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Sinds enkele jaren werken we hard aan verduurzaming binnen 
onze organisatie. Niet omdat het moet, maar omdat we er 
sterk in geloven. Een paar jaar al zijn we de enige kledingin-
zamelaar die aan steden, gemeenten en intercommunales 
een circulair project kunnen voorleggen. Daarmee lopen we 
voor op de EU-wetgeving rond afvalverwerking die er vanaf 
2025 aan komt. Intussen wordt via openbare aanbestedingen 
helaas nog bijna louter ingezet op de commerciële compo-
nent, geld dus, waardoor ons concept nog niet de aandacht 
heeft gekregen die het verdient. Maar wij zijn klaar voor de 
toekomst, en intussen is WMH niet meer los te denken van de 
weg naar verduurzaming.

04-05 WMH IN CIJFERS

06-11 PROJECTEN

12-13 COMMERCIEEL 

14-15 LOGISTIEK

16-17 HUMANITAIRE ZENDINGEN

18-19 BE THE FIBRE

20 RAMBIA

21 NICE TO KNOW

VOORWOORD

INDEX

Wim Smit

Algemeen directeur WMH

“Binnen onze organisatie 
wordt er hard gewerkt aan 
verduurzaming. Niet omdat het 
moet maar omdat we er sterk 
in geloven.”

De belangrijkste toenadering die reeds dit jaar werd gerea- 
liseerd is die tussen Oxfam en WMH. Ook Oxfam gelooft 
sterk in de aanpak die wij voorstaan en was op zoek naar een 
logistieke partner. Dat is dus WMH geworden. Sinds septem-
ber heeft Oxfam het logistieke werk met betrekking tot het 
ledigen van containers en het ophalen van textiel aan ons 
overgedragen. De eerste evaluatie wat bijzonder positief, en 
de samenwerking veelbelovend. In 2022 zal worden bekeken 
hoe we onze samenwerking verder kunnen uitdiepen.

Corona is ook in 2021 geen onbelangrijke factor geweest in 
onze werking. Dat werd in het bijzonder gevoeld op onze 
humanitaire verzendingsdienst. De effecten van corona die 
we in 2020 voelden, zetten zich in 2021 helaas door. We slo-
ten het jaar af op ongeveer hetzelfde niveau, maar dat blijft 
aanzienlijk lager dan dat van de jaren tevoren. We kunnen 
alleen maar hopen dat de heropleving in 2022 inzet. Er blijft 
in ieder geval bijzonder veel interesse in en behoefte aan 
onze verzendingsdienst. Vandaar ook dat de link tussen deze 
dienst en de projectwerking in 2021 nog versterkt werd. We 
blijven mooie projecten in het Zuiden steunen, maar de fa-
cilitator die de projectsteun voor organisaties en individuen 
betekent bij het verzenden van hun humanitaire materialen 
kan nauwelijks worden overschat. Daar moeten we dus op 
blijven inzetten.

In 2022 zal zich onverminderd doorzetten wat in de voorbije 
jaren werd opgestart: een heuse hervorming van de organi-
satie in alle gelederen. We vermoeden dat we daarover in een 
volgend jaarverslag bijzonder veel zullen kunnen vertellen.

Voor nu alvast een fijne ontdekkingstocht in dit jaarverslag 
gewenst.

Die trendsettersrol willen we graag delen met die bedrijven 
en organisaties die er zich in kunnen herkennen. De partner-
schappen die ook in 2021 hebben vorm gekregen, zijn legio. 
Ook dat is iets om trots op te zijn: we hebben ons ontwikkeld 
tot een begerenswaardige partner in de circulaire textielin-
zameling. De hervorming van de sector moet echter sneller 
en breder gaan dan dit vandaag het geval is. Er moeten nog 
grote stappen gezet worden, willen we voldoen aan een model 
dat niet enkel circulair is, maar ook sociale tewerkstelling een 
centrale plaats geeft. Daarrond lopen al heel wat gesprekken 
die in 2022 ongetwijfeld concrete vruchten gaan opleveren.
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Beel Etienne

Voerstraat 2, 3060 Bertem

Champagne Dominiek
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout

Clippeleyr Walter
Hovestraat 151, 2650 Edegem

Cottyn Joost
Hugo Verriestlaan 70, 8560 Gullegem

De Gruyter Roger
Broddestraat 40, 2520 Broechem

De Nil Nathalie

Spichtenberg 6, 9681 Nukerke

Derde Hilde *
Ophemstraat 139, 3050 Oud-Heverlee

Dumon Jan

Voorzorgstraat 36, 3000 Leuven

Franck Boudewijn
Vlasakker 12, 2160 Wommelgem

Hollebosch Patrick
Schoenerstraat 13, 9000 Gent

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

Spitz Bernard

Fonteinstraat 102, 3000 Leuven

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 der Avort Annemarie
Koetsweg 190A, 3010 Kessel-Lo

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 het Bestuur
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OPBRENGSTEN 2021
€

 Verkoop kleding

1.272.488

 Verzendingen                     

575.877

 Giften (incl. legaten)  

101.974

 Overige opbrengsten

466.760

 Financiële opbrengsten

11.914

KOSTEN 2021

€

 Personeel

1.293.294

 Projectwerking*

290.194

 Logistiek textiel

354.674

 Logistiek verzending

414.804

 Beheerskosten

275.741

 Circulariteit

76.496

3%

15%

11%

10% 48%

24%

19%
4%

52%
1%

*Projectwerking: dit is de financiële, materiële en logistieke steun die 
we in 2021 verleenden aan projecten over heel de wereld. Hiervoor 
doen we het!

13%
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 89
GESTEUNDE
PROJECTEN

IN 2021

HET RESULTAAT

IN 2021

3.755.583 KG
WAT GEBEURT ERMEE?

X

35 VRIJWILLIGERS

OPGEHAALD DOOR

JE OUDE
KLEREN
HIER !

€ 290.194 
AAN PROJECTSTEUN

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 GEZONDHE ID
GENDERGEL I J

KHE ID

WERK

1.045
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  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

WE FOCUSSEN OP ...

ENERG IE
WATER

( 7 8 0  W M H  +  2 6 5  O X F A M )
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Ook in 2021 ligt de focus van de projectendienst op steun bij humanitaire verzendingen. 

Deze steun omvat een tussenkomst in de verzendkost, waarbij we meestal de formule hanteren 
van 50 % korting op de WMH-verzendfactuur, gekoppeld aan een maximumbedrag. Deze 
maxima variëren per doelgroep (kleine organisaties, congregaties, grotere organisaties, 
ontwikkelingshelpers) en worden in het merendeel van de toegekende projectsteun volledig 
opgebruikt.

Met het toekennen van projectsteun aan humanitaire verzendingen stimuleren we de opdrachten 
via onze verzendingsdienst en bouwen we een breder netwerk uit van trouwe betalende klanten.

Financiële projectsteun wordt verleend aan partners ( vb. Broeders van Liefde, JBC, WZC Zorg – 
Saam, WZC Curando…) of projecten die een bepaalde wederkerigheid, onder de vorm van het ter 
beschikking stellen van kwalitatieve materialen, aanbieden ( vb. rolstoelen & ziekenhuismatrassen 
via GOED, kleding via ZEB, schoenen via Schoenen Torfs…).

Ook door de samenwerkingsovereenkomst met de Abdij van Averbode keren we financiële steun 
uit aan ingediende en op de projectencommissie besproken aanvragen. Er werden, via deze weg, 11 
projectaanvragen besproken waarvan er 7 werden goedgekeurd, voor een totaalbedrag van  
€ 27.140.

We steunden in totaal 89 kleinschalige projecten die zich toespitsen op een aantal belangrijke SDG’s 
(Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) zoals strijd tegen armoede en honger, goede gezondheid 
en welzijn, kwaliteitsvol onderwijs, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en jonge 
meisjes, schoon water en sanitatie, eerlijk werk en economische groei.

Goedgekeurde projectaanvragen per continent

Afrika

71

Midden-Amerika

6

Azië

5

Latijns-Amerika

3

Oost-Europa

2

België

2

Totaal aan projectsteun in 2021

€ 290.194

Financiële steun aan 28 projecten

€ 205.024

Logistieke steun aan 59 projecten

€ 67.785 

Materiële steun aan 13 projecten

€ 17.385
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SURVIVAL IN  

DE AMAZONE

EEN GREEP UIT 

DE PROJECTEN 
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Bij de Nukini indianen, een vrij geïsoleerde stam 
die in een nationaal park in het Amazonewoud 
(Brazilië) leeft, zijn het laatste decennium veel 
kinderen geboren met afwijkingen of gestorven 
door vergiftigingen.

Het water in de rivier, de huidige en enige bron 
voor drinkwater, geraakt regelmatig vervuild, 
wellicht door illegale exploratie activiteiten (olie, 
mineralen en metalen) in de omgeving van het 
aangrenzend nationaal park aan de grens met Peru.

B R A Z I L I Ë

Dit pilootproject wil een lokale voorziening voor 
drinkwater (waterput) realiseren dat ook voor 
andere kwetsbare inheemse stammen in de regio 
kan worden toegepast. 

Omdat het gebied enkel met kano’s bereikbaar 
is en zwaar materieel er niet kan geraken, zal de 
realisatie van de waterput grotendeels manueel 
dienen te gebeuren.

Er wordt, in overleg met de stamleider, geopteerd 
voor de installatie van een robuuste eenvoudige en 
mechanische waterput, waardoor de Nikini stam 
deze zelf goed kan onderhouden en repareren 
met lokale middelen zodat het een community 
gedragen project is.

WMH participeert, samen met andere sponsors,  
in deze financiering.
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Twee broers, oprichters van Vrienden van 
Mikalayi, die in de jaren ‘50 op de missiepost 
van Mikalayi als kind opgroeiden, stelden bij 
hun terugkeer na 50 jaar vast dat de oude 
hydraulische elektriciteitscentrale er al jaren 
defect is. De medische apparatuur in het 
ziekenhuis, de kraamkliniek, het weeshuis en het 
bejaardentehuis, de verlichting in de scholen, 
economische activiteiten in de maalderij en 
werking van de waterpompen… zijn  gewoon stil 
gevallen en brengen de inwoners honderd jaar 
terug in de tijd.

In de zomer van 2021 worden bij WMH de eerste 
materialen voor de installatie van een duurzame 
nieuwe waterkrachtcentrale aangeleverd voor 
verscheping via groepagecontainer naar Kinshasa. 
Begin 2022 kan dan, in samenwerking met de 
lokale gemeenschap en het bisdom, deze turbine 
worden geïnstalleerd en zal Mikalayi eindelijk 
aansluiting vinden met de 21ste eeuw.

WMH organiseert en steunt de verzending van 
2 zeecontainers met bekabeling, de turbine en 
onderdelen. 

REALISEER 

HUN DROOM, 

GEEF HEN 
STROOM!

“WMH, dank voor uw goede zorgen 
voor ons project!  
Dit mag wel eens gezegd worden!”
(Henk Delrue, mede-oprichter vzw Balunda ba Mikalayi)
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Zomer 2021 - Na de desastreuze overstromingen 
in het zuiden van ons land wil WMH haar 
solidariteit betuigen aan de vele getroffenen.

We stuurden een vrachtwagen volgeladen met 
nieuwe schoenen en kleding, dekbedden en 
matrassen naar het verdeelcentrum van Marche-
en-Famenne. 

B E L G I Ë

SOLIDAIR MET 

WALLONIE

Via het lokale netwerk van onze partner Music 
Fund (met thuisbasis in Jemelle) hadden we een 
constructief onderhoud met de burgemeester van 
Marche die ons in detail heeft geïnformeerd over 
de concrete noden van de regio. We benadrukten 
ons engagement om, in samenspraak, hen 
materiële steun aan te bieden. 

Onze steun werd zichtbaar geapprecieerd want 
we ontvingen een officiële en hartelijke bedanking 
van de stad Marche! 
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Het Fatima Center in Chiang Rai, geleid door 
Thaise Zusters van de Goede Herder, biedt 
meisjes en jonge vrouwen, die slachtoffer zijn 
geworden van excessen van de toeristische 
sector en mensenhandel, nieuwe kansen op 
zelfredzaamheid en helpt hen bij de re-integratie 
in de lokale maatschappij.

T H A I L A N D

Omdat zoete versnaperingen zeer geliefd zijn 
bij de doorsnee Thai, is een gedreven groep 
jonge vrouwen van het Center gestart met een 
kleine bakkerij. Ze leggen zich toe op heerlijke 
zoetigheden die deze trotse dames verkopen 
via eetkraampjes op straat, waar ze zich al 
snel onderscheiden van de vele stalletjes 
met traditionele Thaise voeding. Andere 
medewerksters zijn dan weer met veel 
enthousiasme aanwezig op een beurs in Bangkok 
waar hun gebak als zoete broodjes verkoopt.

WMH investeert in de aankoop van enkele ovens, 
weegschalen, bakvormen en blenders.

ZOETE  
BROODJES 

BAKKEN
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In samenwerking met de werkgroep sterrenkunde 
van de universiteit Gent schenkt de organisatie 
‘Sterren Schitteren Voor Iedereen’ (SSVI) 
een unieke telescoop, gesigneerd door tal 
van wetenschappers, Nobelprijswinnaars en 
astronauten aan de kinderen van de Mlisada 
Passion Primary School in Bombo (Oeganda).

Deze nieuwe school is een plaats waar vooral 
kwetsbare kinderen van Mlisada (waarvan de 
meesten eerder in de krottenwijken leefden 
of op straat) naar kunnen doorstromen om er te 
leren en zich volop te ontwikkelen in vele van hun 
talenten.  

O E G A N D A

STERREN 
SCHITTEREN 

VOOR  
IEDEREEN

Bij de telescoop hoort een begeleidend 
pedagogisch opleidingstraject zodat deze 
kinderen en hun leerkrachten kennis kunnen 
maken met een heel nieuwe en schitterende 
wereld rondom onze planeet. Een staaltje van 
promotie van wetenschap, techniek en groot 
humanitair engagement!

WMH organiseert en steunt de verzending van dit 
hemels geschenk.
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De trend die jaren geleden reeds werd ingezet, waarbij de eisen van de Openbare 
Aanbestedingen steeds commerciëler werden, zette zich ook in 2021 door. Niet alleen zijn 
de eisen verder verstrengd, bij sommige aanbestedingen zijn de prijzen om een container te 
plaatsen verviervoudigd. Het textiellandschap beperkt zich vandaag grotendeels tot 3 grote 
commerciële spelers die elk de markt willen domineren voor het commerciële perceel of 
sociale spelers die inzetten op sociale tewerkstelling voor het sociale perceel. 

Wereld Missie Hulp valt nog steeds tussen twee stoelen wat dit betreft, de prijzen die intussen 
soms verviervoudigd zijn, kunnen we onmogelijk volgen. Er dringt zich een hervorming 
van de markt op, mede onder druk van de EU-maatregelen die vanaf 2025 ingang vinden. 
Intussen vinden non-profits elkaar steeds vaker om een sterk circulair verhaal op te zetten. De 
grondstoffen worden steeds schaarser en van het niet-bruikbaar textiel maakt Wereld Missie 
Hulp circulaire accessoires onder de merknaam ‘be the fibre’. Dit maakt ons momenteel tot de 
eerste, échte circulaire textielinzamelaar in Vlaanderen en betekent dat WMH voluit de kaart 
van de circulaire economie kan trekken en een versterking kan zijn voor elke belanghebbende. 
Precies daarom wil WMH een voortrekker zijn in het opzetten van circulaire partnerschappen.

In september ontstond een mooie logistieke samenwerking met Oxfam. Dat betekent dat wij 
als Wereld Missie Hulp de kledingcontainers van Oxfam leegmaken. Met deze samenwerking 
hebben we een win-win situatie gecreëerd. Een deel van deze kleding gaat naar de werking 
van Oxfam, een ander deel wordt verkocht, wat financiële middelen oplevert voor onze 
projectwerking. 

In september hebben we samen met Terre, Les Ressources, Les Petits Riens, Oxfam en 
Wereld Missie Hulp een seminarie rond UPV (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) 
georganiseerd waarbij we zowel de politiek als de spelers van textielinzameling in heel België 
hebben uitgenodigd. Hierin bespraken we de voorbeelden die reeds bestaan in Nederland en 
Frankrijk en pleitten we voor een UPV dat ook de sociale sector een plaats geeft. 

Verder zijn de privé-inzamelingen terug opgestart, onze vrijwilligers hebben het fantastisch 
gedaan. In 2021 hebben ze 13.050 kg textiel ingezameld. Allemaal vrijwilligers die hun 
schouders onder onze ophaalacties gezet hebben, waarvoor onze oprechte dank!
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Ook bedrijven hebben zich extra ingespannen om inzamelacties op poten te zetten en 
onze partners hebben samen maar liefst 88.570 kg textiel kunnen inzamelen. Vooral van 
onze trouwste partners, waaronder Torfs & JBC, maar ook dankzij 95 lingeriewinkels in heel 
Vlaanderen, konden we op zeer succesvolle inzamelacties rekenen! 

We kunnen ook op de steun rekenen van nieuwe partnerschappen in de retailsector, 
waaronder Bel&Bo. Zij zijn momenteel een permanente tweedehandskledinginzamelactie aan 
het opzetten waarbij alle opbrengsten naar hun project ‘Banglabari’ gaan. Hiermee bouwen 
ze in Bangladesh huizen voor kansarmen. We zijn momenteel in gesprek om ook op andere 
gebieden samen te werken, hopelijk kunnen we daarover meer vertellen in 2022. 

Ook ZEB heeft ons een hele lading tweedehandskleding geschonken waarvan de opbrengst 
naar onze ontwikkelingsprojecten is gegaan.  We zijn momenteel ook met hen in gesprek om 
onze samenwerking te verdiepen en te verbreden. Ook hierover hopelijk meer in 2022!
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Totaal ingezameld in 2021 (per provincie)

1.196.984  KG910.453 KG875.737 KG331.900 KG 440.509 KG

LOGISTIEK

LOGISTIEK

De logistieke dienst was ook dit jaar afhankelijk van de evolutie van het aantal containers. Nadat we 
eind 2020 al de hele regio die valt onder de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de 
Kempen (IOK) verloren hadden, moesten we in april de ganse regio Limburg weghalen. Dit maakte 
dat we in april ongeveer 400 bakken minder moesten leegmaken dan in april 2020. We zaten dan 
ook midden 2021 met een absoluut minimum aan chauffeurs, nl. 8.5.

IN 2021 WAS ER EEN TEKORT AAN TWEEDEHANDSKLEDING MAAR DE VRAAG VAN 
TEXTIELOPKOPERS BLEEF EVEN GROOT. DIT VERTAALDE ZICH IN EEN STIJGING VAN DE 
PRIJZEN VOOR TWEEDEHANDSKLEDING. 

Ook de Covid-pandemie speelde ons nog parten. Nadat in 2020 iedereen kasten en huizen 
had opgekuist, en hierdoor ook veel meer kleding op de markt kwam, was dit in 2021 net het 
omgekeerde. Er kwam een tekort aan tweedehandskleding omdat de consument er simpelweg 
geen meer had. De winkels gingen pas in het voorjaar opnieuw open en gekochte kleding werd 
natuurlijk niet onmiddellijk weggegooid. Dus ook veel minder kleding in onze containers. Het 
voordeel hierbij was wel dat er veel vraag van opkopers kwam en aldus de prijzen opnieuw 
begonnen te stijgen. Hiervan hebben we vooral in de tweede helft van het jaar voordeel gehad.

Er waren gelukkig ook positieven zaken te melden: 
De schoenenactie van Torfs in het najaar was een gigantisch succes met ongeveer 40 ton 
opgehaalde schoenen. De samenwerking tussen de logistieke diensten van Torfs en WMH verliep 
optimaal. Ook de samenwerking met de logistiek van JBC verloopt optimaal.

WMH START LOGISTIEKE SAMENWERKING MET OXFAM. DE 250 OXFAM 
KLEDINGSCONTAINERS IN VLAANDEREN WORDEN VANAF NU DOOR WMH GELEDIGD.  

Sinds 1 september verzorgt WMH ook de logistieke diensten van Oxfam in Vlaanderen. Na enkele 
weken onderhandelen kwamen we tot het akkoord dat wij de 250 containers van Oxfam zouden 
ledigen. Deze containers staan gelukkig ook in de regio’s waar we zelf containers hebben. Na een 
periode van voorbereiding kwamen we tot de conclusie dat we hiervoor slechts 1 nieuwe chauffeur 
(Osama) moesten aannemen. De gewichten in de containers van Oxfam zijn goed voor ongeveer 
100 ton per maand. De samenwerking verloopt intussen prima en kan hopelijk nog worden 
uitgebreid, en leiden tot het samen benaderen van uitgeschreven aanbestedingen. 

In de zomerperiode werd opnieuw beroep gedaan op vakantiearbeiders. Tomas, Abdallah, Jato en 
Jon deden een prima job en waren een meerwaarde voor onze chauffeurs. Luka deed stage voor 
een jaar als laatstejaarsstudent logistiek aan het OLVE van Mortsel.
We mogen ook nog steeds een beroep doen op een aantal vrijwilligers, al worden ze steeds 
schaarser. Momenteel worden nog ongeveer 60 containers door vrijwilligers leeggemaakt.
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Linksboven: Luc Monballyu is al sinds 2003 actief als vrijwilliger bij WMH. Wekelijks steekt 

hij de handen uit de mouwen en ledigt hij 3 van onze rode kledingcontainers in Knokke. In 

zijn depot in Heist verzamelde hij over de jaren reeds bijna 290.000 kg. kledij.

Rechtsboven: Samen in actie! Wipro Salesforce Practice, gespecialiseerd in 

informatietechnologie (IT), consulting en optimaliseren van bedrijfsprocessen, heeft een 

hart voor het goede doel en steunt met veel enthousiasme de werking van WMH.

Rechts: Als echte familiale onderneming hecht restaurantketen Colmar veel belang aan het 

goede doel en engageren zij zich om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Met als 

resultaat de schenking van een waardevolle partij bedrijfskleding aan WMH!

Linksonder: Vrijwilligersteam van Merksplas. Zij vullen maandelijks een 20’ container van 

ongeveer 4,5 ton. Ze zijn reeds 25 jaar voor WMH actief.  Vlnr Jos Verhoeven, Luc  Sommen 

en Eddy Peeraer. 

LOGISTIEK
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DRC – 33 zendingen

380.838 kg

Benin – 6 zendingen

62.693 kg

Haïti – 4 zendingen

57.997 kg

Burkina Faso – 2 zendingen

29.841 kg

Kameroen – 2 zendingen

9.966 kg

Rwanda – 1 zending

8.321 kg

Burundi – 2 zendingen

956 kg

Madagascar – 1 zending

816 kg

Kenia – 1 zending

299 kg

Oeganda – 1 zending

12 kg

In 2021 verstuurden we 551.739 kg hulpgoederen  naar 10 verschillende landen.

HUMANITAIRE VERZENDINGEN

Ook in 2021 blijft onze belangrijkste bestemming Democratische Republiek Congo 
(DRC), steeds in samenwerking met de Orde van Malta. Er vertrokken 19  transporten 
naar Kinshasa,  8 naar Lubumbashi en 5 naar Bukavu (plus 1 zending naar Butembo).

We versturen voor een aantal waardevolle projecten/bestemmelingen/
opdrachtgevers, zoals de missieprocuur van de Paters van Scheut (Brussel), Paters 
Jezuïten (Brussel),  Paters Redemptoristen (Essen),  St. Vincentius Zusters van 
Gijzegem, Zusters Kindsheid Jesu (Oostakker), Zusters van Barmhartigheid (Brugge), 
Broeders Trappisten (Westmalle)…Ook tal van organisaties zoals Artsen zonder 
Vakantie, Memisa, Licht voor de Wereld, VIA Don Bosco, Vraag & Aanbod NL, Missio, 
Music Fund, Fidema, Stichting Hubi & Vinciane, Noord-Zuid… doen beroep op ons 
verzendingsaanbod, projectsteun en humanitaire dienstverlening.

De missie van dr. Pietl

Het Rwanda Charity Eye Hospital, gebouwd door dr. Piet Noë, 

is sedert 2018 operationeel in Kigali (Rwanda). Patiënten van 

alle socio-economische achtergronden ontvangen er allemaal 

gelijke medische zorgen en intussen worden er ook jonge 

Afrikaanse oogartsen opgeleid. Voor de verdere uitbouw van het 

ooghospitaal ontvangt Dr. Noë veel waardevol materiaal van oa. 

een gerenommeerde oogkliniek uit Rotterdam.

WMH groepeert, samen met Licht in het Duister, alle medische 

materialen en laadt jaarlijks minstens één volle zeecontainer.

De wereld van informatica 

Lekenhelpster Viviane Meyns stuurt 

computers en didactisch materiaal naar 

Lubumbashi waar ze informaticales 

geeft op de universitaire campus. Ook in 

arme buitenwijken geeft ze, ondanks het 

gebrek aan infrastructuur, de verouderde 

computers en de ongeletterdheid van 

vrouwen, met groot succes les aan alle 

leergierigen. Haar motto is “ … hoe meer 

mensen zich inzetten voor Congo, hoe 

liever… want de nood is groot!”
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Uitzonderlijk vervoer

Voor de Vrienden van Mikalayi vzw stuurden we 2 x 20’ containers met een 

nieuwe waterkrachtcentrale naar Mikalayi (DRC).  Na een plaatsbezoek in 

Boechout en overleg met de expediteur kon de volumineuze turbine met 

toebehoren vakkundig worden geladen. Na aankomst in Kinshasa volgde dan 

een baantransport van bijna 2000 km tot aan de missiepost van bestemming, 

waar deze kostbare lading inmiddels is aangekomen en in afwachting van een 

eerste werkmissie (voorjaar 2022) veilig is opgeslagen.

‘Nieuwe’ dienstkleding voor medisch personeel 

Na opruim van de centrale linnenkamer van het 

AZ Delta ziekenhuis (Roeselare) worden dozen 

met medische uniformen met allerlei emblemen 

van vroegere ziekenhuizen verzameld.  In het 

kader van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis 

wordt, in samenspraak met Memisa, een zending 

klaargemaakt voor de gezondheidszone Pay 

Kongila (DRC). Hiermee komen ze tegemoet 

aan concrete materiële noden van het 

partnerziekenhuis, de lokale gezondheidscentra 

en de mensen achter deze noden.

Verscheidenheid in verzendingen

 
45 verscheepte containers, waarvan 23 groepage containers (40’) 

en 22 FCL containers (= container voor 1 bestemmeling) 

39 x 40FT

6 x 20FT

3 LCL transporten (Less than Container Load)

2 RoRo (verzenden voertuigen (tractor, vrachtwagens) per boot)

Totaal 53 zendingen.

38 containers werden geladen op de terreinen van WMH, 7 werden geladen op verplaatsing  

(Champion, Essen, Alphen (NL) en Hombourg).

3 luchtvrachten
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BE THE FIBRE

Voor be the fibre was 2021 het jaar om aan naamsbekendheid te werken. Dit hebben 
we zowel op  PR- als op marketingniveau aangepakt.

Allereerst hebben we samenwerkingen opgestart met de 3 bekendste influencers die 
rond duurzaamheid werken. Eco warrior, Eline Rey en Laura From the Dessert. We 
konden door hun posts op vele nieuwe volgers rekenen. 

Verder werden er persberichten uitgestuurd en deze werden door verschillende 
kranten en magazines opgepikt. Be the fibre verscheen o.a. in Flair, Libelle, GVA, 
Cover MO magazine, HLN, Knack Weekend

Als kers op de taart kwam ATV filmen in onze vernieuwde Flagshipstore te 
Boechout. Zo konden we voor TV-kijkend Antwerpen ons mooie circulaire verhaal 
brengen.

Op deze manier kwamen we op onze socials tot meer dan 1.000 kwalitatieve volgers.

Om onze naamsbekendheid nog extra te verhogen besloten we om deel te 
nemen aan 2 beurzen: een B2B in Ranst en B2C beurs in Mechelen. Altijd fijn om 
rechtstreekse feedback van klanten te ontvangen.

In het tweede kwartaal van 2021 werd er tevens voor een half jaar een vervanging 
gezocht voor Kathleen, die revalideerde van een ongelukkige val. Céline heeft dit 
bijzonder goed opgevangen en de klanten hebben weinig gemerkt.

We namen spijtig genoeg ook afscheid van onze Waalse sales Suzanne. Zij besliste om 
definitief in Luxemburg gaat werken.

We mochten een hele reeks nieuwe klanten verwelkomen. Vooral winkels die 
duurzaamheid hoog in het vaandel dragen, vinden ons merk fantastisch. Een greep 
uit onze nieuwe klanten zijn: Mamzel, Skolto, Le Sable, Super Goods, Host, Butik, 
Ginger Rox, etc.

In 2 steden besloten we aan te sluiten bij een circulaire hub. Circuit in Antwerpen en 
Vita concepstore in Turnhout. We huren een kleine ruimte in deze winkels. Zo kunnen 
we met be the fibre een kleine Shop in in een reeds bestaande winkel creëren en 
betalen we een minimum aan huur. Deze samenwerkingen worden in 2022 verder 
geëvalueerd.

De eerste gesprekken met 2 nieuwe designers werden opgestart. Bijzonder fijn dat 
Britt en Catherine het designteam in 2022 vervoegen en aan een nieuwe collectie 
werken: Launch juni 2022!
Er werden tevens gesprekken aangegaan met maatwerkbedrijven en gevangenissen 
in België. Zo hopen we in 2022 een deel van onze collectie in België te laten maken 
door sociale tewerkstelling.

Met de hulp van Studio D hebben we een subsidiedossier bij ING 
binnengebracht. Eind december 2021 kregen we de subsidie toegekend van het ING 
FONDS voor een meer Circulaire Economie. In 2022 zullen Saartje en Charlotte ons 
verder begeleiden om het businessmodel van ‘be the fibre’ te optimaliseren.

Er werd gescout op ‘SHOW UP’, een internationale beurs in Amsterdam. Deze 
aankoopbeurs voor retailers trekt zowel Vlaamse, Nederlandse als Duitse klanten. 
Eind 2021 werden er voorbereiding gemaakt om begin 2022 deel te nemen aan een 
allereerste internationale beurs. Spijtig genoeg werd de beurs van februari 2022 
verzet naar april 2022.

We onderhandelden met onze productiepartners en plaatsten een grote bijbestelling 
in functie van deze beurs. Er werd gewerkt om het mooie verhaal van be the fibre en 
WMH beter in beeld te brengen, zodat het meteen duidelijk is voor welke waarden we 
staan.
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Vind be the fi bre 

op Instagram!
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RAMBIA

Met bijna één jaar vertraging, omwille van corona, was het in de zomer 
eindelijk zover! 
Onze werfleider Marc is aangekomen in Rambia met als missie het bouwen 
van nieuwe en weersbestendige klassen.

Dankzij de vele voorbereidende inspanningen van de lokale gemeenschap 
kan er snel van start worden gegaan. Met vereende krachten is de realisatie 
van de bouw van een eerste duurzaam klassenblok van 4 klassen dan ook 
snel een feit.

In september staan een groot aantal leerlingen én leerkrachten enthousiast 
in de startblokken om het nieuwe schooljaar coronaproof aan te vangen én 
hun nieuwe klassen in gebruik te nemen.

Een strikte werkplanning en (budget)opvolging, onder toezicht van onze 
werfleider, in  samenspraak met een team van betrouwbare en bekwame 
vaklui, resulteert eind 2021 in de oplevering van een tweede kleurrijk 
klassenblok van 3 klassen. 

Hiermee zetten we weerom een belangrijke stap op weg naar een kansrijke 
toekomst voor de meer dan 400 kinderen van de Rambiagemeenschap!

Om de bouw van de klassenblokken in de Rambiaschool te realiseren, heeft 
WMH in 2021 voor een bedrag van € 70.116 aan steun verleend.

O E G A N D A

ONZE EIGEN 

SCHOOL
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Hulp na zware vulkaanuitbarsting

Zomer 2021 - Militairen van Defensie 

brengen, per luchtvracht, humanitaire 

goederen naar Goma (Democratische 

Republiek Congo). De Congolese diaspora 

in België verzamelde deze materialen voor 

de slachtoffers van de uitbarsting van de 

Nyiragongo vulkaan in Oost-Congo.

WMH perste een deel van de ingezamelde 

kleding in 50 balen, goed voor een totaal 

van 3.675 kg. We stelden ook 1.000 kg 

kinder- en zomerkleding, lakens en dekens 

ter beschikking.

Handen uit de mouwen steken

Een professionele fotoshoot op WMH! 

Geen saaie statische maar spontane 

en vlotte foto’s worden genomen op de 

werkvloer, dus ook in het magazijn. Daar 

zijn de collega’s steeds druk in de weer 

met het lossen van vrachtwagens, correcte 

opslag, de voorbereiding en het laden 

van containers… Met inachtname van de 

richtlijnen inzake veiligheid, hygiëne en 

milieu staan ze steeds efficiënt én met de 

glimlach ten dienste van.

Even een andere setting...

Een uitje met de collega’s!

Op een zonovergoten dag in september 

combineren we het leerzame met het 

aangename.

Na een interessante kennismaking 

met het Da Vinci museum en de Abdij 

Van Tongerlo trekken we richting FC 

Heultje voor een collegiaal samenzijn 

en heerlijke BBQ.

Give music a chance

Dankzij een introductie van WMH 

ontstaat een nieuw partnerschap. 

Music Fund en Fidema bundelen 

hun krachten in de oprichting 

van een nieuwe muziekschool 

in Haïti. We laden en versturen, 

dankzij vele helpende handen en 

projectsteun, bijna 1000 blinkende 

muziekinstrumenten met bestemming 

kansarme en getalenteerde 

muzikanten in spe.

NICE TO KNOW
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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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