaar laat vinden door de organisatie 
van partnerevents, wie weet brengt dat ook 
vernieuwende ideeën met zich mee.”

“Dat WMH ons structureel 
op de hoogte houdt van 
het aantal kilo kleren dat 
ingezameld is, waarderen 
we enorm, én het feit dat er 
sinds deze samenwerking 
meer kleding werd 
ingezameld, bewijst dat 
onze inspanningen beloond 
worden”.
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het project ‘Verborgen schatten’ vloeien. Dankzij dit 
project zullen kinderen met een verstandelijke beperking 
in Ethiopië (Yirgachaffe) verder geholpen worden. En 
omdat beelden meer zeggen dan woorden, zouden 
we jullie willen uitnodigen om op Youtube even de 
woorden ‘Zuidactie 2018’ in te typen, en de innemende 
campagnefilm met Sarah Vangeel (beter gekend als 
‘Kaatje van Ketnet’) zelf te bekijken.

Naar aanleiding van dit alles namen we contact op met 
Broeder Stockman - de Generaal-overste van de  
congregatie der Broeders van Liefde - en stelden we 
hem enkele fundamentele vragen rond ethiek en  
(ontwikkelings)samenwerking:

Onlangs tekenden de ‘Broeders van Liefde’ (BvL) en 
WMH een Memorandum of Understanding (MoU) 
waarin ze hun jarenlange samenwerking bezegelden en 
aangaven hun partnerschap verder te willen uitdiepen. 
De uitwerking van de Zuidactie ‘Verborgen schatten’ is 
hier een mooi voorbeeld van. 

De buitenwereld kwam hier alles over te weten op 23 
januari 2018, de startdag van de Zuidactie van ‘Fracarita 
Belgium’ (de Belgische NGO voor ontwikkelingssa-
menwerking van de Broeders van Liefde) die plaats-
vond in het mooie Leopoldsburg. Vanaf 19 februari zal 
een vast deel van de opbrengst van de textielophaling 
die gerealiseerd wordt door de kledingcontainers die op 
de terreinen van de ‘Broeders van Liefde’ staan, naar 

DE  
BROEDERS 
VAN LIEFDE 
ZIJN GEEN  

VERBORGEN 
SCHATTEN 

VOOR WMH 
B R O E D E R  S T O C K M A N
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Wat verwacht u van de samenwerking met Wereld 
Missie Hulp en wat kunnen beide organisaties voor 
elkaar betekenen? 

Ik ben gelukkig met deze samenwerking omdat we voor 
elkaar echt een zeer waardevolle aanvulling kunnen 
betekenen. Tegelijk kunnen we de bestaande raakvlak-
ken nog verstevigen. Als deze samenwerking dan zou 
uitmonden in het nemen van een aantal gezamenlijke 
initiatieven, dan zou dat natuurlijk schitterend zijn. En 
ik heb de sterke indruk dat we daarnaar op weg zijn.

Waarom wil de ‘Congregatie der Broeders van Liefde’ 
samenwerken met WMH?

Wij vinden samenwerking met andere ngo’s en andere 
instanties die zich, net zoals wij, inzetten voor concrete 
hulp zeer belangrijk. WMH is daarin een belangrijke 
partner voor ons (we werken immers vanuit eenzelfde 
visie en basisinspiratie). De tijd dat we alles zelf en 
alleen kunnen doen is ook al lang voorbij. 

De gezamenlijke uitwerking van ons project voor de 
ontwikkeling van een dagcentrum voor kinderen met 
een mentale handicap in Yirachaffe in Ethiopië maakt 
de samenwerking met WMH zeer concreet. Het feit 
dat iedereen van bij de start betrokken werd, creëert 
ook een groter draagvlak om het project effectief te 
doen slagen. WMH met haar eigen unieke werking 
kan een grote bijdrage leveren aan de verbetering van 
levensomstandigheden in de projecten waarin wij als 
Congregatie actief zijn. 

Zowel WMH als uw Congregatie en Fracarita International 
hebben christelijke wortels met waarden gebaseerd op 
het Evangelie. Hoe uit zich dat voor u in het dagelijks 
werk als Generaal-Overste maar ook als Voorzitter van 
Fracarita International? 

Onze christelijke inspiratie is inderdaad fundamenteel en 
dé grond van ons denken en handelen. Deze christelijke 
inspiratie bestaat erin dat we alles proberen te doen 
vanuit het voorbeeld dat de Heer Jezus ons heeft 
meegegeven. Hij is en blijft ons enig referentiepunt. 
We moeten trouw blijven aan ons charisma - dat een 
specifieke invulling of vertaling geeft aan de Evangelische 
boodschap - met de behorende voorkeursoptie voor 
de armsten. We zijn niet zomaar een NGO, we zijn een 
christelijk geïnspireerde organisatie die geënt is op een 
religieuze congregatie.

Als generale overste zie ik het echt als mijn grootste aan-
dachtspunt heel veel energie te steken in de vorming 
en animatie van medebroeders en medewerkers. Zo 
hebben we de voorbije jaren gewerkt met een duidelijk 
animatieprogramma, waarbij we ieder jaar één thema 
grondig uitwerkten en via documenten, bezinningen, 
conferenties, enz. probeerden info met elkaar te delen. 
Ik mocht daar de positieve gevolgen bij opmerken. Het 
gaat er dus om als leidinggevenden heel veel energie te 
steken in het animeren van onze medewerkers, in mijn 
geval mijn medebroeders en zij die met ons samenwerken 
in de apostolaatswerken. 

Ook vind ik het zeer belangrijk dat we voeling houden 
met de basis. Daarom hecht ik heel veel belang in het 
effectief bezoeken van de vele projecten. We moeten  
weten in wiens dienst we staan, voor wie we al deze 
projecten uitwerken. Ik wil daarom de zieke, de persoon 
met een handicap, het schoolkind ontmoeten, hen in de 
ogen kijken en me afvragen of ik genoeg voor hen doe 
en hoe ik mijn medewerkers nog beter kan aanmoedigen 
en stimuleren om er echt voor hen te zijn.
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Wat is de motivatie achter het werk van uw Congrega-
tie en welke evoluties ziet u hierin? 

De congregatie van de Broeders van Liefde heeft vanaf 
haar aanvang gekozen, vanuit haar eigen charisma van 
de caritas, om zich open te stellen voor mensen aan 
de rand van de maatschappij en heel specifiek voor: 
psychiatrisch zieken, mensen met een haandicap en 
kinderen die omwille van armoede geen onderwijs 
kunnen genieten. Dit werden onze drie klassieke 
apostolaatswerken, en daar willen we trouw aan blijven. 
Wereldwijd moet ik vaststellen dat deze groepen onze 
specifieke aandacht moeten blijven verdienen. Op 
zoveel plaatsen worden mensen met een geestesziekte 
totaal gediscrimineerd en niet meer als volwaardige 
mensen aangezien. Mensen met een handicap maken 
geen kansen in de maatschappij. En nog steeds zijn er 
plaatsen waar kinderen omwille van armoede of  
specifieke levensomstandigheden geen toegang 
hebben tot onderwijs. Daar willen we als ‘Broeders 
van Liefde’ een antwoord op geven, onder meer door 
ons volledig te scharen achter het project ‘Verborgen 
Schatten’. 

We hebben niet de pretentie dat zulke projecten alle 
problemen op dat vlak kunnen oplossen, verre van, 
maar we proberen waar we aanwezig zijn duidelijk te 
kiezen voor deze drie doelgroepen in onze zorg en 
begeleiding. We hopen daarbij op een soort domino- 
effect, dat ook anderen, dankzij ons voorbeeld, meer 
aandacht zouden hebben voor zorg en begeleiding van 
mensen met een geestesziekte en een handicap en 
kinderen die geen schoolopleiding kunnen genieten. Zo 
zien we dat het stigma dat bijvoorbeeld ligt op geestes-
ziekte stilaan verdwijnt wanneer we heel concreet gaan 
zorgen voor deze mensen en aantonen dat ze door een 
gepaste behandeling en begeleiding kunnen gereha-
biliteerd worden. Maar het is dikwijls een langzaam 
proces. Ook in België hebben we er vele decennia over 
gedaan om deze mentaliteit te veranderen.

Wat is volgens u de toekomst van de ontwikkelings-
samenwerkingspijler van uw Congregatie, gelet op de 
kritische ingesteldheid van mensen/potentiële donateurs 
rond ontwikkelingssamenwerking? 

Het gaat er volgens mij om, om echte kwaliteit af te 
leveren, de projecten die we indienen en opstarten 
correct op te volgen, en te bewijzen dat we aankunnen 
wat we opzetten. Verder mogen we onze donoren 
niet teleurstellen en moeten we de middelen die ze 
ter beschikking stellen heel correct en transparant 
gebruiken. Schrik hebben van auditors is dus uit den 
boze. Tegelijkertijd moeten we erop toezien dat de 
essentie overeind blijft, en dat is de concrete hulp aan 
diegenen die we willen dienen. Dienstbaarheid moet 
steeds voorop blijven staan, en we moeten waken dat 
we niet gereduceerd worden tot managers die alleen 
nog met cijfers en documenten bezig zijn. Wanneer 
leidinggevenden dienstbaar zijn, zullen ook de mede-
werkers groeien in dienstbaarheid, dat is mijn ervaring. 
Wanneer leidinggevenden zich verliezen in het pure 
management, dan zullen de medewerkers verzakelijken 
in hun dienstwerk. Dat is een reëel gevaar waar we 
vandaag op een bijzondere wijze mee geconfronteerd 
worden hier in het Westen, en daaruit moeten we leren 
voor ons werk in het Zuiden en het Oosten.

Lees het volledige interview met Broeder Stockman op 
onze website: www.wereldmisiehulp.be/Stockman
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Zo heeft deze stichting - met de financiële en  
logistieke hulp van WMH - reeds een experimentele 
opleidingsboerderij kunnen opzetten in Benin en 
deze uitgebouwd tot een demonstratieboerderij waar 
nieuwe rassen en technieken uitgeprobeerd kunnen 
worden. Bijkomend voordeel: dit soort boerderij zorgt 
ervoor dat de economische zelfstandigheid van de 
lokale bevolking stijgt. Verder hebben de vrijwilligers  
van Hubi & Vinciane nieuwe irrigatiesystemen opgezet, 
evenals een nieuw kippenhok, een geiten- en varkens
-stal, en bijenkorven. Daarenboven brengt deze  
stichting de volgende boutade rond ontwikkelings- 
samenwerking: “Geef een man een vis en hij heeft 
eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft 
eten voor heel zijn leven.”, als geen ander in de praktijk 
door uitgebreide cursussen rond teelt en dierenverzorging 
in te richten.

Toen Machteld voor één van de projecten van ‘Hubi 
& Vinciane’ hulpgoederen verstuurde via WMH, wist 
ze aan onze projectendienst te vertellen dat ze nog 
heel wat medische hulpgoederen op overschot had. 
Machteld Cuyt werkt immers voor ‘Zorg & Farma’, een 
dochteronderneming van de CM, die instaat voor de 
distributie van medische hulpmiddelen en geneesmid-
delen. WMH reageerde natuurlijk dolenthousiast toen 
Machteld de vraag stelde: “Kunnen jullie misschien iets 
met die overschot doen?” Natuurlijk kunnen wij dat! 
Bijgevolg startte ‘Zorg & Farma’ intern en extern 
(‘Zorg & Farma’ krijgt heel wat materiaal aangereikt 
door ziekenhuizen/instellingen/partners waar ze mee 
samenwerken) met het verzamelen van medisch 
materiaal dat anders weggegooid zou worden, en zorgt 

WMH er al jaren voor dat de gedoneerde rolstoelen, 
rollators, matrassen… gaan naar zij die ze het meest 
nodig hebben. 

“Wij waren aangegrepen 
door deze organisatie (WMH) 
omwille van hun engagement, 
gedrevenheid, transparantie 
& hun mooie projecten. Dat 
WMH projecten van over de 
hele wereld ondersteunt, is 
voor ons de kers op de taart. 
Weten dat ons materiaal - 
eigenlijk onze ‘overschotten’ 
- letterlijk overal terecht kan 
komen én een concrete en 
nuttige bestemming krijgt... 
waar kan je nog meer van 
dromen?”

Machteld Cuyt (‘Zorg & Farma’)

MONDIAAL  
MEDISCH  

MATERIAAL 
Z O R G  &  F A R M A

Jaren geleden maakte Machteld Cuyt kennis met WMH doordat zij voor de stichting  

Hubi & Vinciane de meest uiteenlopende projecten mee tot een goed einde bracht  

en nog steeds brengt. 
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Reeds drie jaar werkt G&V nauw met WMH samen. Deze Enery Group beschikt over maar 

liefst 188 tankstations in eigen beheer en stelt deze, waar mogelijk, open om onze rode  

kledingcontainers te plaatsen. De opbrengst van deze containers gaat dus naar projecten  

die ze zelf uitkiezen.

G&V EN WMH 

‘MPOWEREN’
G & V  E N  W M H

We onderwierpen Sarah Timperman (verant-
woordelijke Sales & Marketing van G&V) aan 
een vragenvuur over het hoe en waarom van 
deze samenwerking en de keuze van project-
steun.
 
Welk project steunen jullie momenteel en hoe 
komt het dat G&V specifiek dat project heeft 
uitgekozen? 

Een jaar geleden engageerde onze CEO, Xavier 
Dewulf, zich om samen met een dertigtal onder-
nemers deel te nemen aan een mountainbiketocht 
doorheen het Zuid-Amerikaanse Nicaragua. 
Zijn doel? Een mooi bedrag ophalen om daar-
mee lokale boeren te kunnen steunen. 
Zo’n trip onderneem je natuurlijk niet zonder heel 
wat zaken op voorhand uitvoerig te plannen; in 
die planningsfase kwam hij in contact met Philip 
Vertriest. Philip was jarenlang directeur van 
de Pienterschool te Kuurne (waar tevens het 
hoofdkantoor van G&V gelegen is) en vertrok in 
2015 om er zijn schoolproject Diacachimba op 
te richten. Hiervoor heeft Filip de vrijwilligers-
organisatie MPowering People opgericht, die 
mensen - die nabij de hoofdstad Leon wonen 
- in staat wil stellen om te groeien en een beter 
leven voor zichzelf op te bouwen. Toen Philip 
onze CEO wist te vertellen dat vandaag de 
dag nog steeds 25% van de kinderen & jong-
volwassenen daar niet kan lezen of schrijven, 
was zijn keuze snel gemaakt: “Dit project wil ik 
steunen!” 

Hoe brengen jullie klanten en personeel op de 
hoogte van onze samenwerking?

Natuurlijk ligt dit magazine (MERCIE) steeds 
ter inzage aan het onthaal van ons hoofdkantoor. 
Verder volgen wij het project dat wij via WMH 
steunen op de voet via ons personeelsblad. 
Daarenboven staat er een kledingcontainer op 
de parking van ons hoofdkantoor. Elk per-
soneelslid draagt zijn steentje bij om deze te 
vullen; het is ondertussen zelfs een beetje een 
sport geworden (lacht). Onze klanten bereiken 
we dan weer via de containers die op onze 
tankstations in Brussel en Henegouwen staan, 
plaatsen die onmiddellijk in het oog springen. 
De containers trekken verder ook de aandacht 
doordat ze bestickerd zijn met innemende foto’s 
over ons project. Op deze manier brengen we 
de G&V-cultuur die aandacht heeft voor het 
menselijke en sociale ook naar buiten op een 
subtiele manier. 

Wij runnen ons bedrijf immers met een beperkt 
aantal mensen en werken volgens een vlakke 
structuur waarbinnen iedereen telt.
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Is er in die G&V-cultuur ook plaats voor duurzaamheid? Zo ja, 
hoe dan?

G&V gaat absoluut voor groen. Naast de klassieke tankstations 
baat G&V onder de merknaam ‘Enora CNG’ tankstations op 
meer dan 30 verschillende locaties uit. Het aardgas, dat uit 
het distributienetwerk komt, wordt onder hoge druk gezet en 
in de tank van het voertuig geïnjecteerd. Dit is een interessant 
alternatief voor traditionele brandstoffen; er wordt praktisch 
geen fijn stof meer uitgestoten en er is een lagere CO² emissie. 
Ook zijn wij volop bezig met de plannen om een LNG-station te 
bouwen in de haven van Antwerpen. 

Nu we het hebben over plannen… Onze samenwerkingsrelatie in 
de toekomst, wat zou die nog kunnen brengen?

Wij geloven in het win-win verhaal van WMH en willen ons mee 
inzetten om de boodschap van WMH te verspreiden. Ik vind 
het vooral belangrijk om onze particuliere én B2B klanten ervan 
bewust te maken dat er commerciële en niet-commerciële 
kledingsinzamelaars zijn. En momenteel staan er dan al wel rode 
bakken op onze tankstations, het verhaal van WMH zouden we 
uitgebreider moeten vertellen op onze website en social media. 
Op die manier zouden we meer mensen kunnen bereiken. Nu 
ik eraan denk; wij hebben een eigen mailingssysteem dat we 
daarvoor kunnen inzetten. 

En vermits sensibilisering start bij onze kinderen, zit er misschien 
nog een samenwerking in met de school te Kuurne waar meneer 
Vertriest directeur van was in the pipeline? 

Wie weet… Wij vinden het alvast een goed idee!

De opbrengst van de 
kledinginzameling zal 
specifiek gebruikt 
worden voor de 
bouw van een leer- en 
gemeenschapscentrum 
in Tamarindo 
(Nicaragua). Kinderen 
werken ginder immers 
in middeleeuwse 
toestanden in 
zoutfabriekjes. Een 
leercentrum zou maken 
dat deze kinderen wel 
een andere toekomst 
zouden kunnen 
tegemoet gaan dan 
het levenslang aan 
de slag blijven in deze 
fabrieken. Hoe? 

• Door hen op flexibele uren te voorzien van 
kwaliteitsvol onderwijs (zodat diegenen die 
niet anders kunnen dan bijverdienen, nog 
kunnen gaan werken);

• Door hen te laten inzien dat ze wél 
een kans maken om verder te kunnen 
studeren (iets waar ze momenteel niet 
in geloven);

• Door ouders en plaatselijke leerkrachten 
mee op te nemen in de versterkingsac-
ties die ‘MPowering People’ opzet.
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Wist je dat ...

... ons oudste en meest intense 

partnerschap met TORFS is? 

Dit partnerschap is op 4 oktober 

2013 van start gegaan.  In 2018 

staat de teller niet langer op één 

partnerschap, maar op twaalf.

Wil je snel gaan, ga 

alleen. Wil je ver 

komen, ga samen. 

Keniaans gezegde

Vulpia is een groep 

met 38 woon-

zorgcentra waar 

kwalitatieve zorg 

centraal staat.  

Wanneer een  

bewoner overlijdt, 

vraagt de familie 

vaak wat ze met 

de kledij van de 

overledene kunnen 
doen. 

Zo is het idee om met WMH 

samen te werken gegroeid. Aan 

de meeste woonzorgcentra staat 

inmiddels een rode kledingcontai-

ner. Via een affiche die uithangt in 

de meeste centra en een interne 

nieuwsbrief wordt het personeel 

op de hoogte gehouden van wat er 

met de kleding gebeurt en hoeveel 

er ingezameld is.

In 2016 ondertekenden de KULeuven en WMH 

een Memorandum of Understanding. 

Op deze manier wilden beide partijen een langdurige samenwerking aangaan.   

Ondertussen zijn er vijf rode kledingcontainers geplaatst; zowel aan de faculteit van  

Rechten, Theologie, Politieke & Sociale Wetenschappen en aan het Sportkot.

W(M H)EETJ ES

Weetjes over WMH, haar medewerkers, partners 

en iedereen die onze organisatie een warm hart toedraagt
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Aan het woonzorgcentrum ‘Capenberg’  

te Boechout staat niet enkel onze  

rode kledingcontainer...

Ook donaties in de vorm van rolstoelen, orthopedische kussens en wc-stoelen werden 

al gemaakt door dit bejaardentehuis. Deze materialen hebben al heel wat mensen in 

de derde wereld gelukkig gemaakt. Toen iemand van het Capenbergs animatieteam 

toevalligerwijze aan één van onze vertegenwoordigsters - Kathleen Geysen - meldde 

dat de bewoners jaarlijks op Driekoningen zingen en dat de opbrengst hiervan altijd 

naar een goed doel gaat, ging het WMH-team naarstig op zoek naar wat nu net het 

meest passende goede doel zou kunnen zijn. Het duurde niet lang alvorens beslist 

werd om de ingezamelde 400 € te doneren aan Nyumba Ya Wazee; een seniorenhuis 

in Oeganda. De ouderlingen die terecht komen in dit huis zijn zij die geconfronteerd 

werden met: naoorlogse traumatische stress, gebrek aan eigenwaarde, de zorglast 

voor kleinkinderen en wezen, het aidsprobleem en voedseltekort. Door hen van 

gepaste dagverzorging te voorzien en therapeutische huisbezoeken af te leggen, 

functioneren deze ouderlingen veel beter in de Oegandese maatschappij.

Ik heb geen geheim van  

succes. Gewoon je best 

doen, iets leuk vinden en 

goede mensen om je heen 

verzamelen. Want alleen 

kan je niks en met zijn allen 

kun je alles. 

Johan Cruijff 

Nederlands profvoetballer & voetbalcoach

Als je een beetje  

beter wilt zijn, wees 

dan competitief. Als 

je exponentieel beter 

wilt zijn, wees dan 

coöperatief. 

William Shakespeare

Engels toneelschrijver

Individueel zijn we 

één druppel. Samen 

vormen we een  
oceaan. 

 
Ryünosuke Akutagawa 

Japanse schrijver
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www.wereldmissiehulp.be

WIL JE MEER WETEN OVER 

ONTWIKKELINGSPROJECTEN 

WAARMEE JE NIET ALLEEN 

MENSEN HELPT, MAAR OOK 

HET KLIMAAT?

Kom dan op 7 mei naar WMH! Werner Sels, voorzitter van Ondernemers Zonder 

Grenzen, vertelt je dan alles over zijn innovatieve ontwikkelingssamenwerkingspro-

jecten in Afrika. Om het in Werner’s eigen woorden te zeggen: 

“We leggen bossen aan in Burkina Faso om er de oprukkende woestijn halt toe te 

roepen. Het land wordt vruchtbaar, de boeren telen meer gewassen, de runderen 

worden dikker, het dorp wordt welvarender en de plaatselijke bevolking laat het 

idee om uit de regio weg te trekken varen.” 

Met andere woorden: grote bebossingsprojecten dragen hun steentje bij in 

de strijd tegen de klimaatopwarming en de verwoestijning. Een ander positief 

gevolg van (her)bebossing? Een grotere biodiversiteit en de verhoging van het 

grondwaterniveau. Redenen genoeg om hier meer over te leren en er misschien 

mee in te investeren?!

“JE KUNT DE WERELD 

VERBETEREN AAN DE TOOG OF 

DAADWERKELIJK TOT ACTIE 

OVERGAAN. ZELF KIES IK VOOR 

HET LAATSTE”. 

WAT? Lezing door Wernels Sels

WAAR? WMH, Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout

WANNEER? 7 mei 2018 om 20 uur

PRIJS? 5 euro, inschrijven op voorhand is wel verplicht!  

 
Dit kan je doen door te bellen naar 03 454 14 15  

 
of je in te schrijven via: 

 
wereldmissiehulp.be/inschrijving-conferentie 

 
Nadien biedt WMH een receptie aan.

Onze partners


