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Werken
aan een
droom

EEN BETERE TOEKOMST VOOR TOGO ✖ LEREN NAAR SCHOOL GAAN ✖ KLEINE GEBAREN, GROTE BETEKENIS

Like us!

Liesbeth Dewaele

“Kinderen die worden opgesloten
in een cel, of moeten overleven
op straat: dat heeft me zo hard
aangegrepen...”

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

Lees haar verhaal op p.8

België

Beste lezer,
Onze 30ste verjaardag willen we aangrijpen om dankbaar terug te blikken.
We zijn dankbaar voor de honderden
vrijwilligers die in weer en wind de
handen uit de mouwen steken. We zijn
dankbaar voor alle mensen die WMH
een warm hart hebben toegedragen.
We zijn dankbaar voor de ontelbare
mensen die ook vandaag nog steeds
hun kledij in de rode kledingbakken
deponeren. We zeggen het ongetwijfeld te weinig, maar zonder hen
zou er nooit een WMH geweest zijn,
en zonder hen zou ook vandaag de
draagkracht van onze organisatie een
stuk beperkter zijn. We willen ook
hoopvol vooruit kijken. Want wanneer
u dit magazine in de bus krijgt, heeft
het startschot voor de feestactiviteiten al weerklonken. We hebben het
jaar al goed ingezet met de officiële
voorstelling van het verjaardagsboek in
aanwezigheid van de Gentse bisschop
Luc Van Looy. Het is geen boek geworden met alleen verhalen over WMH,
maar wel een boek dat wil inspireren
en wil aanzetten tot ontwikkelingshulp
vandaag en morgen. Op 24 april volgt
nog ons grote familiefeest, waarvoor
we nog een warme oproep willen doen
aan al onze lezers. Op 23 oktober is
er een televisieviering vanuit onze
bijzondere kapel en op 4 december
volgt er nog een prachtig concert in de
stadsschouwburg van Leuven.
2016 wordt – of is intussen – een jaar
vol bedrijvigheid en een unieke kans
om onszelf, onze werking en die talloze
helpende handen nog eens dik in de
verf te zetten. Dank je wel aan allen,
en wees welkom!

Wim Smit
Algemeen Directeur
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Hier zijn we

Agenda

edito

België

Benin
24/04/2016
Familiefeest voor het 30 jarig
bestaan van WMH.
23/05/2016

Jouw kleren hebben
het verschil gemaakt

Conferentie met Dr. Egbert Rooze
over de schepping en ecologie.

In het najaar 2015 organiseerde JBC voor de eerste keer een
kledinginzamelingsactie in samenwerking met Caritas Direct
en Wereld Missie Hulp.

p.12

Kleine gebaren met
een grote betekenis

Werken aan
een droom

Griet Verachtert vertelt over
hoe jij het verschil kan maken
voor de vluchtelingen.

Via projecten in de gezondheidszorg, onderwijs en ontwikkeling van ondernemerszin
met een focus op landbouw,
ondersteunt de Stichting Hubi &
Vinciane de streekontwikkeling
in Benin.

p.12
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Togo

19/09/2016
Conferentie met Prof. Dr. Johan De
Tavernier: de katholieke kerk over
ecologie.
23/10/2016
Televisieviering in onze SintStefanuskapel. De viering is ook
te volgen op één.
14/11/2016
Conferentie met Prof. Dr. Jacques
Haers over armoede en ecologie.
04/12/2016
Aperitiefconcert in de Stadsschouwburg van Leuven.

Congo

Congo
Help mee en steun
ons met een vrijwillige
bijdrage!

Een betere toekomst
voor Togo
Liesbeth Dewaele,
regioverantwoordelijke bij
WMH, mocht ter plaatse
kennismaken met het
fantastische werk van
organisatie Togo Debout.
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www.wereldmissiehulp.be

Verse vis en vlees op
de markt in Idiofa

Leren naar school
gaan in Mateko

Vzw Horizon Ethical Projects
bracht een koelkamerproject
tot stand in Idiofa. Zo kunnen
landbouwproducten, voedingswaren en drank goed bewaard
worden.

De vzw Quo Vadis ondersteunt
gezinnen met kinderen in de
voorschoolse periode. WMH
helpt Quo Vadis bij het verzenden van pedagogisch materiaal
en speelgoed voor kleuters.

p.4

p.5

Gift op rekening van Wereld Missie Hulp
IBAN: BE08 4036 0540 0113
BIC: KRED BEBB. Wil je graag een fiscaal
attest ontvangen voor je gift? Dat kan als je
een overschrijving maakt op rekening van
Caritas International. Vergeet daarbij niet de
vermelding: P1073 WMH.
Caritas International zorgt er dan voor dat je
gift bij Wereld Missie Hulp terecht komt.
IBAN: BE88 0000 0000 4141
BIC: BPOTBEB1 Indien het totaal van je
giften op jaarbasis minstens 40 euro bedraagt, krijg je automatisch een fiscaal attest
toegestuurd.

colofon
Mercie is een gratis uitgave van WMH
Verantwoordelijke uitgever Wim Smit
Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout,
03/4541415, info@wereldmissiehulp.be
Redactie Ilona De Coster, Liesbeth Dewaele
Mercie is een realisatie van www.becontent.be
Coördinatie Karen Vandenbossche
Art Director Liesbeth Van Wassenhoven
Vormgeving Heike De Nil, Hannelore Goovaerts
Eindredactie Karlijn Peeters
Drukkerij Antilope

3

Verse vis en vlees
op de marktjes
Vzw Horizon Ethical Projects kon, dankzij de ﬁnanciële steun van en in samenwerking met Wereld Missie Hulp, een koelkamerproject tot stand brengen in
Idiofa. Het project betreft de restauratie en de aanpassing van een koelinstallatie en een vrieskamer. Zo kunnen landbouwproducten, voedingswaren en drank
goed bewaard worden.

H

orizon Ethical
Projects, of kort
gezegd HEP, ontstond in
2002. Het doel van deze
organisatie is verschillende
hulpprojecten op te starten ten
voordele van kansarme mensen in
het Zuiden en in Oost-Europa. HEP draagt
zijn steentje bij door activiteiten resultaatgericht uit te werken. De organisatie
doet dit door de bestaande en de lokale
initiatieven stuctureel te helpen bij hun
programma’s. Voor het project in Idiofa
werkt HEP samen met het plaatselijke
bisdom Idiofa. Het project kadert in
agro-pastorale en commerciële activiteiten
die de lokale bevolking uiteindelijk
zelfredzaam moeten maken.

Frank Van Praet, initiatiefnemer voor de oprichting
van VZW Horizon Ethical
Projects, geeft meer uitleg
over het project: “Het doel was
een bestaande, verouderde vriescel
te renoveren en om te bouwen tot een
koelcel. De koelcel dient als rustruimte om
slachtvlees en verse vis te koelen tot 7°
Celsius. Vanuit de cel kunnen de plaatselijke
handelaars en vissers de gekoelde waren
in frigoboxen meenemen naar de markten
in de buurt. Zo kunnen ze verse waren
aan de bevolking aanbieden. Tegelijkertijd
kan de koelruimte gebruikt worden door
behoeftige mensen om kleine voorraden
bederfbare voedingswaren tijdelijk in op te
slaan.”
Het project Idiofa is een samenwerking
tussen Vlaanderen en de Democratische
Republiek Congo. Voor elk project kan

WELKOM IN IDIOFA
Idiofa is de naam van een stad in de
provincie Bandundu (savannehoogvlaktes) op 120 km van Kikwit en 860
km van de hoofdstad Kinshasa.
De stad is ook de zetel van het
plaatselijke bisdom. De inwoners
(1.450.000) spreken Frans, Kikongo
en in mindere mate Lingala. In 2012
werd er in de ondergrond diamanten
ontdekt die een tijd lang illegaal
werden ontgonnen en geëxporteerd.
In 2014 werd het 100-jarig bestaan
van het ‘territoire Idiofa’ ofﬁcieel
gevierd.
In de afgelopen jaren is de algemene
toestand in de provincie (oppervlakte
20.000 km2) erg verslechterd. Wegen
en waterwegen zijn slecht en worden
niet onderhouden. De voorziening
van drinkbaar water en elektriciteit
is problematisch. De landbouwbevolking is gedemotiveerd en
proﬁteert ook niet van de kappingen
en de verkoop van tropische hardhoutsoorten die meestal illegaal
gebeuren.

Congo
Leren naar school
gaan in Mateko
M

vzw Horizon Ethical Projects rekenen op
de hulp en de expertise van jonge en
talentvolle thesis-studenten. De studenten
worden gecoacht door experten die door
HEP worden aangesteld op basis van hun
deskundigheid en ervaring. Belangrijk is
dat elke projectmedewerker vanuit zijn
of haar eigen passie werkt en dus niet
vergoed wordt.
“Voor het project van Idiofa konden
we rekenen op de expertise van een
masterstudent van de Karel De Grote
Hogeschool in Antwerpen. Hij maakte
ter plaatse een voorstudie van de uit
te voeren werkzaamheden. Daarna
kregen we ook hulp van twee studenten
elektromechanica en klimatisering van de
Artesis Plantijn Hogeschool in Boom. Zij
begeleidden de werkzaamheden in Idiofa,”
aldus Frank Van Praet.
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De vzw Quo Vadis heeft als doel gezinnen met kinderen
in de stad Mateko te ondersteunen in de voorschoolse
periode. Twee jaar geleden deed de vzw een aanvraag
voor projectsteun bij Wereld Missie Hulp. Momenteel helpt
WMH Quo Vadis bij het verzenden van pedagogisch
materiaal en speelgoed voor kleuters.

ateko is gelegen in de provincie
Bandundu. Door een gebrek
aan moderne communicatiemiddelen
en –mogelijkheden is de stad helemaal
geïsoleerd van de buitenwereld. Er is
namelijk geen sprake van goede wegen,
telefoonverkeer, internet, enzovoort. In de
vorige eeuw hebben missionarissen zich
al ingezet om de kinderen uit Mateko, en
dan vooral de meisjes, te onderwijzen. Er
is ook een hospitaal in de stad. De nagelaten realisaties zijn dus nog altijd zeer
waardevol en getuigen van veel kracht en
uithoudingsvermogen gedurende ruim
driekwart eeuw Vlaamse missie. Maar
ondanks deze inspanningen blijft Mateko
een geïsoleerde streek met zo goed als
geen economische activiteiten. Lutgart
van Driessen van de vzw Quo Vadis verbleef in het begin van het millennium enkele weken in een klooster in Mateko. In
de groentetuin van het klooster kwam ze
een jongetje tegen met de naam Kawuka.

Hij was de plantjes aan het begieten en
had een plastieken zakje om zijn pols.
“Waarom loop je met dat zakje rond?”
vroeg Lutgart aan Kuwaka. Hij antwoordde: “Ik kan het nergens neerleggen, want dan verdwijnt het. Ook thuis
kan ik het niet wegleggen.” Kuwaka
opende het zakje en toonde zijn geel
schoolschriftje aan Lutgart. Trots liet hij
zijn opgeschreven lesjes aardrijkskunde
zien. Deze ontmoeting heeft geleid tot
het ontstaan van het domein Quo Vadis.
Het werd in 2004 opgericht door enkele
bevriende Vlaamse gezinnen en werd
iets meer dan tien jaar geleden officieel
erkend door de Congolese overheid.
Het hoofddoel van Quo Vadis is het
tijdig voorbereiden van kleuters op het
naar school gaan. Zo hebben ze meer
kansen op een goede opleiding. Intussen
richtte de vzw al een vormings- en
ontplooiingshuis op.

Het Boxproject
De kinderen in Mateko hebben
meestal niets in hun bezit, en
al zeker geen speelgoed. Als ze
dan toch iets krijgen, wordt het
vaak gestolen. “Hoe kunnen die
kinderen het verschil tussen
mijn en dijn leren?” vroeg
Lutgart zich af. Daarom startte
ze het box-project. “We geven
een plastic doos of box aan
een honderdtal kleuters. Op
geregelde tijdstippen nodigen
we de kinderen en hun mama’s uit. We geven dan klein
speelgoed en educatief materiaal aan de kleuters om in hun
box te steken. Ze moeten alles
goed bewaren. Het materiaal
zal hen spelend voorbereiden
op het eerste studiejaar,” aldus
Lutgart. “En tegelijkertijd is
het ook een proefproject om de
ouders van de kinderen meer te
betrekken.”
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Goed aangekomen

Goed aangekomen

Congo

e Stichting werd opgericht in 1982
ter nagedachtenis van Dr. Hubi,
Hubert Adriaens en Vinciane Van Assche.
Hubi was vroeger, via Memisa Nederland, actief als arts en chirurg in twee
zonehospitalen in Benin. Vinciane, zijn
verloofde, bezocht hem daar regelmatig
en gaf les in een aantal lokale schooltjes.
De ambitieuze droom van het jonge
koppel was om te werken aan een betere
wereld voor de minstbedeelden in Benin.
Tijdens een terugreis in 1981 stortte hun
vliegtuig neer. De families van Hubi en
Vinciane besloten het levenswerk van hun
kinderen verder te zetten.

Verbeterde
gezondheidstoestand

Benin

Werken aan
een droom
De Stichting Hubi & Vinciane ondersteunt de streekontwikkeling in de regio
Parakou-N’dali via projecten in de gezondheidszorg, het onderwijs en de ontwikkeling van ondernemerszin met een focus op landbouw. Met de steun van vele
sympathisanten en partners in België en Benin bereikt de Stichting vandaag bijna
een half miljoen inwoners, meer dan 5.000 leerlingen en 150 landbouwgezinnen.

In het begin concentreerde de Stichting
zich voornamelijk op de voortzetting van
de projecten van Dr. Hubi in de zonehospitalen van Papané en Boko. Samen bereiken deze hospitalen 500.000 inwoners,
ongeveer 8% van de Beninse bevolking.
Naast algemene kwalitatieve ziekenzorg en de behandeling van tropische
ziekten, werden ook de diensten pediatrie,
gynaecologie, materniteit en orthopedie
verder uitgebouwd. Bovendien is er nu
al 20 jaar een 24u/24u permanentie. Op
deze manier slaagt de Stichting erin de
algemene gezondheidstoestand in Benin
te verbeteren en het sterftecijfer te doen
dalen.

Kwaliteitsonderwijs
In de omgeving van de ziekenhuizen
ondersteunt de Stichting intussen het
basisonderwijs in acht lagere
gemeentescholen die lesgeven aan kinderen tot
16 jaar. Elke school
telt gemiddeld 400
leerlingen. Om
de kwaliteit van
het onderwijs
te verbeteren,
steunt De Stich-

De droom van

De droom van

D

ting de vorming van leerkrachten in twee
normaalscholen. In Tchaourou werden
op enkele middelbare scholen projecten
gestart, zoals de inrichting van een
computerklas, de installatie van een
bibliotheek en de jaarlijkse
toekenning van studiebeurzen.
Met de logistieke en financiële
steun van Wereld Missie Hulp
werden al enkele zeecontainers met verschillende hulpgoederen, zoals een voertuig
voor de coördinerende arts,
ziekenhuisbedden, rolstoelen, computers en schoolbenodigdheden, verscheept
naar lokale ziekenhuizen en
scholen.

Meerjarenplan
voor landbouw
Ondervoeding is een groot probleem in
Benin. De bevolking leeft er voornamelijk
op njam, een wortelsoort die weinig proteinen bevat. Rijst, soja en aardnoten zijn
veel voedzamer, omdat ze naast zetmeel
ook eiwitten bevat. Soja en aardnoten
bieden bovendien ook afgeleide producten
en zijn waardevol op de Beninese markt.
In 2010 startte de Stichting met een
opleidingsprogramma omtrent nieuwe
en verbeterde landbouwtechnieken.
Door verschillende workshops worden
de lokale boeren uit de broussedorpen
voorzien van opleiding en begeleiding in
het efficiënt telen, verwerken en verkopen van rijst, soja en aardnoten. Al meer
dan 150 boeren, onderwie minstens één
derde vrouwen, uit een 15-tal dorpen
in de omgeving van Papané en Boko,
hebben rechtstreeks baat bij dit project.
De voedselzekerheid en het inkomen van
de boeren worden hierdoor
gegarandeerd.
Indirect heeft het project ook een invloed
op een ruimere
gemeenschap
van ongeveer
20.000 mensen,
want dit zorgt

voor een aanbod van kwalitatieve voeding
en werkgelegenheid.

Geitenstal en honing
In april 2015 startte de Stichting een
intensieve samenwerking met de
broeders van de Franse congregatie
Frères Missionaires de la Campagne in
de modelboerderij Ferme Sokounon. De
samenwerking zorgde voor de verdere
uitbouw van het opleidingscentrum met
nieuwe technieken.
In samenwerking met onder andere
bodemdeskundige en Afrika-expert professor Seppe Deckers van de KU Leuven,
werd gestart met het fokken met geiten
op kleine schaal. In april 2016 wordt voor
twee geitenboeren uit Parakou ook een
stage voorzien in de geiten-coöperatieve
van Remy Schiffeleers in Alken, waar ze
veel kunnen bijleren. De melk van één
geit die evenwichtig gevoed wordt, kan
immers tot zes kinderen uit de ondervoeding houden. Bovendien kan geitenmelk
verwerkt worden tot kaas om te verkopen
op de plaatselijke markten.
Naast het fokken met geiten, worden voor
de opstart van een honingproductie ook
imkers opgeleid. Bijen zijn niet grondgebonden en ideaal voor een belangrijke
doelgroep van de Stichting: arme
vrouwen in rurale gebieden.

Prof. dr. Marc Vervenne,
voorzitter, en
Pascale Van Assche,
gedelegeerd bestuurder.
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Jouw kleren maken het

De droom van

Kleine gebaren met een
grote betekenis

België

Machteld Cuyt

De droom van...

Machteld

Machteld vertelt: de zorg voor moeder en kind

Het was altijd al een droom van Machteld
Tijdens haar bezoek in Boko (Parakou) kreeg Machteld Cuyt, ambassadrien haar man om iets te doen voor de
ce van de Stichting Hubi & Vinciane, een rondleiding in het zonehospitaal
bevolking van zijn geboorteland. Toevallig
Saint Jean de Dieu. Nadien ging ze, in het kader van de zorg voor moeder
kwamen ze in contact met de Stichting
en kind, de jonge mama’s bezoeken op de materniteit en de pediatrie.
Hubi & Vinciane, die in Benin actief is. Ze
“In deze streek in Benin komt veel armoede voor en is de gezondheidstoewaren meteen aangegrepen door de mooie
stand over het algemeen slecht. Het geboortecijfer is hoog: veel vrouwen
projecten en realisaties. Sinds enkele jaren
krijgen gemiddeld 5,6 kinderen en 20 % van de meisjes jonger dan 19
laat Machteld dan ook geen kans onbenut
jaar heeft al een eerste kind. Zoals in wel meer landen in Afrika ligt de
om de Stichting te steunen.
babysterfte er vrij hoog. Dat komt niet alleen door een tekort aan mediMachteld werd bovendien ook ambassadsche voorzieningen, maar ook door een gebrek aan kennis. Bijkomende
rice van de Stichting Hubi & Vinciane. De
problemen zijn armoede, droogte en ziektes. Jaarlijks sterven nog te veel
Stichting kent de titel toe aan mensen die
baby’s voor, tijdens of na de geboorte.
erg betrokken zijn en die hun bekendheid
Het blijft moeilijk om vast te stellen wat de grootste problemen zijn en
of ervaring willen gebruiken om via hun
wat de beste aanpak is. Maar we denken dat gebrek aan kennis één van de
grootste problemen is. Daarom zijn we nu vooral bezig met voorlichting.
netwerk de Stichting positief onder de
Met sensibiliseringscampagnes laten we niet alleen de meest voorkoaandacht te brengen. Vanuit de familiemende problemen zien, maar bieden we ook oplossingen. Zo worden er
zaak Orthopedie Cuyt, maar ook via haar
bijvoorbeeld wegings- en inentingssessies gehouden. Zwangere vrouwen
persoonlijke netwerk van vrienden en
krijgen informatie over de zwangerschap en de zorg voor hun baby.
kennissen, weet Machteld steeds opportuComplicaties tijdens een zwangerschap worden soms niet op tijd herkend
niteiten te vinden om mensen te mobiliseof blijven zelfs onopgemerkt. Ook is het niet ongewoon dat een vrouw
ren. Naast de inzet voor de Stichting Hubi
bevalt onderweg naar het ziekenhuis. De exacte bevallingsdatum is
& Vincaine, startte Orthopedie Cuyt vanaf
namelijk niet altijd bekend, dus het kan zijn dat de zwangerschap al
2012 ook een samenwerking met Wereld
verder gevorderd is dan gedacht.
Ook na de geboorte is er niet
Missie Hulp. Orthopdie
voldoende aandacht voor de
Cuyt krijgt medisch
gezondheidscontroles van
materiaal aangeboden
de baby’s en er is ook geen
door instellingen
voorlichting rond thema’s
en partners zoals
als voeding en hygiëne. Veel
thuiszorgwinkels en
moeders weten niet goed waar
surplusze op moeten letten bij de verapotheken. Voor de
zorging van hun pasgeboren
Ook jij kan de werking van de Stichting Hubi & Vinciane op
overschotten zocht en
kindje. Door het gebrek aan
verschillende manieren steunen. Je kan bijvoorbeeld zelf een
nazorg worden gezondheidsvond Machteld een
actie organiseren, onze partner worden of een gift doen.
problemen bij de baby soms te
concrete en nuttige
Nog niet overtuigd? Onze ambassadeurs nemen regelmatig
laat gesignaleerd.”
bestemming dankzij
initiatieven en sympathisanten getuigen graag over hun ervaeen samenwerking met
ringen met de Stichting. Neem gerust eens een kijkje op onze
Wereld Missie Hulp.
website! www.hubi-vinciane.be/cms

Hoe kan je helpen?
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Iedereen is geschokt door de grote golven vluchtelingen die in Europa toekomen en door de menselijke
drama’s die ermee gepaard gaan. Wereld Missie Hulp
krijgt dagelijks vragen voor hulp en geeft blijk van
onvoorwaardelijke solidariteit. Want initiatieven zijn
echt nodig, zeker vandaag.
Griet Verachtert vertelt: “Er is al zoveel gezegd en geschreven over de vluchtelingen. Misschien vraag je jezelf af of
er dan nog iets gezegd moet worden. Het antwoord is ja.
Ik kan niet anders, want het leven van een vluchteling hier
bij ons in België of in Duinkerke is echt geen lachertje.
Deze mensen voelen zich eenzaam en totaal ontheemd. Ze
snakken naar een vriendelijk woord. Daarom zijn vrijwilligers zo ontzettend belangrijk!
Door samen te knutselen of aan sport te doen, kunnen de
vluchtelingen iets van hun doorstane trauma’s verwerken.
Want geloof me vrij, ze hebben vreselijke dingen meegemaakt. In alle opvangcentra waar ik kom, hoor ik steeds
dezelfde schrijnende verhalen: vrouwen die onderweg
verkracht worden, mannen die beroofd worden,... Het
leed is enorm. Kunnen we dan niks doen? Ja, veel zelfs!
We kunnen vanuit ons christelijk geloof medeleven tonen
en geloven in de goedheid van de meerderheid van deze
mensen. Veel is er niet nodig om de vluchtelingen te
helpen. Ze hebben al genoeg aan onze vriendelijkheid. Zelfs
door even te knikken of een praatje met hen te slaan, kan
je helpen. En ze zijn je er zo dankbaar voor!”

Hoe kan je helpen?
Heb je kleding of ander zinvol materiaal dat je graag wil
doneren, zoals ondergoed, schoenen, dekens, buggy’s,
fietsen, koffers, sportmateriaal, hygiënische producten,…?
Neem dan contact op met Wereld Missie Hulp. Wij staan
in contact met OCMW’s, CAW’s, opvangcentra van Fedasil
of van het Rode Kruis en lokale vrijwilligersgroepen, zoals
bv. vzw de Tinten in Gent. WMH zorgt ervoor dat alle
hulpgoederen gebruikt worden ter ondersteuning van de
vluchtelingen.
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De organisatie Togo Debout krijgt steun van Wereld Missie Hulp
voor haar project rond plattelandsontwikkeling. Liesbeth Dewaele,
regioverantwoordelijke, nam op vraag van WMH een kijkje bij Togo Debout.

De droom van...

Togo Debout
Hoe het allemaal begon: In 1999
trok Ria Etienne via haar werking
binnen Fondacio naar het WestAfrikaanse land Togo. Ze startte er
verschillende ontwikkelingsprojecten op in uiteenlopende domeinen.
Nadien stelde ze aan Marcel Hofkens
en Jackie Denis de vraag of ze geen
handje wilde toesteken in Togo op
vlak van onderwijs.
Er is uiteraard ook een sterke lokale
verankering door medewerkers en
verandwoordelijken zoals Antoine
Dzamah en Gabriel Amouzou.
Na vele jaren werden de projecten zo
omvangrijk dat er nood was aan een
structureel kader. Daarom ontstond
in 2010 de vzw Togo Debout,
een Belgische vereniging met een
officiële vertegenwoordiging in Togo.
Togo Debout engageert zich om in
Togo lokale ontwikkelingsprojecten
op te zetten en te ondersteunen.
Daarnaast wil de organisatie een
structureel kader bieden voor de
oriëntatie van en het overleg over de
te steunen projecten. Togo Debout
verzamelt de nodige materiële,
financiële en menselijke hulpbronnen
om de gekozen acties te helpen
realiseren. Wil je meer weten over
Togo Debout of wil zelf je steentje
bijdragen? Bekijk dan zeker hun
Facebookpagina of website!
www.togodebout.be
www.facebook.be/togodebout.be
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Een betere
toekomst
voor Togo
“Toen de vraag kwam of
ik geïnteresseerd was
in een projectreis naar
Togo, twijfelde ik geen
seconde. De projectreis
was zo’n mooie ervaring en ik houd er zoveel
prachtige herinneringen
aan over. Er zijn geen
woorden voor!
Toen ik aankwam in Togo, werd ik meteen
ondergedompeld in de plaatselijke cultuur.
We reden naar Sichem, één van de
mooie realisaties van Togo Debout, om
er enkele dagen te verblijven. Mijn eerste
intense ervaring met het project was
een algemene voorstelling door Antoine
Dzamah, één van de Togolese verantwoordelijken. De organisatie weet duidelijk
waarvoor ze staat en wat ze wil bereiken.
Een belangrijke pijler voor Togo Debout
is zelfredzaamheid. De projecten in Togo
mogen niet afhankelijk zijn van anderen,
en zeker niet van de ondersteuning van
het westen. Alles moet verankerd zijn met
de lokale bevolking, om op die manier lokale verandering mogelijk te maken. Deze
visie zorgt er volgens mij voor dat Togo
Debout een mooie toekomst heeft.
Gedurende een hele week werd ik
mee op sleeptouw genomen om zo de
verschillende domeinen van de werking
te ontdekken. Een eerste domein waar ik

kennis mee maakte, is de
landbouw en de lokale
dorpen. Sichem kan
het best omschreven
worden als een centrum
voor plattelandsontwikkeling. Togo Debout wil
mensen van de dorpsgemeenschappen begeleiden rond aspecten van landbouw en voeding. We bezochten ook
verschillende dorpen in de brousse, waar
we steeds ontvangen werden door de
dorpschef en zijn entourage. De dorpen
zijn duidelijk gemotiveerd om hun eigen
leefomstandigheden te verbeteren: waterputten bouwen, herbebossing, scholing
van kinderen, beroepsopleidingen,…

Een donkere
stempel
Een overheid die afwezig is, dat is de
stempel die op het land gedrukt wordt.
Een overheid die niet wil investeren
in haar land, noch in het onderwijs,
mobiliteit, economie of in haar eigen
bevolking. Als de overheid het niet doet,
wie moet dan wel opkomen voor het
volk? De medewerkers van Togo Debout
doen dit duidelijk wel. De motivatie en
drive waarmee zij hun werk doen, is
inspirerend. Ze willen een beter land en
proberen elk hun steentje bij te dragen.

De droom van

De droom van

Togo

Een rijk of arm Afrika?
Afrika wordt in de media en op foto’s
vaak afgebeeld als een continent met
veel miserie. Hoogstwaarschijnlijk
zie je wenende kinderen of mensen
die proberen te overleven. Maar
als je rondloopt in Afrika, dan zie je
voornamelijk mensen die glimlachen,
prachtige kleuren en stoffen,
vrouwen en kinderen die vanalles op
hun hoofd dragen, marktjes met
lekkernijen, spelende kinderen in
hun schooluniformen,… Het Afrika
dat wordt afgebeeld door de media is
anders dan het continent dat ik heb
mogen zien tijdens deze projectreis.
Afrika heeft misschien beperkingen,
maar Afrika is ook rijk.

De realisaties in de dorpen zijn steeds
de verantwoordelijkheid van de inwoners
zelf. Togo Debout wil enkel investeren als
ze voelt dat de mensen klaar zijn voor
verandering en er alles aan willen doen
om een betere toekomst te bereiken.
Een ander belangrijk domein voor Togo
Debout is onderwijs. Door samenwerkingen met verschillende partners zijn er al
heel wat schooltjes gebouwd. Toch zijn het
niet enkel de faciliteiten die nodig zijn om
onderwijs te doen werken. Een school is
pas een school als er een gedreven team
is! Klassen van 100 leerlingen onder
begeleiding van 1 leerkracht, gebrek aan
lesmateriaal, enkel repetitief lesgeven,
gebrek aan juiste scholing voor leerkrachten: dit zijn jammer genoeg geen
uitzonderingen.
Togo Debout wil dan ook investeren in de
leerkrachten, in de manier van lesgeven
en in het lesmateriaal. In de toekomst zal
er ook meer worden ingezet op stagiaires
en vrijwilligers in de scholen. Dat zou voor
een mooie wisselwerking zorgen waarbij
iedereen van elkaar kan leren.
Het tweede deel van de projectreis
verbleven we bij Ria Etienne. Zij woont
in Lomé, de hoofdstad van Togo. Ria
heeft hier duidelijk haar plek gevonden.

In het huis waar ze woont is het dan ook
een zoete inval. Het is een huis waar je
kan thuiskomen en van waaruit mensen
vertrekken om anderen te helpen. Ria
verblijft nu al 16 jaar in Togo en ze heeft
er al verschillende projecten gerealiseerd,
zoals het dispensarium of een nieuw
revalidatiecentrum voor jong en oud. Ook
gezondheid en welzijn is dus een sector
waar Togo Debout in wil investeren.

geholpen om uit een vicieuze cirkel te
geraken, dat veel kinderen een toekomst
geeft en dat vooral voor een tweede kans
op overleven vecht.
Op korte tijd heb ik zoveel fantastische
mensen ontmoet, mooie projecten gezien
en ontelbaar veel indrukken mogen
verwerken. Het was een drukke agenda,
maar een prachtig verhaal!”

Onder welzijn valt ook nog het belangrijke
project ‘Ange’. Dit project heeft me bij de
keel gegrepen en doen stilstaan en nadenken. Kinderen in een jeugdgevangenis,
het leven in een weeshuis of proberen te
overleven op straat, ... Deze aangrijpende
gebeurtenissen zijn de dagelijkse realiteit.
Project Ange richt zich op verschillende
initiatieven, zoals bijvoorbeeld animatie
in de jeugdgevangenis, begeleiding van
straatkinderen, samen spelen en samen
huilen, de re-integratie in de familie of
een opname in het weeshuis. Het is een
prachtig project dat al veel jongeren heeft

ist je dat...
Wist je dat het Afrikaanse woord ‘jovo’ blanke betekent? Veel Afrikaanse
woorden ken ik niet, maar dit is één van de leukste, en ik heb het in Togo
vaak gehoord. Wanneer je wordt opgemerkt door de kinderen begroeten
ze je al roepend en lachend met ‘jovo’. Ze zijn het niet gewoon om blanke
mensen te zien, dus zo laten je weten dat je welkom bent.
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Jouw kleren maken het

Jouw kleren hebben het
verschil gemaakt

Feest!
Noteer 24/04/2016
in je agenda

www.wereldmissiehulp.be

in een nieuw
kleedje!

Want dan vieren we het 30-jarig
bestaan van WMH.

België
In het najaar 2015 organiseerde JBC voor de eerste keer een kledinginzamelingsactie in samenwerking met Caritas Direct en Wereld Missie Hulp. Een deel van de ingezamelde kleding ging
rechtstreeks naar mensen in nood. De rest werd verkocht en met de opbrengst steunen Caritas
Direct en Wereld Missie Hulp projecten in België en elders in de wereld.

“Als familiebedrijf hebben we respect
voor mens en milieu”, aldus Griet
Cattaert, Corporate Social Responsibility Manager bij JBC. “JBC is
bewust lid van Fair Wear Foundation,
een organisatie die zich inzet voor betere
arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Kleding een tweede leven geven
is één van de vele initiatieven waarmee
we ons steentje bijdragen aan een betere wereld.”
Om de inzamelactie logistiek mogelijk te
maken, werkten Wereld Missie Hulp en
Caritas Direct samen. WMH zorgde voor
het ophalen en de verwerking van de
kledij.
Caritas Direct verspreidde de bruikbare
kleding in het kader van hun jaarlijkse
Winteractie. Hiervoor deed de organisatie een beroep op organisaties waar ze
mee samenwerkt.
Dominic Verhoeven, bestuurder van
Caritas Direct: “Caritas Direct overkoepelt verschillende
regionale organisaties.
Met Caritas Hulpbetoon
werken we samen met
lokale organisaties in
Vlaanderen, zoals Kras
in Gent of De Loodsen
in Antwerpen. Caritas
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Secours doet hetzelfde in Wallonië. Als
derde partner wordt ook Caritas International.be betrokken. Via onze partners
verdelen we bruikbare materialen onder
de vluchtelingen en asielzoekers.”
Wat niet bruikbaar is, wordt verkocht.
Een deel van de opbrengst van de
verkoop van de niet-bruikbare kleding
wordt door Caritas Direct verder ingezet
voor structurele armoedebestrijding.
Hiermee worden lokale initiatieven gefinancierd die de armoedeproblematiek
aanpakken.
Een ander deel wordt door Wereld
Missie Hulp ingezet voor projecten in het
buitenland.
“Met die opbrengst financiert WMH
projecten in derde wereldlanden.
Zo ondersteunt WMH op dit
moment projecten van Peru
over Congo tot de Filipijnen.”
aldus Wim Smit, directeur
van WMH.

Met deze inzamelactie helpen Caritas
Direct, Wereld Missie Hulp en JBC dus
mensen bij ons die het financieel niet
makkelijk hebben, mensen zonder eigen
thuis, mensen op de vlucht én mensen
in landen van ontwikkeling!

Het is zover, onze nieuwe website staat
online! Wil je weten waar de rode WMH
kledingcontainers in jouw buurt staan?
Ben je benieuwd hoe WMH precies mensen
helpt met je oude kleding? Of waarin
WMH verschilt van andere kledinginzamelaars?
Het antwoord, en nog veel meer praktische
info, vind je nu op een overzichtelijke manier
op de vernieuwde site.

Wat is er nieuw?

Boekentip

Wim Smit

(red.)

DIENSTBAARHEID
IN DE PRAKTIJK

In dit boek kijkt Wereld Missie Hulp zowel terug als
vooruit. Tal van experts maken een analyse van relevante
thematieken, zoals de geschiedenis van de missiehulp,
dienstbaarheid, armoede en spiritualiteit. De verscheidenheid aan invalshoeken en de kritische, maar
constructieve geest van waaruit de bijdragen geschreven
zijn, maken van dit boek een uniek document. De concrete getuigenissen uit het werkveld laten vooral ook zien
dat missiewerking niet iets is uit vervlogen tijden, maar
vandaag nog steeds leeft en ook een toekomst heeft.

Reflecties bij een hedendaagse ontwikkelingshulp

Info: ISBN 978 94 6292 578 6,
224 blz, € 25, verkrijgbaar op:
acco.be/dienstbaarheidindepraktijk

Via ‘WMH Spelenderwijs’ maken jongeren
kennis met ontwikkelingshulp en
worden ze uitgedaagd om na te denken
over hun eigen normen en waarden.
Binnenkort volgt verdere uitbreiding van
ons educatieve aanbod.
Je leest niet alleen hoe en waar WMH
helpt, maar kan het nu ook zien via foto’s
en filmpjes op de website.

Wil je ook meehelpen?
Neem dan een kijkje op:
www.wereldmissiehulp.be/vrijwilligers,
want vanaf nu vind je daar een duidelijk
overzicht van uiteenlopende taken die je
als vrijwilliger op je kan nemen.
Wist je dat je ook alle nummers van
MERCIE op de website kan lezen?

wereldmissiehulp.be
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De kracht
van WMH
De echte kracht van hulporganisaties
zoals WMH? Dat zijn de vele medewerkers
en vrijwilligers die zich inzetten om mensen
ver weg betere kansen op een goed leven
te bieden. Mensen met het hart op de juiste
plaats vertellen.

Vrijwilliger
worden?
Stuur ons een mailtje:
info@wereldmissiehulp.be
of contacteer ons op
03/454 14 15 voor meer
info of een afspraak
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K atrien Engels

Godelieve Nys

Midden februari begon Katrien
als event- en communicatieverantwoordelijke bij WMH.
Als één van de jongste werknemers wil ze zich ten volle inzetten
voor de organisatie.

Godelieve is al jarenlang actief
voor Wereld Missie Hulp. Jaarlijks
organiseert ze samen met een
team van vrijwilligers kledinginzamelacties in Sint-Pieters-Rode
en Kortrijk-Dutsel.

“Toen ik 17 jaar oud was, vroegen
de mensen me wel eens wat ik over
10 jaar zou willen bereiken. Dan
antwoordde ik steevast dat iets wilde
bijdragen tot de derde wereld. Dat
idee is nooit weggegaan en toen ik de
kans kreeg om voor een organisatie
te werken die zich dagelijks inzet voor
minderbedeelden en vrijwilligersprojecten, greep ik die dan ook met beide
handen. De wereld is groot en we
kunnen onmogelijk weten wat er allemaal gebeurt ver weg van ons. Toch
ben ik van mening dat mensen altijd
geïnformeerd moeten zijn. Informatie
sensibiliseert namelijk en zet mensen
aan om anderen te helpen. Deze informatie op een correcte, toffe en eerlijke
manier delen, daar zet ik mij dan ook
volledig voor in!”

“Mensen informeren
over wat er gebeurt in
de wereld sensibiliseert
hen en zet hen ook aan
tot helpen.”

Louis Broos
Gedurende tien jaar stelde Louis
zijn camionette en boerderij ter
beschikking van WMH.
“Net na de stopzetting van de
boerderij vroeg de parochieploeg van
Bekkevoort mij om WMH te helpen bij
het ophalen van kledij uit de kledingcontainers. Ik had in de boerderij
namelijk de ruimte om de kledij op te
slaan en ik had ook een camionette
beschikbaar. Op die manier heb ik tien
jaar geholpen. Heel de familie was
erbij betrokken: mijn vrouw Gilberte,
de kinderen en zelfs de kleinkinderen.
Ze kwamen allemaal graag een handje
helpen. We kwamen goed overeen met
chauffeur Dirk. Ook hij verdient een
dikke pluim!”

Dankzij jou

“Rik kreeg de bijnaam
‘den Tjoolder’”

“Heel de familie was
betrokken, ze kwamen
allemaal graag een
handje helpen!”

“De kledinginzamelacties zijn elk jaar
een groot succes. We krijgen regelmatig de vraag om een nieuwe actie voor
WMH te organiseren. Buurtbewoners
die jaarlijks hun kleerkast willen oprommelen, wachten daar bijvoorbeeld
mee tot wanneer de inzamelactie zal
plaatsvinden. Maar dat is niet de enige
reden waarom we inzamelacties houden. Het is zo dat de mensen graag
weten wat er met hun kledij gebeurt.
De kledij die bij WMH terechtkomt,
wordt goed gebruikt. En dat vinden de
mensen heel belangrijk.”

“De mensen willen
graag weten dat hun
kleding goed terechtkomt. Door de
inzamelacties zijn ze
daar zeker van.”

Rik Deneut
Na meer dan 30 jaar ononderbroken dienst als vrijwillig medewerker van Oostpriesterhulp
en Wereld Missie Hulp, rust Rik
Deneut nu uit bij de zusters en het
verzorgend personeel van Mater
Amabilis.
Jarenlang woonde Rik als conciërge in
het WMH-huis aan de Provinciesteenweg in Boechout. Hij beheerde in de
naoorlogse periode al een inzameldepot voor hulpgoederen in zijn
West-Vlaamse gemeente. Zo’n dertig
jaar geleden maakte hij ook de overstap naar Wereld Missie Hulp mee. Rik
kreeg de bijnaam ‘den Tjoolder’, wat
West-Vlaams is voor ‘een rondtrekkende persoon’, nadat hij overal in de
provincies bekend werd als verkoper van tweedehands spulletjes en
parafernalia op rommelmarkten. De
opbrengsten van die verkopen gingen
altijd naar WMH. Missionarissen die
bij WMH op bezoek kwamen, gingen
nooit weg zonder dat Rik ze een gift in
de hand drukte. Rik bezocht zelf ook
missieposten en parochies in andere
landen en continenten en deed zijn
leven lang blijvende indrukken op.
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MERCIE!
(Her)abonneer je gratis!
Heb je ons magazine met veel plezier gelezen?
En wil je MERCIE in de toekomst gratis blijven ontvangen?
Meld je dan nu opnieuw aan!

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

We maken MERCIE magazine met veel liefde en enthousiasme en we willen jou
als lezer een kijkje bieden achter de schermen van onze
organisatie. Het is dus zeker niet onze bedoeling om jou iets toe te
sturen waar je niet om hebt gevraagd of waar je misschien helemaal
geen interesse in hebt. Vandaar dat we je vragen om je opnieuw aan te melden.
Zo weten we zeker dat je ons magazine graag ontvangt.
Vergeet dus zeker niet opnieuw aan te melden!
‘MERCIE’ voor je interesse!

www.wereldmissiehulp.be

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

