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Sinds haar oprichting in 1986 staat Wereld Missie 

Hulp bekend als een unieke organisatie. Niet 

zozeer omwille van de verschillende diensten die 

we aanbieden, maar wel door het totaalplaatje 

waarmee we ons onderscheiden van andere hulp-

organisaties. Dat is vandaag niet anders. Tweede-

handskleding is bijvoorbeeld onze belangrijkste 

bron van inkomsten. De fondsen die we hiermee 

verwerven, investeren we steevast in ontwikke-

lingsprojecten door hen een financiële, materiële 
en logistieke duw in de rug te geven. We kiezen 

daarbij resoluut voor kleine en middelgrote pro-

jecten omdat zij fundamentele noden opvangen 

die anders vaak vergeten worden.

Meer nog: we ontwikkelden een humanitaire 

verzendingsdienst die hulpgoederen naar een 

groot én groeiend aantal landen kan opsturen. 

Het bleef tot hiertoe een minder bekend aspect 

van onze organisatie, maar deze dienst bleek ook 

in 2018 een sterkte waarvoor we tot ver voorbij 

de grenzen van ons eigen land bekend zijn. Zowel 

door projectwerking als verzendingen konden we 

tijdens het afgelopen jaar weer een groot verschil 

maken in onderwijs, gezondheidszorg, genderge-

lijkheid, energie- en watervoorziening, en werkge-

legenheid. Van Latijns-Amerika tot in Zuid-Azië.
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Wim Smit

Algemeen directeur WMH

“We konden weer een 
groot verschil maken, van 
Latijns-Amerika tot in 
Zuid-Azië”

“Winstbejag verdringt 
steeds meer historische 
hulporganisaties zoals de 
onze”

Tegelijk stond WMH net zoals in de voorgaande 

jaren onder druk door economische en juridische 

veranderingen in de tweedehandstextielmarkt. 

Dalende opkoopprijzen en vooral de steeds 

beperktere toegang tot deze markt zijn hier 

voorbeelden van. Het grote geld en winstbejag 

verdringen zo historische hulporganisaties als de 

onze. 

2019 belooft in dat opzicht alvast de nodige uitda-

gingen met zich mee te brengen. Toch stond WMH 

er in 2018 opnieuw, dankzij gemeenten, steden 

en intercommunales die een opening lieten om 

kleding in te zamelen voor het goede doel.

We zetten dus moedig door en doen er alles aan 

om nog eens dertig jaar op onze teller te zetten. 

Er waren in 2018 voldoende hoopvolle signalen 

die ons daartoe motiveren. Zo bleek de kracht van 

partnerschappen nog maar eens enorm te zijn. 

Dagelijks zagen we voorbeelden van het succes 

dat geboekt kan worden wanneer NGO’s, vzw’s 

en organisaties van de vierde pijler de handen in 

elkaar slaan. 2018 is daardoor een jaar om trots 

op terug te kijken. De cijfers en feiten die we u 

in dit jaarverslag presenteren, spreken wat dat 

betreft voor zich.
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ALGEMENE VERGADERING

Beel Etienne

Voerstraat 2, 3060 Bertem

Champagne Dominiek
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout

Clippeleyr Walter

Koning Albertlei 22, 2650 Edegem

Derde Hilde *

Ophemstraat 139, 3050 Oud-Heverlee

Dumon Jan

Voorzorgstraat 36, 3000 Leuven

Fierens Roeland 

Vijvershoflaan 17, 2830 Willebroek

Franck Boudewijn

Vlasakker 12, 2160 Wommelgem

Hollebosch Patrick

Schoenerstraat 13, 9000 Gent

Ketelers Johan

Le Lochet, F74890 Fessy (Frankrijk)

Janssen Jo

St Lambertusstraat 1, 3560 Lummen

Lauwers Steven

Paul van Ostaijenlaan 19, 2540 Hove

Osaer Toon

Herestraat 23, 3000 Leuven

Peeters Rigo

Zittert 26, 1730 Asse

Pitz Veronique

Kleine Meylstraat 24, 2550 Kontich

Tusschans Jan
Heimolenstraat 127 D, 9100 Sint-Niklaas

Van Bellinghen Fred
Isabella Brantstraat 63, 2018 Antwerpen

Van den Heuvel Jan 
Van Souststraat 191, 1070 Anderlecht

Van den Steen Caroline * 
J. Blockxstraat 87, 2640 Mortsel

Van Herzeele Marnix
Ambtmanstraat 7, 2000 Antwerpen

Van Hoof Miguel *

Vredestraat 152 R, 2550 Kontich

Van Praet Frank

Schilderkunstlaan 83, 1700 Dilbeek

Vandevelde Toon *

Konijntjesberg 12, 3220 Holsbeek

Vanysacker Dries

Bergestraat 30, 3220 Holsbeek

Verbraeken Paul
Pastoor Coplaan 17, 2070 Zwijndrecht

Verhoeven Dominic
Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel

Verstraete Daniël
Processiestraat 1, 8790 Waregem

Verstreken Herbert *

Kleinmijlveld 3, 2547 Lint

Vierendeels Luc

Kattestraat 18, 1741 Wambeek

* leden van de Raad van Bestuur
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BLIKVANGERS

2018

Oegandareis

 

In maart reisden we, net als in 2016, naar 

Oeganda voor de opvolging van bestaande 

projecten en het leggen van contacten met 

potentiële projectaanvragers. De reis ging 
van Kampala naar Fort Portal, langs het 

Murchinson Park, tot Paidha (aan de grens met de 
Democratische Republiek Congo) en Gulu (in het 
noorden). Zeven projecten werden bezocht en er 
werden twee dagen uitgetrokken voor het nodige 

overleg rond de bouw van een school in Rambia.

Een ander hoogtepunt van de reis was 

ongetwijfeld de warme ontmoeting in Gulu 

met Zuster Rosemary Nyirumbe, die reeds 

vele jaren werkt met voormalige kindsoldaten 

en hun kinderen. Zij kreeg eerder in 2018 een 

eredoctoraat aan de KU Leuven.

Teamwork

Om de teamgeest binnen WMH te versterken, 

organiseerden we in juni voor alle medewerkers een 

wandelzoektocht in Westerlo. In augustus volgde 

er een zomerse barbecue met onze vrijwilligers, 

waar we werden verrast door een mysterieuze 

goochelaar.

Verbondenheid binnen onze organisatie vinden 

we belangrijk, maar ook sympathisanten nodigen 

we graag uit om bijzondere momenten met ons te 

vieren. Bijvoorbeeld tijdens de Sint-Stefanusviering 

was iedereen welkom om op feestelijke wijze het 

nieuwe jaar in te luiden. Naar goede gewoonte 

organiseerden we op Eerste Paasdag een viering 

mét paaseierenraap voor kinderen in en rond het 

gebouw van WMH te Boechout.

BLIKVANGERS 2018
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Fairtrade

 

In december zetten we de stap naar de 

regelmatige consumptie van Fairtrade producten. 

We experimenteerden in onze refter met 

nieuwe drankjes en koekjes allerhande. Dat 

beviel (enorm) goed en dus besloten we om er 
een duurzaam engagement van te maken: in 

samenwerking met Fairtrade Belgium kopen we 

nu maandelijks koffie, thee en suiker afkomstig uit 
eerlijke handel. Zo houden we ook in onze eigen 

werking rekening met de arbeidsomstandigheden 

van boeren in ontwikkelingslanden.

Shoppen voor een betere wereld

Onze WMH-shop in Boechout kreeg afgelopen 

jaar bijzonder veel klanten over de vloer. We 

hanteren steeds lage prijzen, zodat iedereen 

de mogelijkheid heeft om een nieuwe outfit 
aan te schaffen, of je nu een grote of kleine 

portemonnee hebt. Op die manier vervult de 

shop een sociale functie die duidelijk aanspreekt.

Alle spullen worden geschonken door 

particulieren of bedrijven en krijgen via de 

shop een tweede leven, wat bijdraagt aan een 

duurzame samenleving omdat de materialen 

worden hergebruikt. De omzet van de shop in 

2018 was €35.400 euro. Doordat onze vrijwilligers 

de shop runnen, ging de opbrengst bijna integraal 

naar onze projectwerking.

BLIKVANGERS 2018
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WMH IN CIJFERS

OPBRENGSTEN 2018

€

 Verkoop kleding

2.398.247

 Verzendingen              
       

888.389

 Overige opbrengsten 

275.329

 Giften (incl. legaten)

113.471

 Financiële opbrengsten

40.824

KOSTEN 2018

€

 Personeel

1.739.924

 Projectwerking*

794.213

 Logistieke kosten

983.551

 Beheerskosten

374.605

 Sensibilisering

61.505

Reserve

-237.537

2%25%

20%9%

44%

24%
3%

7%

65%

1%

*Projectwerking: dit is de financiële, materiële en logistieke steun die 
we in 2018 verleenden aan projecten over heel de wereld. Hiervoor 

doen we het!
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156
GESTEUNDE

PROJECTEN

IN 2018

HET RESULTAAT

IN 2018

235.274 KG

WAT GEBEURT ERMEE?

13

130 VRIJWILLIGERS

OPGEHAALD DOOR

JE OUDE

KLEREN

HIER !

€ 794.213  

AAN PROJECTSTEUN

5.684.201 KG

DE HULPGOEDEREN EN/OF HET GELD

O V E R  H E E L  D E  W E R E L D  D I E  O N Z E  S T E U N  

KLEINSCHALIG

INVESTEREN IN 

O N D E R W I J S
GEZO

NDHE ID
GENDERG

EL I JK
HE ID

WERK

1.443

I N  V L A A N D E R E N

ONTWIKKELINGS-

PROJECTEN 

STAAT CENTRAAL

K O M E N  T E R E C H T  B I J  K A N S A R M E  M E N S E N

E R G  G O E D  K U N N E N  G E B R U I K E N

W E R D  G E S O R T E E R D  &  V E R D E E L D

W E R D  V E R K O C H T  A A N  G E S C R E E N D E  O P K O P E R S

C O N T A I N E R S

DEZE PROJECTEN ZIJN

DUURZAAM

NOODZAKELIJK

FOCUS OP ...

ENERG IE

WATER
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PROJECTEN

IN CIJFERS

PROJECTEN IN CIJFERS

De projectendienst zette in 2018 haar werking verder met de nodige professionaliteit en 

een sterk engagement voor kansarme mensen in de hele wereld. Dit jaar werd eens te meer 

bekeken hoe we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk konden inzetten met het doel 

om zoveel mogelijk succesvolle projecten te steunen.

Om resultaten te maximaliseren, gaat er steeds meer aandacht naar de duurzaamheid van 

projectaanvragen. Deze worden nu actief afgetoetst aan de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die gelden als wereldwijde richtlijnen voor duurzame 

ontwikkeling. Bij de projectvoorbeelden op de volgende pagina’s werden daarom telkens de 

drie meest relevante SDG’s vermeld.

Partnerschappen spelen een steeds belangrijkere rol bij het verstrekken van grote 

projectsteun. Zowel in de bedrijfswereld als in de non-profit sector vonden we in 2018 zeer 
welkome bondgenoten.

In 42 landen steunden we 156 projecten waarvan de meeste zich toespitsten op onderwijs, 

(geestelijke) gezondheidszorg, toegang tot drinkbaar water en innovatieve technologie. Er 
werd daarbij specifiek ingezet op het leggen van betrouwbare contacten met Oost-Europese 
partners.  Ook in eigen land gaven we (materiële) steun aan kansarme mensen. 

Goedgekeurde projectaanvragen per continent

Afrika

109

Azië

19

Europa

15

Latijns-Amerika

13

Totaal aan projectsteun in 2018

€ 794.213 

Financiële steun aan 102 projecten

€ 576.930

Materiële en logistieke steun aan 54 projecten

€ 207.283

156 projecten verspreid over heel de wereld

We steunden het vaakst projecten in D.R. Congo.
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OPLEIDINGEN 

VOOR 

KANSARME 

JONGEREN

EEN GREEP UIT 

DE PROJECTEN 

PROJECTEN

In El Salvador is het onderwijssysteem op veel 

plaatsen onvoldoende aangepast aan de noden 

van kansarme jongeren. Daarnaast heeft het 

land grote problemen met drugs en geweld, en 

in de steden worden heel wat buurten volledig 

gedomineerd door bendegeweld. De hoge 

werkloosheidsgraad maakt dat deze bendes 

voor jongeren vaak een eenvoudige bron van 

inkomsten en status worden.

Door lokale opleidingscentra te ondersteunen, 

wil VIA Don Bosco deze jongeren een alternatieve 

weg tonen. Met hun programma stimuleren zij 

kwaliteitsvolle technische en beroepsopleidingen. 

Daarnaast leren de jongeren er meer algemene 

levensvaardigheden, zoals discipline en stiptheid.

E L  S A L V A D O R

Opdat jonge vrouwen eerlijke kansen krijgen, 

ondersteunt VIA Don Bosco heel wat initiatieven 

voor gendergelijkheid. Ze verzekeren bijvoorbeeld 

dat al hun opleidingen open staan voor beide 

geslachten. Om te garanderen dat de jongeren na 

hun opleiding een goede job vinden, werkt VIA 

Don Bosco samen met tewerkstellingsbureaus in 

de regio.

WMH financierde in 2018 mee dit programma 
van VIA Don Bosco. Hiermee vergrootten we de 

kansen voor jongeren om werk te vinden, zich te 

integreren in de maatschappij en voor zichzelf 

een duurzame toekomst uit te bouwen.



10 PROJECTEN

PROJECTEN

Veel Bulgaren gaan gebukt onder armoede met 

alle sociaaleconomische gevolgen van dien. Bij 

hen horen ook de armste inwoners van Gabrovo, 

een stad gelegen in het midden van Bulgarije.

De vzw Mensen Dienen Bulgarije: Aalst-Gabrovo 

zet zich daarom in voor de inwoners van deze 

stad. In samenwerking met WMH richtten zij in 

het centrum van Gabrovo een “Belgian Social 

Shop” op, waar kansarme mensen tegen een zeer 

voordelig tarief tweedehandskleding kunnen 

kopen. Kleding gesorteerd bij WMH komt zo 

terecht bij zij die het écht nodig hebben.

B U L G A R I J E

Daar stopt het werk van de vzw niet. Eenmaal 

per week is er in de winkel een sociaal assistent 

aanwezig die informatie geeft over de sociale 

ondersteuning die de overheid aanbiedt. 

De winkel wordt mee opengehouden door 

jongvolwassenen met een mentale beperking, 

als vorm van therapie. Tot slot stuurt de vzw 

rolstoelen en ander medisch materiaal naar 

diverse ziekenhuizen in de regio.

In 2018 organiseerden we samen met deze 

vzw opnieuw baantransporten met kleding 

en medisch materiaal naar Gabrovo. WMH 

financierde mee het vervoer en doneerde 
hulpgoederen.

OP WEG 

NAAR EEN 

STAD ZONDER 

ARMOEDE
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Zijdeproductie is een eeuwenoude traditie in 

Cambodja, maar helaas werd deze productie 

onder het bewind van Pol Pot de das omgedaan. 

Een belangrijke bron van inkomsten voor veel 

families viel hiermee abrupt weg. Tegenwoordig 

worden er in Cambodja opnieuw producten uit 

zijde vervaardigd, hoewel hiervoor geïmporteerd 

zijde uit de buurlanden wordt gebruikt. 

In 2014 besloot de Fairtrade-gecertifieerde 
organisatie Villageworks Songkhem daar samen 

met Belgisch ondernemer Jean Renaux iets aan te 

doen. Zij richtten in het stadje Baray het Khmer 

Crafts Center (KCC) op, een nieuw centrum voor 
de lokale productie van zijde. Het uiteindelijke 

doel is om het volledige productieproces ter 

plekke uit te bouwen, van zijderups tot afwerkte 

stoffen.

Het KCC-project wil daarbij graag de vrouwen uit 

het dorp meer levenskwaliteit bieden. Door hen 

op te leiden en vaardigheden aan te leren, krijgen 

deze vrouwen de kans om op zelfstandige basis 

een eigen inkomen te verwerven. Om het centrum 

nog rendabeler te maken, wordt er ook een meer 

aangelegd om waterlelies te kweken en verkopen.

Voor dit ambitieuze project stelde WMH financiële 
middelen ter beschikking om moerbeibomen 

aan te planten, die nodig zijn om zijderupsen te 

kweken. We steunden ook de constructie van 

enkele kleine gebouwen.

C A M B O D J A

DE LOKALE 

ZIJDE-

PRODUCTIE 

STIMULEREN
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In het zuiden van India, nabij de stad Salem, is er 

een grote vuilnisbelt waar meerdere gezinnen tot 

voor kort woonden en leefden. De beperkte bron 

van inkomsten voor de moeders en kinderen was 

het verkopen van plastiek dat ze vonden tussen 

het vuilnis.

Enkele jaren geleden werden er met de steun 

van WMH reeds huizen gebouwd door de vzw 

Vrienden van Salem. Deze woningen bevonden 

zich nabij de vuilnisbelt en boden een veiliger en 

gezonder onderkomen voor de families. 

I N D I A

Daarnaast startte de vzw ook met een kleine 

fabriek waar borden uit arekabladeren 

vervaardigd werden. Deze borden zijn niet 

alleen een duurzaam alternatief voor plastieken 

borden, maar vormen tegelijk de basis voor 

veilig en stabiel werk. De ouders hebben dus 

een gegarandeerd inkomen, terwijl de kinderen 

vlakbij naar school gaan.

Tot voor kort hadden de gezinnen die wonen bij 

de werkplaats nog een groot probleem: ze hebben 

water nodig, voor zichzelf, maar ook om de 

borden te produceren. WMH investeerde daarom 

in dakgoten voor de huisjes en het bedrijf, alsook 

een waterput om het water in op te vangen. 

Op die manier zorgden we voor een stabiele en 

duurzame watertoevoer.

WATER-

TOEVOER OM 

DUURZAME 

BORDEN TE 

PRODUCEREN
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D . R . C O N G O

De medische mogelijkheden van ziekenhuizen 

in de regio Bukavu zijn eerder beperkt. Veel 

instellingen beschikken niet over de nodige 

apparatuur en infrastructuur, of weten 

onvoldoende hoe ze die moeten onderhouden.

Artsen Zonder Vakantie (AZV) zocht een 
duurzame oplossing en in 2016 startten zij 

daarom het project Jenga Maarifa, wat Swahili 

is voor ‘kennis opbouwen’. In een twintigtal 

ziekenhuizen worden praktijkgerichte opleidingen 

gegeven aan lokale technici zodat zij biomedisch 

materiaal kunnen onderhouden en herstellen. 

Verder sensibiliseert AZV over het versturen van 

medische hulpgoederen en de standaardisatie 

van medisch materiaal en basisinfrastructuur 

zoals water en elektriciteit.

Het Nyantende ziekenhuis groeide met dit 

programma uit tot dé referentie in de lokale 

gezondheidszorg. Naast klassieke medische 

dienstverlening werd het een vormingscentrum 

waar afgestudeerde artsen stagelopen. Een van 

de grote uitdagingen van het ziekenhuis is om 

een stabiele en betaalbare elektriciteitstoevoer 

te verzekeren. Dit is immers nodig om 

ziekenhuisapparatuur te laten functioneren.

Om dit probleem op te lossen, werden 

zonnepanelen, opslagaccu’s, kabels en andere 

materialen door AZV aangekocht en naar Bukavu 

verscheept. Daarvoor werd beroep gedaan op de 

verzendingsdienst en de steun van WMH.

ZONNE-

PANELEN 

VOOR EEN 

ZIEKENHUIS
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PROJECTEN

In mei 2016 bezochten we met Wereld Missie Hulp 

enkele projecten die we steunden in Oeganda. 

Tijdens deze projectreis kwamen we voor het 

eerst in contact met de enthousiaste inwoners 

van de Rambia gemeenschap, gelegen in de 

uitlopers van het Rwenzori-gebergte nabij Fort 

Portal. Het werd een warme ontmoeting, maar we 

merkten al snel dat de leefomstandigheden van 

deze mensen verre van ideaal waren.

Dat was zeker het geval voor de leerlingen 

van de plaatselijke school, die de ambitie op 

een beter leven koesterden. Enkel ontbrak het 

hen aan stevige, moderne gebouwen om hun 

kinderdromen waar te maken. Daarom besloten 

we ons steentje bij te dragen.

O E G A N D A

WMH bood in eerste instantie hulp door 

onderhoudsvriendelijke toiletten te bouwen. 

Gaandeweg ontstond echter het idee om te 

bekijken wat we nog konden doen, eventueel 

door het project te koppelen aan een fundraising 

campagne. Er ontstonden mooie plannen 

en uiteindelijk besloten we om de school te 

adopteren als ons ‘eigen’ project. Niet alleen is 

het een unieke kans om te experimenteren met 

fondsenwerving, ook is het de eerste keer dat we 

zelf een heel project onder onze hoede nemen.

ONZE EIGEN 

SCHOOL IN 

RAMBIA
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In december 2018, na anderhalf jaar 

voorbereiding, nam het project een zichtbare 

start. Onder leiding van Marc Swinnen, deskundig 

en ervaren vrijwilliger voor WMH, werd aangevat 

met de bouw van de nieuwe meisjesslaapzaal. 

Momenteel moeten de meisjes van de school 

enkele kilometers wandelen naar een gehuurde 

slaapzaal, een situatie die praktisch noch veilig is. 

Dat zou binnen enkele maanden opgelost moeten 

zijn.

Het volledige bouwproject, inclusief nieuwe 

klaslokalen en een jongensslaapzaal, zal 

vermoedelijk zo’n drie jaar in beslag nemen. 

Alle bouwplannen werden uitgetekend in 

samenspraak met de plaatselijke gemeenschap. 

De lokale bewoners krijgen zo erkenning voor hun 

gedrevenheid en worden tegelijk aangemoedigd 

om te blijven inzetten op kwalitatief onderwijs.

De vorderingen van de bouwwerken zijn te volgen 

op een speciaal daarvoor ontwikkelde website: 

rambiaschool.org.
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Er zijn drie ontwikkelingen die al in 2017 zichtbaar waren, maar die zich in 2018 ten 
volle manifesteerden. Allereerst nam het belang van de intercommunales toe. Steeds 

meer gemeenten bundelden hun openbare aanbestedingen en gemeenten die zelf de 

textielomhaling organiseren werden zeldzamer. Ten tweede werd het wetgevend kader 

rond de markt van tweedehandstextiel verstrengd. Het ging hier om veranderingen in het 

milieurecht, de (Europese) openbare aanbestedingen en de gemeentelijke wetgeving. Tot slot 
traden intercommunales hardhandiger op tegen wat zij sinds dit jaar zien als onrechtmatige 

textielophalers. Zo verplichtte MIROM (Roeselare) ons om in één keer 45 containers te 
verwijderen. 

In de praktijk betekende dit de vergrendeling van de tweedehandskledingmarkt, waar 

kleinere vzw’s het grootste slachtoffer van werden. Openbare aanbestedingen kregen 

immers een commercieel en een sociaal perceel: bij het eerste is vooral prijs van belang, 

terwijl bij het tweede sociale tewerkstelling en lokaal hergebruik primeert. De winnaar 

van het commerciële perceel is meestal de sterkste commerciële speler, terwijl grote 
maatwerkbedrijven zoals De Kringwinkel het beste scoren bij het sociale perceel. De 

ruimte voor andere, kleinere organisaties zoals WMH werd dus ingeperkt. Dat bleek in 

2018 ook letterlijk het geval te zijn doordat intercommunales de exclusiviteit van openbare 

aanbestedingen steeds meer afdwongen en containers van andere organisaties dus weg 

moesten.

COMMERCIEEL

COMMERCIEEL

Eind december 2018 stonden er 1443 kledingcontainers, dat zijn er 75 meer dan het jaar 
ervoor. Er werden 161 nieuwe containers geplaatst, maar er gingen er ook 86 verloren. We 

beschikken dus over een groter aantal containers, maar zien reeds de gevolgen van een 

textielsector in volle verandering. 

We investeerden in nieuwe 

containers die voldoen aan 

de nieuwe milieunormen. 

Deze kans werd meteen ook 

benut om op de voorkant van 

de container nieuwe stickers 

te voorzien: WMH als non-

profitorganisatie voor het 

goede doel. 
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Deze marktontwikkelingen verplichtten Wereld Missie Hulp om een andere richting uit 

te gaan. Er werd minder ingezet op grote openbare aanbestedingen aangezien we deze 

verloren. In de plaats daarvan werd de focus verlegd naar afspraken met kleine gemeenten, 

samenwerkingen met andere non-profit organisaties en het plaatsen van containers op 
privéterrein.

Ook met bedrijven breidden we onze samenwerking uit en sloten we nieuwe 

partnerschappen af, een trend die zich in de toekomst zal verderzetten. Zo begonnen we een 

samenwerking met volgende organisaties:

COMMERCIEEL

In Stad Antwerpen werken 

we samen met andere non-

profits onder de naam ‘De 

Collectie’. Als onderdeel van 

deze samenwerking plaatsten 

we bijvoorbeeld een draadkar 

om kleding in te zamelen bij 

het bekende havenhuis van 

Antwerpen!

Verder zijn we begonnen met het bijplaatsen van een tweede container bij een bestaande, 

rendabele container. Dit verhoogt de opbrengst en is logistiek voordeliger. Als laatste is WMH 

ook volop aan het onderzoeken of er aanvullende, alternatieve vormen van financiering 
mogelijk zijn.

De juridische onzekerheid nam dus toe in 2018, maar de interpretatie en de gevolgen 

van de nieuwe reglementeringen zijn nog in volle ontwikkeling. Onze organisatie kan dus 

ook opnieuw meer ademruimte krijgen. Indien dat niet gebeurt, moeten gemeentes en 

overheden beseffen dat de toekomst van kleinschalige goede doelen zoals WMH onder druk 

komt te staan. 

Welke richting we uitgaan, zal in de komende jaren moeten blijken.
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Totaal ingezameld in 2018 (per provincie)

1.819.596 KG1.554.594 KG987.256 KG755.210 KG 970.688 KG

LOGISTIEK

LOGISTIEK

In 2018 gingen onze chauffeurs de baan op om bijna 6000 ton tweedehandskleding op te 

halen. Alweer een heel karwei, zeker gelet op de afwezigheid van enkele langdurige zieken.  

Dit werd goed opgevangen door de andere chauffeurs, met speciale dank aan nieuwkomer 

Khaled Alaliwi die onder het statuut van sociale tewerkstelling voltijds meedraaide om 

kledingcontainers leeg te maken. 

Het aantal opgehaalde kilo’s daalde echter met ongeveer 600 ton ten opzichte van vorig jaar. 

Dat is een grote verandering waarvan de oorzaak te zoeken is in het verschuivende speelveld 

voor tweedehandskledinginzamelaars (zie p. 16). Net door die veranderende omstandigheden 
waren onze vrachtwagenchauffeurs druk in de weer: het plaatsen, verplaatsen en helaas ook 

wegnemen van onze kledingcontainers behoorde tot hun dagelijkse takenpakket.

De overvolle magazijnen van opkopers zorgden in 2018 voor bijkomende logistieke 

hindernissen. Bij enkele opkopers konden we gedurende bepaalde periodes niet leveren 

wegens onvoldoende plaats. We zochten daarom naar nieuwe opkopers, maar dat bleek 

moeilijk omdat we sterk willen inzetten op betrouwbaarheid en duurzaamheid. De overvloed 
aan tweedehandskleding op de internationale markt betekende eveneens een daling van de 

opkoopprijs waardoor onze kleding minder opleverde.

In samenwerking met de commerciële en communicatieve diensten bekijken we intussen 
hoe we de efficiëntie van onze kledingcontainers kunnen verbeteren. Door in zetten 

op bijvoorbeeld de beste locaties en bijgaande promotie mikken we erop om het aantal 

opgehaalde kilo’s weer op te voeren.



19

Dit jaar gingen we met de 

chauffeurs op teambuilding in 

Gent. Daar bezochten we het 

bekende Gravensteen, maar 

ontmoetten we ook onze partners 

bij vzw De Tinten die hulp 

verlenen aan vluchtelingen en 

asielzoekers.

In oktober deden we wel een 

erg vreemde vondst in onze 

container in Mol-Wezel: een 

hangbuikzwijntje! Het diertje 

is ondertussen geadopteerd 

door een omwonende. Helaas 

vinden we wel vaker zaken 

die niet thuishoren in onze 

kledingcontainers... Afval blijft 

een groot probleem.

Dankzij onze partners zamelden 

we meer in. In 2018 was er weer 

een inzamelactie van onze partner 

Schoenen Torfs. Die leverde een 

mooie 32 ton aan schoenen en 

kleding op.

We vervingen onze meest 

vervuilende vrachtwagen 

door een nieuw model dat 

aanzienlijk milieuvriendelijker 

is. Chauffeur Osman was 

enorm blij met zijn nieuwe 

voertuig!

LOGISTIEK



20

Totaal aantal verzonden hulpgoederen in 2018 per continent

Afrika

781.448 KG

Oost-Europa

66.724 KG

Latijns-Amerika

18.197 KG

Azië

173 KG

West-Europa (Sicilië)

710 KG

Totaal

866.542 KG

We verstuurden hulpgoederen naar 25 landen

HUMANITAIRE VERZENDINGEN

HUMANITAIRE

VERZENDINGEN

We sloten het jaar af met 88 humanitaire verzendingen naar 25 landen, een 
enorm volume dat opnieuw de kracht van onze verzendingsdienst onderstreept. 
De bloeiende samenwerking met de Orde van Malta moeten we hierbij zeker in 
de verf zetten. Dankzij dit partnerschap kunnen we tegen een onevenaarbaar lage 
kostprijs verzendingen naar de Democratische Republiek Congo organiseren.

56 projecten konden dankzij de verzendingsdienst beroep doen op onze materiële 
en logistieke ondersteuning.  Meestal ging het over de aankoop en verzending van 
onderwijsmateriaal of medisch materiaal zoals rolstoelen en ziekenhuisbedden. 
Ook hoogtechnologisch materiaal zoals generatoren en zonnepanelen werden 
vaak verzonden.

De humanitaire nood aan kleding daalt al jaren en ook in 2018 is de hoeveelheid 
verzonden kleding verder afgenomen. In totaal verstuurden we 148.792 kilogram 
kleding, waarvan het meeste naar Lesotho en landen in Oost-Europa ging.

De vraag naar humanitaire goederen blijft groot en we beschikken over de 
professionele capaciteiten om hieraan tegemoet te komen. In 2019 zullen we daarom 
proberen om onze verzendingsdienst nog prominenter op de kaart te zetten.
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Verscheidenheid in verzendingen

 
65 verscheepte containers, waarvan zestig 40-voet containers en vijf 20-voet containers

HUMANITAIRE VERZENDINGEN

60 x 40FT

5 x 20FT

Er werd een nummer van ons 

MERCIE magazine gewijd aan 

humanitaire verzendingen, met 

daarin voorbeelden en een 

handig schema dat de werking 

van onze verzendingsdienst 

toelicht. 

We hebben ervaring met het 

verschepen van verschillende 

soorten hulpgoederen. In 

juni 2018 verstuurden we 

bijvoorbeeld een ziekenwagen 

voor de oogkliniek van arts Piet 

Noë in Rwanda.

7 baantransporten met vrachtwagens naar Oost-Europa

16 transporten met hulpgoederen rechtstreeks naar de haven gebracht
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MERCIE magazines 2018

COMMUNICATIE

COMMUNICATIE

Sinds haar oprichting in 2016 als autonome afdeling binnen WMH, werd de 
communicatiedienst steeds verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Dat was 
in 2018 niet anders. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn de verbeteringen in de 
vormgeving van dit eigenste jaarverslag en de fysieke verhuis van deze dienst naar 
een eigen werkruimte binnen ons gebouw.

De ambitie groeide om het verhaal en de boodschap van onze organisatie onder 
een steeds groter doelpubliek te verspreiden. Onze huidige achterban is heel 
enthousiast en betrokken, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om nieuwe 
doelgroepen aan te spreken. In november vingen we daarom aan met een eerste 
onderzoek door het organiseren van focusgroepen met jongvolwassenen tussen 18 
en 30 jaar oud.

Ook werd in 2018 werk gemaakt van een nieuw communicatieplan waarmee het 
startsein werd gegeven voor een nieuwe, meer holistische aanpak. Daar waar 
onze communicatie voordien uit losstaande en dus minder efficiënte acties bestond, 
werd er geopteerd voor een planmatige manier van werken in samenwerking met 
andere diensten en externe partners. Zo hopen we in 2019 ons bereik aanzienlijk te 
vergroten.

Communicatie in cijfers

FACEBOOK VOLGERS

849

NIEUWSBRIEFABONNEES

847

OPLAGE MERCIE MAGAZINE

4500
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Engeltjes met een beperking

Oeganda was ook het thema van de conferentie die 

doorging op maandag 19 november. Samen met journalist 

Luk Dewulf bekeken we zijn documentaire ‘Mercy Killing’ 

over genademoorden in Oeganda. Moeders in dat 

land vermoorden soms hun eigen kind omdat het een 

beperking heeft. Luk Dewulf is zelf vader van een kind met 

een beperking en vertelde ons hoe heftig en emotioneel 

het was om deze documentaire te maken.

Het jaar van Oeganda

2018 stond bij WMH in het teken van Oeganda. We 

startten er namelijk een nieuw project op: de Rambia 

school (p. 14). Voordat we van start gingen, bezochten 

we Oeganda om de leerlingen te ontmoeten. Het foto- 

en videomateriaal dat we verzamelden, verwerkten 

we tot een nieuwe website over de Rambia school en 

ander promomateriaal, waaronder een brochure.

Nieuwe redactie voor het MERCIE magazine

De laatste MERCIE van 2018, ‘Tijdloze Tradities’, 

verschilde van de vorige edities doordat het met 

een volwaardige redactie van vrijwilligers werd 

opgemaakt. Dankzij hun engagement konden we 

nog interessantere artikels aanbieden, waaronder 

een interview met hoogleraar en bekende 

Vlaming Rik Torfs.
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www.wereldmissiehulp.be

Sympathisanten

Medewerkers

Donateurs

   

Vrijwilligers

Projectaanvragers

Partners

Samen met jullie helpen we 

jaarlijks vele duizenden mensen! 

BEDANKT!
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