
NOORD-ZUID

PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN
JAARVERSLAG 2021



2 3JAARVERSLAG 2021PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

2021 was een jaar waarin corona nog steeds een deel uitmaakte van onze dagelijkse 
realiteit. Ook de klimaatcrisis kwam dichtbij met de watersnood in Wallonië. 
Solidariteit, zowel dichtbij als internationaal, blijkt nog steeds broodnodig.

Naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting in Goma (DR Congo) en de humanitaire 
crisis in Jemen besloot het stadsbestuur om 10.000 euro uit het noodhulpfonds te 
doneren.
De Brugse vereniging Nsanga ontving 5.000 euro voor de hulp aan slachtoffers in 
Goma. Oxfam-Solidariteit kon rekenen op 5.000 euro voor Jemen.
Ook de banden met Ebolowa, onze partnerstad in Kameroen, werden aangehaald. 
Omwille van COVID-19 kon er geen werkbezoek plaatsvinden, maar er werd volop 
ingezet op digitaal contact. In 2021 lag de focus onder meer op eerlijke handel en een 
herbebossingsproject.

Als warme en solidaire stad ondersteunt stad Brugge projecten in het Zuiden die door 
Bruggelingen worden opgezet.
In 2021 ontving het stadsbestuur negen duurzame projectaanvragen van 
geëngageerde inwoners. Zes initiatieven situeren zich in Afrika, twee in Latijns-
Amerika en één in Azië, goed voor een totaalbudget van 39.268 euro. Deze projecten 
hebben aandacht voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, zoals een betere 
gezondheidszorg, kwalitatief onderwijs of goede sanitaire voorzieningen. Het Brugs 
Fonds voor Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS) voorzag het stadsbestuur telkens 
van deskundig advies.

Wil je zelf een project in het Zuiden opzetten? Contacteer de Noord-Zuiddienst voor 
meer informatie over hoe je projectsteun kan aanvragen, wat de voorwaarden zijn en 
welke documenten daarvoor nodig zijn. Ter inspiratie vind je in dit jaarverslag meer 
info over de gesteunde projecten en de organisaties die deze projecten uitbouwden.

Veel leesplezier

VooRwooRd

Dirk De fauw
Burgemeester

uitgifte
Mei 2022

Redactie
Noord-Zuiddienst

foto’s
De gebruikte foto’s zijn eigendom van de vermelde organisatie.
Cover: Unpslash - Julio Reynaldo

VoRmgeVing
Noord-Zuiddienst

dRuk
Stadsdrukkerij

VeRantwooRdelijke uitgeVeR
C. Beheydt, algemeen directeur Stad en OCMW Brugge
Burg 12, 8000 Brugge



4 5JAARVERSLAG 2021PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

inhoud

pagina 24
BRAZILIë

vRIeNDeN vaN ceIfaR fv
Verbouwing en inrichting van 

keuken en refter

pagina 18
OEGANDA
kIyODel vzw
Kiyodel skills training center

pagina 32
NEPAL
hImalayaN pROjects vzw
Computers voor de 
Shree Jayanti Secundary School

pagina 8
kAmEROEN

IRIe vzw
Aanleg stromend water en het 

plaatsen van sanitair in het 
vrouwenhuis ‘Beminga’

pagina 10
kAmEROEN

mIDDeNschOOl bRUgge-ceNtRUm
Scholenband Lycée Classique et 

Moderne d’Ebolowa - fase 1

pagina 12
kENIA
kItaNDa vzw
Uitdiepen bestaand waterbekken en/of 
aanleg nieuw waterbekken

pagina 16
NIGERIA

steUNgROep New laetaRe fv
Digitale skills en een cyberlokaal

pagina 20
TOGO

teRR@DIalOOg vzw
Bouw van ecologische toiletten en 

aankoop van materiaal voor 
de schoolkeuken in Weloudé

pagina 3
VOORwOORD

pagina 34
ZELf EEN PROJECTAANVRAAG INDIENEN

pagina 26
GUATEmALA

vIvIR eN amOR vzw
Verlenging dak 

Clinica Yalanhuitz



6 7JAARVERSLAG 2021PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

pRoJEctEn

AFRIKA

pagina 8
kAmEROEN
irie vzw

pagina 10
kAmEROEN
middenschool brugge-centrum

pagina 12
kENIA
kitanda vzw

pagina 16
NIGERIA
steungroep new laetare fv

pagina 18
OEGANDA
kiyodel vzw

pagina 20
TOGO
terr@dialoog vzw



8 9JAARVERSLAG 2021PROJECTSTEUN IN HET ZUIDEN

Aanleg stromend water en het plaatsen van 
sanitair in het vrouwenhuis ‘Beminga’

kAmERoEn
iRiE vzw

dE oRGAniSAtiE

Door de pandemie van de afgelopen jaren, moesten de 
activiteiten van IRIE tot een minimum worden beperkt.  
IRIE nam wel telkens deel aan de vergaderingen, die 
meestal virtueel plaatsvonden.

hEt pRoJEct

IRIE zette het plan op om het opvangtehuis voor jonge 
vrouwen en moeders in de educatieve site van Odin Oto 
van stromend water te voorzien.  
Hiervoor ontving IRIE in 2020 al een eerste schijf van 
2.700 euro van het Brugse stadsbestuur.

De afwerking van de aanleg van het stromend water 
in het vrouwenhuis heeft ervoor gezorgd dat de 
hygiënische maatregelen opgelegd als gevolg van de 
COVID-19  epidemie konden opgevolgd worden. De hulp 
kwam net op tijd.

dE toEkomSt

De toekomst van dit project ziet er rooskleurig uit en 
kan nu verder autonoom verder worden uitgebouwd.
IRIE vzw heeft plannen om zich verder in te zetten voor 
vrouwen ook in ons land.

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Odin Oto - Région du Sud
Kameroen

ontVAnGEn toELAGE
2.700 euro

contActAdRES bELGië

IRIE vzw  
Rogierlaan, 232B
1030 Brussel
irie-world.org
contactpersoon
Myriam Leunens
irie.international@gmail.com
t 0473 27 06 48

contActAdRES zuidEn
IRIE Cameroun asbl
Bastos BP 4864 Y’dé 
Cameroun
contactpersoon
Ntjam Marie-Louise
irie.international@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

Het project loopt goed. De vrouwen, leerkrachten en 
het personeel van de educatieve site ‘Educam’ hebben 
hun verantwoordelijkheid opgenomen. Zij besturen 
het project nu autonoom en zetten het project verder 
op een verantwoorde manier. Ze hebben blijk gegeven 
van veerkracht en doorzettingsvermogen, en daarmee 
wacht de vrouwen van Odin Oto een mooie toekomst.

ActiEf in bRuGGE

Hoewel activiteiten niet mogelijk waren omwille van de 
coronacrisis, werd er wel verder vergaderd via digitiale 
kanalen.

AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

www.irie-world.org
mailto:irie.international%40gmail.com?subject=
mailto:irie.international%40gmail.com?subject=
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Scholenband met het Lycée Classique et 
Moderne d’Ebolowa - fase 1

kAmERoEn
middEnSchooL bRuGGE-cEntRum

dE oRGAniSAtiE

De middenschool is gelegen in het centrum van Brugge 
en telt 170 leerlingen en 24 leerkrachten. De school 
biedt secundair onderwijs A-stroom aan. Daarnaast zijn 
we ook een Fair Tradeschool en een CLIL-school. In het 
eerste jaar bestaat ons aanbod uit de basispakketten 
Klassieke talen, Artistieke vorming, Sport, 
Wetenschappen en STEAM. In het tweede jaar hebben 
we de basisopties Grieks-Latijn, Latijn, Economie en 
organisatie, Moderne talen en wetenschappen en STEM-
wetenschappen.

hEt pRoJEct

In het kader van dit partnerproject willen we over een 
periode van 3 jaar 6 Key SDG’s integreren. 

We starten met de doelstellingen 4,9 en 13: er 
worden weer-en klimaatvraagstukken vergeleken en 
onderzocht, we starten een PenPal-project op en gaan 
over tot de analyse van beide les- en schoolculturen. Om 
dit in het eerste jaar (en de komende jaren) mogelijk te 
maken hebben we een investeringsplan opgesteld voor 
innovatie en schoolinfrastructuur. 

Het tweede jaar integreren we SDG 5 en 10: we 
werken samen een actieplan uit om de discriminatie 
en ongelijkheid tussen jongens en meisjes in kaart 
te brengen. In het tweede en derde jaar willen we de 
jongeren via nascholingen en vormingen sensibiliseren 
om de discriminatie en ongelijkheid te verminderen.

Aan het einde van ieder jaar wordt een evaluatie 
opgemaakt om de samenwerking zo nodig bij te 
sturen. Op die manier streven we naar een duurzaam 
partnerschap dat voldoet aan de principes van SDG 17.

dE toEkomSt

Tijdens verdere fases integreren we SDG 5, 10 en 17: 
we werken samen een actieplan uit om de discriminatie 
tussen jongens en meisjes en de ongelijkheid in kaart te 
brengen. 
Om ons in te werken in deze materie staan de komende 
maanden nascholingen op het programma bij Unia, 
School zonder racisme en Plan International. 
De opgedane kennis en vaardigheden delen we met 
onze partnerschool en vice versa. 
In het kader van het uiteindelijk gezamenlijk actieplan 
zullen de jongeren via nascholingen, vormingen en 
infomomenten worden gesensibiliseerd om zo de strijd 
aan te binden met discriminatie en ongelijkheid. Aan het 
eind van ieder jaar wordt een evaluatie opgemaakt om 
de samenwerking eventueel bij te sturen. Op die manier 
willen we tot een duurzaam partnerschap komen dat 
voldoet aan de principes van SDG 17.

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Ebolowa
Kameroen

ontVAnGEn toELAGE
6.000 euro

contActAdRES bELGië

Middenschool Brugge-Centrum
Sint-Clarastraat 46A
8000 Brugge
msbruggecentrum.be 
facebook.com/Middenschool-Brugge- 
Centrum-269104563261849
contactpersoon
Eli Noë
eli.noe@msbruggecentrum.be
t 050 33 09 64

contActAdRES zuidEn
Lycée Classique et Moderne d’Ebolowa
PB 54 Ebolowa
Cameroun
contactpersoon
Francky Otoulou
franckychichigno@yahoo.fr

StAnd VAn zAkEn

Tijdens de eerste fase hebben we zowel geïnvesteerd in 
infrastructuur als in het educatief aspect. 
Dankzij onze subsidiërende partners, Stad Brugge 
en Provincie West-Vlaanderen, kon er werk worden 
gemaakt van een nieuw labo en ICT-lokaal en 
van de aankoop van labo- en ICT-materiaal en 
bibliotheekinfrastructuur. 

Op educatief vlak werd met de eerstejaars gewerkt rond 
lokale weergegevens. Met de tweedejaars vergeleken 
we klimaatgegevens en onderzochten we de lokale 
oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Er wordt 
samen gezocht naar lokale oplossingen. De resultaten 
worden steeds digitaal uitgewisseld.
Daarnaast is er ook het “PenPalproject”, waarbij 
leerlingen per brief communiceren in het Frans of 
het Engels. Tot slot worden onze schoolculturen aan 
elkaar voorgesteld en geanalyseerd. Doel is om beide 
culturen te bevorderen en te optimaliseren wat de 
onderwijskwaliteit ten goede moet komen.

AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

ActiEf in bRuGGE

Onze school heeft een druk bezochte website die steeds 
toegankelijk is en waarop de school in al haar aspecten 
wordt voorgesteld. 
Op de Facebookpagina worden ook regelmatig 
activiteiten in de kijker geplaatst. 
Daarnaast ontvangen de ouders een twintigtal digitale 
nieuwsbrieven per schooljaar waarin de verschillende 
activiteiten worden voorgesteld. De activiteiten trekken 
regelmatig Brugse pers aan die dan verslag uitbrengt. 
Tot slot is er ook onze Instagrampagina waar nu en dan 
activiteiten in de kijker worden geplaatst.

http://www.msbruggecentrum.be
https://www.facebook.com/Middenschool-Brugge-Centrum-269104563261849
https://www.facebook.com/Middenschool-Brugge-Centrum-269104563261849
mailto:eli.noe%40msbruggecentrum.be?subject=
mailto:franckychichigno%40yahoo.fr?subject=
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Uitdiepen bestaand waterbekken en/of aanleg 
nieuw waterbekken

kEniA
kitAndA vzw

dE oRGAniSAtiE

De vzw Kitanda heeft haar zetel in Brugge. De leden 
van het bestuur en de algemene vergadering komen uit 
West-Vlaanderen maar de activiteiten beperken zich niet 
tot het grondgebied Brugge. 
We verzamelen de nodige budgetten door een constante 
bekendmaking. Voor de uitbouw van de projecten in het 
Zuiden doen we vaak een beroep op overheidssteun 
en op steun vanuit bedrijven. De knowhow om de 
projecten te onderbouwen, wordt opgebouwd aan de 
hand van wetenschappelijk gefundeerde informatie en 
begeleiding. 
Voor het project van deze subsidieaanvraag waren dat 
de “Ingenieurs zonder grenzen”. De ondersteuning 
houdt, naast advies en allerlei berekeningen betreffende 
dimensies van pompen en diameters van leidingen, ook 
bezoeken ter plaatse in. 
We beschikken in het Noorden over een technisch team 
dat ter plaatse gaat om samen met de lokale bevolking 
de projecten uit te bouwen. Alle medewerkers werken 
op vrijwillige basis. 
Ook “Aquafin” en “ministry of solar” vaardigt 
technici af die ter plaatse gaan werken. Wij doen aan 
fundraising bij particulieren door het organiseren van 
activiteiten in Brugge. Concerten, allerhande acties 
en schoolvoordrachten zijn een blijvende manier om 
fondsen te werven.

hEt pRoJEct

Dit gebied wordt “The desert of Kenya” genoemd. Het 
gebied is uiterst droog en de regenval is erg schaars 
en vaak onvoorspelbaar. Een droogteperiode (zonder 
regenval) van meer dan 1 jaar is niet uitzonderlijk. 

In samenwerking met de lokale overheden 
(waterdepartement) en tot op parlementair niveau 
hebben we onderhandeld en wordt gewerkt aan een 
watervoorziening als basis van een betere samenleving. 
Tevens worden alle homesteads voorzien van een 
toiletblok. 

dE toEkomSt

In 2022 wordt overgegaan tot het verder uitdiepen van 
een bestaande waterpan, de aanleg van leidingen naar 
drinkbakken voor het vee en het oppompen van het 
water naar de leefgemeenschappen. 
Verder worden er nog een 30-tal toiletblokken gebouwd 
en meerdere dakgoten aangebracht en watertanks 
geïnstalleerd. 
Het viskweekprogramma wordt verder uitgebouwd. 
Zo mogelijk wordt kleinschalige landbouw opgestart. 
Op langere termijn willen we deze regio helpen 
herbebossen. Daarnaast is de vzw Kitanda nog actief in 
andere projecten in Kenia en Noord-Nigeria.

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Goshi
Kilifi County
Kenia 

ontVAnGEn toELAGE
6.000 euro

contActAdRES bELGië

Kitanda vzw
Lentestraat 3
8380 Brugge
kitanda.be
facebook.com/Kitandavzw
contactpersoon
Rudy Devinck
rudydevinck@gmail.com
t 0499 62 14 60

contActAdRES zuidEn
Girls and Boys Life Development
P.O. Box 90202
80100 Mombasa
Kenia
contactpersoon
Steve Brian Omondi
girlsandboyslifedevelopmentcbo@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

Door de verdere metingen ter plaatse zullen we 
aanvullende informatie bekomen betreffende de 
regenval op deze door de geoloog vooraf bepaalde 
exacte locaties. Het zal ook duidelijk worden hoe de 
captatie van deze waterpans evolueert onder deze 
regenval. Deze informatie zal de aanvang van de werken 
nauwkeurig bepalen en ons in staat stellen om de 
outcome beter in te schatten. 
Het uitgraven kan pas gebeuren als er geen water in 
deze bestaande dam staat. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat de uitvoering van de werken even moest worden 
opgeschort. We verwachten dan ook dat het uitgraven 
zelf pas zal kunnen gebeuren in de maanden juli- 
augustus 2022. 

De watervoorziening wordt opgebouwd vanuit 
verschillende bronnen. Er werd een waterput geboord 
maar deze waterput levert te zout water af om als 
drinkwater voor de bevolking te kunnen dienen. Het is 
bovendien ook te zout voor irrigatie. Het water is wel 
geschikt voor persoonlijke hygiëne en als drinkwater 
voor het vee. 
Regenwater wordt opgevangen in dakgoten en in 
regentonnen. Deze voorraad is echter nog onvoldoende 
als drinkwater en irrigatiebron. Daarom wordt het 
regenwater dat neervalt op de bodem gekanaliseerd 
naar “waterpans”. 
Dit project bestaat uit het uitgraven van een waterpan 
zodat de watervoorraad toeneemt en de langere 
droogteperiodes kunnen overbrugd worden. Zo 
onstaan er mogelijkheden voor landbouw dankzij 
waterbesparende landbouwtechnieken. 
Het verder uitgraven van een bestaande waterpan 
gebeurt in samenwerking met het waterdepartement. 

Het bepalen van de locatie is hier van groot belang. 
Om deze redenen worden met pluviometers actuele 
metingen uitgevoerd ter plaatse en worden na regenval 
de waterstanden opgemeten. Momenteel is er immers 
een tekort aan betrouwbare informatie. Het verder 
uitgraven zal pas kunnen aanvangen na het verzamelen 
en verwerken van deze informatie. 
Dit zal vermoedelijk in juli of augustus 2022 kunnen 
worden uitgevoerd.

Ondertussen werd het “zoute” water ook aangewend 
om een viskweekproject op te starten, wat ook 
perspectieven biedt om inkomsten te genereren. 
Het water uit de “waterpans” wordt door ultrafiltratie 
gezuiverd tot drinkbaar water. Het verder uitgraven van 
bestaande waterpans, zal de capaciteit vergroten zodat 
ook een beperkte irrigatie mogelijk wordt en langere 
droogteperiodes kunnen overbrugd worden. Hierdoor 
zal de bevolking niet meer de grote afstanden moeten 
afstappen in de droogteperiodes waardoor het leven van 
kinderen en vrouwen niet langer bepaald zal worden 
door water- en voedseltekort.

Een werkbezoek staat gepland voor mei 2022 en dit 
zal ook het moment zijn om de besprekingen met het 
waterdepartement en de lokale bevolking op te nemen. 
Dit zal er voor zorgen dat de plannen uniform en 
rekening houdend met de inspraak zijn opgemaakt. 

Ondertussen werden de viskweekvijvers uitgegraven 
en werd het viskweekprogramma concreet opgestart. 
Daarnaast werd ook met de hand een kleien dam 
uitgegraven om een schooltuin en een kleinschalig 
landbouwproject op te starten. De toiletblokken zijn 
in volle opbouw. Er werden tot nu toe 45 toiletblokken 
gebouwd door de lokale bevolking met de steun van 
de vzw Kitanda. Enkele gebouwen werden voorzien 
van dakgoten en watertonnen. Er is dus een constante 
activiteit in samenwerking met de lokale bevolking.

http://www.kitanda.be
https://www.facebook.com/Kitandavzw
mailto:rudydevinck%40gmail.com?subject=
mailto:girlsandboyslifedevelopmentcbo%40gmail.com?subject=
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AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

ActiEf in bRuGGE

Wij communiceren met onze schenkers via een 
nieuwsbrief die hen meermaals per jaar wordt 
toegestuurd. Daarin wordt de evolutie van de projecten 
toegelicht. 
We geven voordrachten in scholen en organiseren waar 
mogelijk acties. 
We zijn aanwezig op Feest in’t Park, op de kerstmarkt in 
Oostkamp, op de Noordzuiddag in Rudddervoorde.
De actie Broederlijk Delen in de school in Dudzele die 
gepland was voor 2021, werd door corona uitgesteld en 
staat nu op het programma voor 2022. 
Ook de verschillende concerten en onze wijnavond 
konden niet doorgaan in 2021. Noodgedwongen namen 
we onze toevlucht tot een meer individuele benadering 
van onze contacten via een nieuwsbrief. 
Kitanda is lid van de Noord-Zuidraad in Brugge. 
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Digitale skills en een cyberlokaal voor het 
Vormingscentrum New Laetare Schools

niGERiA
StEunGRoEp nEw LAEtARE fv

dE oRGAniSAtiE

Steungroep New Laetare is een feitelijke statutaire 
vereniging die erkend wordt als Brugse vereniging. 
De vereniging is bijna 30 jaar actief en bewees haar 
degelijkheid in haar nauwe samenwerking met 
Stad Brugge, Provincie West-Vlaanderen, de Koning 
Boudewijnstichting, Kontinenten vzw, Hope for Girls, 
enz.

Ze heeft tot doel het sensibiliseren van jeugd en 
volwassenen voor de Noord-Zuidsamenwerking. 
Die samenwerking vertaalt zich hier concreet in een 
samenwerking tussen België (Brugge) en Nigeria 
(Owerri). De steungroep focust op projecten rond 
onderwijs, preventieve gezondheidszorg en sociale 
ondersteuning van werknemers.

hEt pRoJEct

Binnen de didactische, pedagogische en socio-
economische context blijkt het verwerven van digitale 
skills meer en meer een noodzaak. Via het inrichten 
van een computerlokaal willen we aan die noodzaak 
voldoen.  
De overkoepelende doelstelling is het aanbieden 
van kwaliteitsvol onderwijs in de hoop om zo de 
maatschappelijke positie van enkele honderden 
leerlingen te verbeteren. Mogelijk dragen ze later zo bij 
tot het ontwikkelen van een betere levensstandaard en 
een groter welzijn van vele Nigerianen. 
Zoals vermeld, gebeurt dit concreet door het inrichten 
van één of meerdere computerlokalen in een drietal 
fasen. Voor een eerste fase ontvingen we in 2021 een 
subsidie van 6.000 euro voor het inrichten van één klas 
met een 40-tal computers. Een echte noodzaak gezien 
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op digitaal 
gebied. Zo goed als geen van de leerlingen hebben de 
financiële middelen of de infrastructuur (internet, WiFi, 
soms zelfs elektriciteit) om vlot digitaal aan de slag te 
gaan. Vooral de doelgroep 15- tot 18-jarigen wordt hier 
beoogd. 
Aangezien de school voorzien is van zonnepanelen is 
alvast al voldaan aan één voorwaarde: elektriciteit! 
Het is de bedoeling om enkele tientallen computers te 
gebruiken voor het ontwikkelen van digitale skills maar 
ook als ondersteuning bij bv. het talenonderwijs. 

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Owerri
Imo State
Nigeria

ontVAnGEn toELAGE
6.000 euro

contActAdRES bELGië
Steungroep New Laetare fv
Edward de Denestraat 4 bus 29
8310 Brugge
newlaetaresg.com
facebook.com/SteungroepNewLaetare/
contactpersoon
Lieven Maes
lievenmaes@hotmail.com
t 0465 00 89 55

contActAdRES zuidEn
Vormingscentrum New Laetare Schools
Orlu Road 150
Imo State
Nigeria
contactpersoon
Chidi Chimah
bcchimah@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

Met plezier kunnen we melden dat onze partner ter 
plekke, proactief, fase één reeds realiseerde. 
Een grote ruimte werd voorzien van aangepast 
meubilair, 40 computers, wifi-verbinding, enz.  
Leerlingen krijgen reeds lessen in computergebruik, 
Internetgebruik, enz. 
Er wordt werk gemaakt van een uitbreiding met nog 
eens 40 computers. Het realiseren van een aparte 
ruimte voor gebruik door externen, oud-studenten, 
handelaars, ondernemers, enz. staat op stapel en zal 
hopelijk tegen begin 2023 een feit zijn. 

Daarnaast hebben jongeren, die meestal niet over 
een eigen laptop of computer beschikken, problemen 
om toegang te krijgen tot online tools. Deze hebben 
ze nochtans hard nodig voor de ingangsexamens 
voor universiteiten, inschrijvingen aan hogescholen, 
opvragen officiële documenten, enz. Ook hier biedt het 
gebruik van de digitale infrastructuur soelaas.

In een tweede en eventueel derde fase, worden 
enkele tientallen computers in een afzonderlijke 
ruimte voorzien voor het inrichten van wat je hier, 
een cyberlokaal (naar analogie met een cybercafé) 
zou kunnen noemen. Dit deel richt zich op de eigen 
laatstejaarsstudenten maar ook op leerlingen van 
andere scholen. De uitbreiding naar een grotere 
doelgroep, zoals handelaars, kleine ondernemers in de 
onmiddellijke regio wordt met het cyberlokaal als optie 
in het achterhoofd gehouden.

Vormingscentrum New Laetare Schools wil 
daar duidelijk een bredere maatschappelijke rol 
spelen. De partner in het zuiden wordt daarmee 
zelf hulpverlener, wat ze trouwens op vele andere 
vlakken al is. Er wordt immers werk gemaakt van 
preventieve gezondheidsonderzoeken in een bevriende 
school, er is de verkoop van tweedehandskledij, de 
financiële bijdrage aan het pensioenfonds en de 
hospitalisatieverzekering voor het personeel, het gratis 
onderwijsaanbod voor een 60-tal leerlingen, enz.

dE toEkomSt

In 2022 bestaat Steungroep New Laetare 30 jaar. Naast 
hulp bij bouwprojecten, die zeker een basisvereiste 
zijn voor kwaliteitsvol onderwijs, werd ook vaak 
ondersteuning geboden aan kleinere projecten: de 
aankoop van een schoolbus, het inrichten van een 
taallabo, een computerlokaal, enz. De laatste jaren 
verlegde de klemtoon zich naar gezondheidszorg, 
sociale ondersteuning, emancipatie, enz. 
Een jaarlijks preventief gezondheidsonderzoek 
waarbij leerlingen minimaal om de drie jaar worden 
gezien, is sinds 2018 verankerd in het schoolbeleid. 
Een groot aantal van de leerkrachten geniet van een 
pensioenspaarfonds en een hospitalisatieverzekering. 
In samenwerking met Hope for Girls werd een 
emancipatieproject voor meisjes opgestart. Met het 
“cyberroom”-idee wordt ook verder gekeken dan het 
puur didactisch-pedagogische luik en wil de school een 
bredere maatschappelijke taak opnemen.

ActiEf in bRuGGE

Door de coronacrisis werden zowat alle activiteiten 
(Feest in‘t Park, benefietconcerten, infosessies, enz.) 
afgelast. 
Het driemaandelijks info- en sensibiliseringsblad 
“Laetare Tijdingen” werd verder verspreid in een oplage 
van een 400-tal exemplaren, waarmee ook vele Brugse 
en West-Vlaamse gezinnen worden bereikt. 

AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

http://www.newlaetaresg.com
https://www.facebook.com/SteungroepNewLaetare/
mailto:lievenmaes%40hotmail.com?subject=
mailto:bcchimah%40gmail.com?subject=
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Kiyodel skills training center

oEGAndA
kiyodEL vzw

dE oRGAniSAtiE

KIYODEL is een vzw die zich richt op de meest 
kansarme, kwetsbare en gemarginaliseerde jongeren 
die in armoede leven in de plattelandsgebieden van 
Rwoho in Oeganda. We richten ons op strategieën en 
activiteiten die de jongeren stimuleren om innovatief te 
worden en kansen te creëren voor ontplooiing.

Een van onze projecten is het KEEP A GIRL CHILD IN 
SCHOOL PROJECT. 
Meisjes missen school tijdens de menstruatie omdat 
de meeste ouders het zich niet kunnen veroorloven om 
maandverband voor hun dochters te kopen. Ze worden 
gedwongen om van school af te gaan omdat ze hun 
menstruatiehygiëne niet kunnen garanderen.
Met KIYODEL pakken we de kritieke barrières aan 
die meisjes uit de klas houden door het verstrekken 
van hygiënische maandverbanden aan meisjes op 
verschillende basisscholen in de regio. 

hEt pRoJEct

Dit project bestaat uit de oprichting van een KIYODEL 
Skills Training Center voor jongeren in de gemeente van 
Rwoho (Ntugamo district), in Oeganda. 
De bedoeling is om de jongeren vaardigheden aan 
te leren die hen zullen helpen om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. 
Het centrum zal de jongeren ondersteunen en 
aanmoedigen om hun grenzen te verleggen, eigen jobs 
te creëren of hun kansen om in aanmerking te komen 
voor lokale werkgelegenheid te verhogen. Op die manier 
wordt strijd geleverd tegen armoede, kinderhuwelijken 
en werkloosheid. 
Door zelf een trainingscentrum te bouwen, wil KIYODEL 
een duurzame impact op de gemeenschap hebben. 
De vaardigheden die zullen worden aangeleerd 
op deze (beroeps)school zijn naaien, schrijnwerk, 
houtbewerking, bouwen, mechaniek en eventueel 
kunstnijverheid.

dE toEkomSt

Als het trainingscentrum eenmaal op volle toeren 
functioneert, moet de school kunnen instaan voor eigen 
onderhoud. 
Het is de bedoeling dat het centrum de eerste lichting 
afgestudeerden die bereid zijn om in het centrum te 
blijven werken, inschakelt voor inkomstengenererende 
activiteiten. 
Een eerste luik van activiteiten betreft het maatwerk 
bestaande uit schooluniformen voor andere scholen, 
kleding op maat voor de gemeenschap en herbruikbaar 
maandverband. Al dit materiaal zal te koop worden 
aangeboden in de regio en erbuiten. 
Een andere mogelijke activiteit is bedoeld voor 
BodaBoda-monteurs (monteurs voor motoren). Het 
centrum krijgt een werkplaats die tegen betaling 
motorfietsen herstelt. Motorfietsen zijn het meest 
gebruikte vervoermiddel in de regio. 
Als derde mogelijkheid is er de timmer- en 
houtbewerking. Het centrum gaat schrijnwerk leveren 
voor scholen, ziekenhuizen en andere publieke 
gebouwen. 

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Rwoho town council
Ntungamo district 
Oeganda

ontVAnGEn toELAGE
6.000 euro

contActAdRES bELGië

Kiyodel vzw  
Waterstraat 2 / 02.03
8770 Ingelmunster
kiyodel-uganda.org/
facebook.com/KiYoDeL.Uganda
contactpersoon
Cynthia Owembabazi 
cynthia@kiyodel-uganda.org
t 0493 79 99 75

contActAdRES zuidEn
Kiyodel
P.O. Box 185 Ntungamo
Uganda
contactpersoon
Brenda A. Wabwire
kiyodel.uganda@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

In december 2021 is KIYODEL, zoals gepland, gestart 
met het bouwen van het centrum. De projectcoördinator 
in België, Cynthia Owembabazi, was persoonlijk 
aanwezig om samen met de vzw KIYODEL in Oeganda 
de activiteiten te coördineren. Het is de bedoeling dat 
de bouwwerken in de hiernavolgende, opeenvolgende 
fasen worden uitgevoerd: funderingen, bovengronds 
betonneren en metselen, dakbedekking, afwerking 
(ramen en buitenschrijnwerk - vloer – schilderwerken), 
watervoorziening, zonne-energie en bedrading, 
conciërgewoning, toiletten en tot slot een keuken voor 
studenten. Momenteel zijn de funderingen gelegd en in 
de volgende fase zal de vloerplaat gegoten worden en 
worden de metselwerken aangevat.

ActiEf in bRuGGE

Door COVID-19 is het ons niet gelukt om in 2021 
activiteiten te organiseren. 
Wel lanceerden we een online campagne voor de 
verkoop van met de hand gemaakte kerstkaarten in 
Brugge en omstreken.

AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

En tot slot wordt ook het kunstluik niet vergeten: het 
vaardigheidscentrum zal ook art & craftproducten 
maken en verkopen.

http://kiyodel-uganda.org/
https://www.facebook.com/KiYoDeL.Uganda
mailto:cynthia%40kiyodel-uganda.org?subject=
mailto:kiyodel.uganda%40gmail.com?subject=
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Bouw van ecologische toiletten en aankoop van 
materiaal voor de schoolkeuken in Weloudé

toGo
tERR@diALooG vzw

dE oRGAniSAtiE

In de eerste maanden van 2021 werden meerdere 
nieuwsbrieven verstuurd met een terugblik op wat we 
de vorige jaren met Terr@dialoog gerealiseerd hadden. 
We keken ook vooruit naar wat er verder op het terrein 
in Togo nog zal gebeuren. 

Eind juni 2021 werd Terr@dialoog vzw officieel 
ontbonden, maar ter plaatse werkt onze partner voort. 
Om die overstap te realiseren werden in die eerste 
maanden meerdere (digitale en fysische) vergaderingen 
gehouden. Door corona konden we pas op 3 oktober 
onze slothappening organiseren. Met een wandeling 
en een gezellig samenzijn op het terrein van Hangerijn 
wilden we in schoonheid afscheid nemen van onze 
sympathisanten en van al wie ons op de een of andere 
manier gesteund heeft.  

hEt pRoJEct

Het project omvat de bouw van twee ecologische 
toiletten en de oprichting van een schoolkeuken. 
In elk dorp waar Terr@dialoog projecten opstartte, 
samen met A3E, werd er gekozen voor enkele 
ecologische toiletten bij de school. Dit omwille van de 
hygiëne, maar ook omdat dit type toiletten compostering 
van de fecaliën mogelijk maakt. Deze compost kan op 
zijn beurt dan gebruikt worden in de schooltuin. Terwijl 
het ene ‘huisje’ gebruikt wordt, wordt uit de andere put 
de compost gehaald (de stoelgang wordt afgewisseld 
met klein materiaal, vb. as, klein plantenmateriaal, 
zaagsel, zodat het kan composteren). De WC-huisjes 
zijn verplaatsbaar, ze zijn redelijk goedkoop en worden 
volledig ter plaatse gemaakt. Zeker voor meisjes is het 
echt noodzakelijk en vooral veiliger dat ze toiletten ter 
plaatse hebben en niet meer in de omgeving naar het 
toilet moeten gaan.

De kinderen hebben over de middag (van 12 tot 15 uur) 
geen les omdat het te warm is. Ze gaan dan meestal 
naar huis, maar door de afstand (doorgaans 3 tot 4 
km) komen velen van hen in de namiddag niet meer 
terug. Daarom vroegen de ouders van Weloudé of er 
een schoolkeuken kon georganiseerd worden, zoals we 
die al in enkele andere dorpen hadden. Deze subsidie 

dE toEkomSt

Terr@dialoog vzw bestaat niet meer in die vorm, maar 
de projecten, die opgestart werden, lopen verder. 
Ze worden ter plaatse nog steeds begeleid en opgevolgd 
door A3E. Ze worden ook nog ondersteund door 
Catherine en Francis Guidot, het Frans koppel dat een 
tijd lid was van Terr@dialoog, en met wie we contact 
blijven houden.

A3E heeft, dankzij een schenking van een plaatselijke 
chef en de giften van onze sympathisanten, een 
terrein van 20 ha kunnen aankopen. Dat terrein wordt 
geleidelijk volledig gebruikt voor biologische teelt. 
De opbrengst is voor de landbouwers én ook voor de 
projecten.
In de 4 dorpen groeit de betrokkenheid van de 
dorpelingen en dat is ook zichtbaar aan het aantal 
leerlingen in elke school. De goede resultaten van de 
afgestudeerden van de 4 basisscholen hebben ook als 
gevolg dat er meer kinderen doorstromen naar het 
middelbaar.

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Weloudé
Kara
Togo

ontVAnGEn toELAGE
3.000 euro

contActAdRES bELGië

Terr@dialoog vzw
Tramstraat 47 / 02.01
8310 Brugge
facebook.com/Terradialoog/
contactpersoon
Lieve Hoet
lieve.hoet5@outlook.com
t 050 49 09 62

contActAdRES zuidEn
A3E (Amis de l’Environnement et de  
l’Enfant Epanoui)
BP: 317
Kara
Togo
contactpersoon
Eugène Kokoti
eugenekokoti07@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

Zodra de fondsen die we kregen van Stad Brugge 
beschikbaar waren, heeft onze plaatselijke partner A3E 
het materiaal voor de schoolkeuken aangekocht. 
Dankzij Stad Brugge werd de bouw van een nieuwe 
kleuterklas mogelijk. Daardoor kan het oude 
kleuterklasje gebruikt worden als ‘afdak’ voor als het te 
veel regent. Anders wordt er buiten gekookt.

Het tweede luik, de toiletten, startte wat later. De putten 
werden gegraven en de verzamelbakken gegoten, maar 
toen brak het regenseizoen aan. Dat betekende een 
tijdelijke stop van de werken door teveel water in de 
putten. Maar nu staan de twee toiletten er. De nieuwe 
voorzitter, Eugène KOKOTI, zorgde voor de sensibilisatie 
en de uitleg over het (hygiënisch) gebruik. 
Nu heeft Weloudé, net zoals de andere dorpen 
Kpandeda, Tablao en Kadjada, enkele ecologische 
toiletten. En de kinderen kunnen, minstens 4 keer per 
week, genieten van een volle maaltijd. Een belangrijke 
steun voor dit arme dorp waar de bevolking het door 
corona extra moeilijk had.

ActiEf in bRuGGE

Zoals de voorbije 16 jaar werden vergaderingen van 
de Noord-Zuidraad bijgewoond, er werden regelmatig 
nieuwsbrieven verstuurd en via website en Facebook 
werden de laatste realisaties en foto’s gedeeld. 
Tijdens de slothappening van 3 oktober werden de 
voorbije activiteiten en realisaties met films en foto’s 
nog eens in de kijker geplaatst.

AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

maakte het mogelijk om dit te realiseren. Uiteraard 
worden de groenten die de kinderen, met de hulp van 
enkele ouders in de schooltuin kweken, hier verwerkt. 
En de basis van hun maaltijd - maïs en sorghum - wordt 
geleverd door de ouders, die dit op hun veld voorzien. 
Om voor 100 kinderen te koken was er echter materiaal 
nodig. Ook om hen op de best mogelijke manier 
hygiënisch te laten eten. Enkele moeders staan in voor 
een beurtrol als ‘maman cantine’.

Zowel de ecologische toiletten als de schoolkeuken 
hebben als doel een betere gezondheid en hygiëne voor 
de leerlingen. Een bijkomend doel is om zoveel mogelijk 
kinderen, zeker ook kleuters en meisjes, aan te zetten 
om naar school te komen. Een goede educatie kan elk 
van hen verder brengen, en de ouders zijn daar ook 
vragende partij voor.
In drie andere scholen van onze projecten in Togo is 
duidelijk dat die projecten (schoolkeuken, schooltuin, 
aanplanting bomen, schoolgerief, watervoorziening) 
meer kinderen aanzetten om naar school te gaan en dat 
ze regelmatiger én ook aandachtiger de lessen volgen.

https://www.facebook.com/Terradialoog/
mailto:lieve.hoet5%40outlook.com?subject=
mailto:eugenekokoti07%40gmail.com?subject=
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Verbouwing en inrichting van keuken en refter

bRAziLië
VRiEndEnkRinG cEifAR fv

dE oRGAniSAtiE

De West-Vlaamse vriendenkring Ceifar is een groep 
van gemotiveerde en geëngageerde mensen die het 
partnerschap met de Braziliaanse organisatie Ceifar 
opvolgt en ondersteunt. 

De groep werd in 2009 opgericht. Er is geen specifieke 
werking in Brugge, de vriendenkring werkt verspreid in 
West-Vlaanderen, en door middel van skypegesprekken 
wordt contact gehouden met de verantwoordelijke ter 
plaatse. In 2019 was er een tentoonstelling over het 
project in de onthaalruimte van het SFX-ziekenhuis. 
Door de pandemie waren alle activiteiten voorlopig 
opgeschort. In de maand mei vond een voordracht 
plaats over Ceifar in het Grootseminarie te Brugge.

hEt pRoJEct

De hygiënische inspectie van de stad Salvador heeft in 
2020 enkele richtlijnen uitgevaardigd voor de nodige 
aanpassingen en herstellingen. De keuken werd 
onhygiënisch verklaard omwille van onder andere de 
houten ramen, vervuilde en ontbrekende betegeling, 
verroeste wasbakken, onvoldoende afzuiging van 
dampen en vetten. Door de pandemie kregen we 
evenwel uitstel, wat ons de kans gaf om de nodige 
aanpassingen uit te voeren.
Aangezien de keuken niet gebruikt werd omdat alle 
schoolactiviteiten online verliepen, konden we samen 
met de directie, de bestuursraad en de medewerkers 
binnen Ceifar kijken wat de beste oplossing was.  
Dankzij financiële steun kon begin 2021 materiaal 
vernieuwd worden. Zo waren het fornuis en de oven 
bijvoorbeeld totaal onbruikbaar geworden. 
Aan een bevriend architecte, oud-leerlinge van 
Acopamec, werd gevraagd om de oude keuken in een 
nieuw kleedje te stoppen, rekening houdend weliswaar 
met alle wettelijke normen en ons beperkt budget. 
Daarnaast is ook de refter aan vernieuwing toe: daar 
worden nog oude stenen tafels en banken gebruikt 
die niet verplaatsbaar zijn. Het geheel heeft ook een 
opfrisbeurt nodig. 
Er wordt niet alleen gedacht aan een upgrade van de 
inrichting maar ook aan een meer efficiënt werkpatroon. 

dE toEkomSt

Wegens de pandemie werden in 2020 het medisch en 
het psychologisch centrum gesloten. Alle activiteiten in 
Ceifar werden stilgelegd en enkel het kleuteronderwijs 
met 250 leerlingen werd via thuisonderwijs verder 
gezet. 
In september 2021 werd begonnen met deeltijds 
onderwijs. Het nieuwe schooljaar ging van start op  
7 februari en enkel het kleuteronderwijs wordt verder 
gezet en uitgebouwd. Voorlopig worden enkel de 
danslessen en een nieuwe cursus informatica opgestart 
voor kinderen en jongeren buiten het kleuteronderwijs. 
Het medisch centrum wordt vanaf dit jaar uitgebaat door 
het José Silveirofonds. De nieuwe keuken krijgt elke 
dinsdag en donderdag de onverkochte groenten en fruit, 
alsook onverkoopbare verpakkingen (opengescheurd of 

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Tancredo Neves 
Salvador - Bahia
Brazilië

ontVAnGEn toELAGE
4.000 euro

contActAdRES bELGië

Vriendenkring Ceifar fv
9e Linieplein 2
8650 Merkem
ceifar.org.br
facebook.com/ceifar.ceifar.1
contactpersoon
Marc Vandenbon
marc.vandenbon@telenet.be
t 050 38 10 51

contActAdRES zuidEn
CEIFAR - Centro de Integração Familiar
Rua Direta de Tancredo Neves nº 402-E 
Tancredo Neves
CEP: 41.205.000
Salvador Bahia
Brazilië
contactpersoon
Guido Steeman
guidosteeman@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

Het project werd ingediend bij Stad Brugge, de Provincie 
West-Vlaanderen en de Gemeente Oostkamp om de 
nodige financiële steun te bekomen. Alle aanvragen 
werden eind 2021 goedgekeurd en de werken begonnen 
begin januari 2022. 
Volgens de planning zouden deze 45 werkdagen 
duren en eind februari 2022 afgerond moeten zijn. 
Bij het schrijven van dit verslag zijn de vloeren en 
wandbetegeling afgewerkt alsook de te herstellen 
leidingen. Een volgende etappe bestaat uit het 
aanbrengen van de marmeren werkbladen en het 
installeren van de wasbekkens. De werken schieten 
goed op dankzij het uitstekend team werklieden. 
De vooruitgang van de werken is ook te volgen via 
de nieuwsbrieven (zie www.ceifar.org.br - Ceifar no 
mundo).

ActiEf in bRuGGE

Ongeveer acht keer per jaar en bij speciale 
gebeurtenissen wordt een elektronische nieuwsbrief 
verstuurd naar een 800-tal adressen. 
In 2020 verschenen naar aanleiding van de pandemie 
enkele artikels geschreven door Guido Steeman in het 
Brugs Handelsblad en Kerk en Leven over de situatie in 
Brazilië. 
Verder is er ook een samenwerkingsverband met de vzw 
Kinderen Derde Wereld. 
De vriendenkring is ook lid van de 4de pijlersteunpunt 
en 11.11.11 en is aangesloten bij vzw Kontinenten. 
Op de website van Ceifar en van de voornoemde 
organisaties is veel informatie terug te vinden.

AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

De wasplaats wordt afgezonderd van de kookruimte 
en de kookruimte wordt volledig afgesloten van de rest 
door een deurencomplex dat geopend wordt tijdens de 
bediening. Er wordt van deze werken gebruik gemaakt 
om de elektriciteits-, gas- en waterleidingen volledig te 
vernieuwen.
Het uiteindelijke doel van het project is het 
implementeren van een keuken en refter die voldoen 
aan de hedendaagse normen en eisen, en het realiseren 
van een aangename en functionele werkplaats. Er zal 
nieuw personeel worden aangeworven en werk worden 
gemaakt van een plan voor een betere verwerking 
van het voedsel (vooral groenten, fruit en brood), 
geschonken door verschillende handelaars.
Bij dit project zijn 300 kinderen en jongeren van 
3 tot 12 jaar en 30 jongeren van 15 tot 18 jaar 
rechtstreeks betrokken. Zij zullen dagelijks een 
middag- of avondmaal ontvangen. Daarnaast genieten 
25 personeelsleden van de vernieuwde keuken en 
refter. Het project blijft voorlopig beperkt tot binnen 
de instelling. Voor 2022 wordt nagedacht over een 
wekelijkse ‘sopão’, een soepbedeling met brood voor de 
armsten uit de buurt.

dicht bij vervaldatum) van een grootwarenhuis. Wat niet 
direct bruikbaar is voor Ceifar wordt verdeeld onder  
30 families die in extreme armoede leven. Eens 
de nieuwe keuken klaar is, zal er elke vrijdag een 
soepbedeling plaatsvinden.

http://www.ceifar.org.br
https://www.facebook.com/ceifar.ceifar.1
mailto:marc.vandenbon%40telenet.be?subject=
mailto:guidosteeman%40gmail.com?subject=
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Verlening dak Clinica Yalanhuitz

GuAtEmALA
ViViR En AmoR vzw

dE oRGAniSAtiE

Vivir en Amor is een project in Guatemala dat 
eerstelijnsgezondheidszorg aanbiedt vanuit twee 
kliniekjes in de dorpen Yalanhuitz en Pojom. De dorpen 
zijn gelegen in een afgelegen bergachtig gebied waar 
medische hulp heel schaars is. 
Het project werd opgericht in Guatemala in 2001 
door Hanne en Eva (vroedvrouw en verpleegkundige 
uit Roeselare en Koksijde) die er 10 jaar ter plaatse 
werkten samen met andere vrijwilligers en de lokale 
staf.
We richten onze pijlen vooral op dagelijkse medische 
consultaties en op ondersteuning bij transport naar het 
nationaal ziekenhuis wanneer gespecialiseerde hulp 
noodzakelijk is. Dit is in dit gebied geen evidentie, gezien 
de afstand en beperkte transportmogelijkheden.

Vivir en Amor begeleidt ook de traditionele 
vroedvrouwen die in deze streek de belangrijkste rol op 
zich nemen bij het begeleiden van thuisbevallingen.
Preventie rond gezondheidsthema’s en mogelijkheden 
aanreiken voor familieplanning behoren ook tot het 
dagelijkse takenpakket.

Met dit alles beoogt Vivir en Amor om een kwalitatieve 
gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. 
Iets wat hier in België vanzelfsprekend is, maar waar ze 
in Guatemala amper middelen voor hebben.

hEt pRoJEct

In de Clinica van Yalanhuitz merken we een sterke 
stijging op van het aantal patiënten die op consultatie 
komen. We willen hen graag op een comfortabele 
manier laten wachten. Daarom breiden we het dak aan 
de voorkant van de clinica uit, zodat ze beschut tegen 
de regen of de felle zon op een bankje onder het afdak 
kunnen wachten op hun consultatie. 
Dit kadert binnen de grotere opzet van Vivir en Amor, 
nl. kwalitatieve gezondheidszorg aanbieden aan alle 
inwoners in en rond Yalanhuitz (en Pojom). 
Mensen zijn vaak lang onderweg vanuit de dorpen naar 
de clinica en we willen hen dan ook graag comfortabel 
laten wachten, zodat we hen zeker niet afschrikken en 
daardoor op langere termijn zouden kunnen verliezen. 

SituERinG VAn hEt pRoJEct
dorpen Pojom en Yalanhuitz
Sn Mateo Ixtatan
Provincie Huehuetenango
Guatemala

ontVAnGEn toELAGE
568 euro

contActAdRES bELGië

Vivir en Amor vzw
Gladiolenstraat 18C
8800 Roeselare
vivirenamor.be
facebook.com/Vivir-en-Amor-
vzw-109908880459783
contactpersoon
Hanne Dejonckheere
han.dejonckheere@gmail.com
t 0497 10 50 65

contActAdRES zuidEn
Vivir en Amor Guatemala ONG
AP 63
130001 Huehuetenango
Guatemala
contactpersoon
Carlos Antonio Gomez Juan
cg022773@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

De dakuitbreiding van de clinica kon gebeuren binnen 
het vooropgestelde budget, waardoor de patiënten nu 
comfortabeler kunnen wachten op hun consultatie, 
beschut tegen de brandende zon of hevige regenbuien. 
Onze lokale ploeg verzorgt verder de dagelijkse 
consultaties. De gezondheidsmedewerkers zijn 24/7 
beschikbaar. Bij complexe gevallen of spoedgevallen 
staan zij ook in voor het transport met de jeep-
ambulance naar het nationaal ziekenhuis in de stad.

Het werkjaar 2021 was net zoals het jaar ervoor een 
bijzonder jaar door het coronavirus dat voor veel extra 
werk en voorzichtigheid zorgde. Gelukkig valt de balans 
van het aantal ernstig zieken en sterfgevallen in de regio 
mee, maar er was/is te weinig testmateriaal om dit 
concreet te registreren.
Er werd een heuse COVID-19 preventiecampagne 
opgestart en er kwamen duidelijke maatregelen tot 
stand. De vaccinatiecampagne verliep moeizaam, door 
een tekort aan middelen binnen de overheid, maar ook 
door een gebrek aan vertrouwen bij velen in de regio om 
zich een tweede keer te laten vaccineren. 
De algemene vaccinatie- en preventiecampagnes (tegen 
bv. ondervoeding, anticonceptie) gingen in 2021 verder. 
Het klinisch labo detecteerde in 2021 8 nieuwe gevallen 
van tuberculose die werden behandeld. 
Om een kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen 
in de regio te garanderen, blijven we ook de lokale 
gezondheidsmedewerkers ondersteunen en voorzien 
we voor hen een digitale medische opleiding via Zoom.  
De traditionele vroedvrouwen kwamen in 2021 terug 
samen, na een coronapauze. 

Het is en blijft primordiaal voor Vivir en Amor 
om aan zo veel mogelijk mensen een degelijke 
eerstelijnsgezondheidszorg te kunnen aanbieden. 

We hebben er al veel mooi werk verricht, maar ook 
naar de toekomst zijn de uitdagingen legio. Zo willen we 
streven naar een daling van de kinder- en moedersterfte 
maar ook van het algemene sterftecijfer in Yalanhuitz, 
Pojom en de omliggende dorpen. 
Het aantal ondervoede kinderen moet ook naar omlaag, 
en er moet werk worden gemaakt van een goed 
preventiebeleid om ziekten die voorkomen kunnen 
worden te bannen. We denken bv. aan amoeben door het 
drinken van onzuiver water, huidziekten door slechte 
hygiëne, tandproblemen door het niet poetsen, enz. 

Op langere termijn moet worden gestreefd naar een 
daling van het aantal kinderen per gezin door het 
aanbieden van gezinsplanning. Voorts moet werk 
worden gemaakt van de kennis en vaardigheden 
van gezondheidswerkers en traditionele lokale 
vroedvrouwen en moeten er werkmogelijkheden worden 
gecreëerd voor plaatselijke gezondheidsmedewerkers.

dE toEkomSt

Reeds 20 jaar zetten wij ons in voor dit 
gezondheidsproject en we hopen dit nog lange tijd 
te kunnen doen, om op die manier een kwalitatieve 
gezondheidszorg te kunnen garanderen voor de mensen 
in deze regio. Momenteel is de hulp in termen van 
middelen en personeel van overheidswege veeleer 
beperkt.

We moeten echter toegeven dat het steeds moeilijker 
wordt om voldoende financiële steun te blijven vinden 
voor de dagelijkse werkingskosten. We houden een 
exit-strategie in ons achterhoofd, maar hopen dat dit 
nog niet zo ver hoeft te komen. We blijven heel erg 
gemotiveerd om ons ten volle te blijven inzetten om op 
zoek te gaan naar verdere ondersteuning en financiële 
middelen. 

We kiezen er niet voor om nu in te boeten aan kwaliteit, 
maar we blijven elke uitgave optimaal afwegen, 
en trachten een juiste keuze te maken in onze 
investeringen.

Duurzaamheid staat centraal, daarom werken 
we samen met de lokale gemeenschappen en de 
Guatemalteekse overheid.  Vanuit België ondersteunen 
wij verder de lokale medewerkers met (medisch) advies 
en financiële middelen vanuit de Raad van Bestuur. We 
staan in contact via What’sApp en Zoom-sessies.
In april 2022 staat een werkbezoek ingepland om de 
dagelijkse werking te evalueren en te ondersteunen.

http://www.vivirenamor.be
https://www.facebook.com/Vivir-en-Amor-vzw-109908880459783
https://www.facebook.com/Vivir-en-Amor-vzw-109908880459783
mailto:han.dejonckheere%40gmail.com?subject=
mailto:cg022773%40gmail.com?subject=
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AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

© unSpLASh - mARiSoL bEnitEz

ActiEf in bRuGGE

Onze organisatie, Vivir en Amor heeft een eigen website, 
www.vivirenamor.be. 
Er worden ook digitale nieuwsbrieven verspreid en we 
hebben een Facebookpagina die up to date informatie 
bevat. 
Vergaderingen van de raad van bestuur gaan normaal 
door in Brugge, in het psychiatrisch ziekenhuis O-L-V 
Brugge. Door corona verliepen deze bijeenkomsten nu 
vaker via Zoom.
Op aanvraag geven we infosessies in scholen (o.a. 
Immaculata) of bij andere organisaties. Activiteiten 
kwamen in 2021 na de coronacrisis met mondjesmaat 
terug op gang.
Deze activiteiten zijn in de eerste plaats bedoeld 
om mensen te informeren, maar ook om fondsen te 
verzamelen. Enkele van die activiteiten waren: Lopen 
rond je kot 2.0 waarbij mensen vanuit Brugge en 
omstreken samen of apart liepen, de Cornet-actie via 
Trooper, een sponsortocht via de school Immaculata in 
Brugge.
Op 6 november 2021 was er een terugkommoment 
en jubileumfeest (20 jaar Vivir en Amor) in Roeselare, 
waar ook verschillende Brugse vrijwilligers op 
aanwezig waren. Ook burgemeester Dirk De fauw werd 
uitgenodigd, omdat ook hij sympathisant werd van Vivir 
en Amor oa door zijn bezoek in Guatemala samen met 
WTV.  
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pRoJEctEn

AZIË
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NEPAL
himalayan projects vzw
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Computers voor de Shree Jayanti Secundary 
School

nEpAL
himALAyAn pRoJEctS vzw

dE oRGAniSAtiE

Onze vereniging houdt zich bezig met bewustmakings- 
en sensibiliseringsactiviteiten op scholen, in 
verenigingen en op diverse (Noord-Zuid-) evenementen.  
Verder houden we ons ook bezig met het zoeken, sturen, 
evalueren en begeleiden van vrijwilligers en stagiairs in 
en naar projectgebieden. 
Onze vereniging is lid van de Noord-Zuidraad Brugge, 
het 4de pijlersteunpunt en is panellid van 11.11.11.

hEt pRoJEct

Het doel van dit project is het bouwen van een moderne, 
aardbevingsbestendige school voor een rurale maar nog 
dicht bewoonde etnische Magargemeenschap in Myagdi 
en het aanbieden van kwaliteitsonderwijs.

dE toEkomSt

We bieden COVID-19 preventiemateriaal aan, aan een 
twaalftal scholen. Voorts hopen we ook onze gratis 
medische mobiele kampen met dokters en tandartsen 
van hier terug te kunnen opstarten. 
Er staat ook een groot drinkwaterproject in het 
voormalige verwoeste aardbevingsgebied op de 
planning. 
Een andere grote middelbare school krijgt een nieuw 
sanitair blok en een drinkwaterfiltersysteem.  
We steunen ook de oprichting van een tweede 
medische post in het verre oosten, nabij Tibet, Sikkim 

SituERinG VAn hEt pRoJEct
Bhakimele
Beni municipality ward n°3
Myagdi
Nepal

ontVAnGEn toELAGE
5.000 euro

contActAdRES bRuGGE

Himalayan Projects vzw
Leiselestraat 138
8200 Brugge
himalayanprojects.org
facebook.com/HimalayanProjectsVZW
contactpersoon
Paul Vande Moortel
himalayanprojects@gmail.com
t 0488 38 02 77

contActAdRES zuidEn
Himalayan Pariyojana Nepal
Pun House, Harriyali Marga 25, 
Naya Gaun, Pokhara-15, Kaski
Nepal
contactpersoon
Kamal Adhikari
himalayanprojects@gmail.com

StAnd VAn zAkEn

Door de pandemie konden we eind 2021 niet naar Nepal 
afreizen om het project te begeleiden. 
Het volgende bezoek vond plaats in het voorjaar 2022, 
en daarbij werd alle materiaal geleverd en geïnstalleerd.  
Er wordt ook voor een opleiding gezorgd van het 
lerarenkorps dat zal leren hoe de uitrusting moet 
worden gebruikt en onderhouden.

ActiEf in bRuGGE

Door de coronaperikelen werden alle workshops, 
schoolbezoeken en standwerkactiviteiten afgelast.  
We hielden onze achterban wel op de hoogte per e-mail, 
via Facebook en via onze website. 
Via diezelfde weg konden er ook inzamelingsacties 
worden gehouden.

AAndAcht VooR dE duuRzAmE  
ontwikkELinGSdoELStELLLinGEn:

en Darjeeling, waarvoor een nieuwe uitrusting wordt 
aangekocht.
Een gedoneerde schoolbus dient verder afbetaald 
te worden en schooluniformen moeten worden 
gesponsord.  
Ook studiegeld voor wezen en verarmde scholieren 
alsook ons Noodfonds voor dringende hospitalisaties 
blijven tot onze kerntaken behoren.

http://www.himalayanprojects.org
https://www.facebook.com/HimalayanProjectsVZW
https://www.facebook.com/Abdijschool
mailto:himalayanprojects%40gmail.com?subject=
mailto:himalayanprojects%40gmail.com?subject=
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zELf EEn 
PROJECTAANvRAAg 
INDIENEN

VooRwAARdEn

•	 Je	hebt	(plannen	voor)	een	project	gelegen	in	een	 
 ontwikkelingsland.
•	 Je	project	draagt	bij	tot	ontwikkeling	en	structurele	 
 armoedebestrijding.
•	 Je	project	is	tot	stand	gekomen	in	samenspraak	 
 met de de lokale bevolkingsgroep of lokale  
 vereniging(en).
•	 Het	project	houdt	rekening	met	de	noden	van	de	 
 doelgroep en gunt deze inspraak in de  
 conceptualisatie en uitvoering ervan.
•	 Het	project	heeft	aandacht	voor	gender	en	gelijke	 
 kansen voor alle sociale klassen.
•	 Het	project	respecteert	de	culturele	eigenheid	van	 
 de regio.
•	 Het	project	omvat	acties	die	de	duurzaamheid	 
 ervan beogen.
•	 Het	project	wordt	uitgevoerd	volgens	een	 
 realistisch stappenplan.
•	 Het	project	stelt	een	haalbaar	budgetplan	voor.
•	 De	subsidie	mag	uitsluitend	dienen	voor	de	 
 betaling van kosten verbonden aan het project en  
 conform de ingediende begroting.

download het aanvraagformulier 
en reglement via  

brugge.be/subsidieprojectzuiden 
of mail naar

noordzuiddienst@brugge.be

35

Bruggelingen die actief zijn in een project in het 
Zuiden, of Brugse organisaties (ngo’s, scholen, 
bedrijven, ziekenhuizen, vzw’s, …) met een 
project in het Zuiden, kunnen een aanvraag voor 
projectsteun indienen bij Stad Brugge.

pRocEduRE

•	 Vul	het	aanvraagformulier	volledig	en	in	het	 
 Nederlands in.
•	 Voeg	er	de	gevraagde	bewijsstukken	bij.
•	 Stuur	het	ingevulde	formulier	terug	naar	Stad	 
 Brugge.
•	 Het	College	van	Burgemeester	en	Schepenen	 
 wint voor elke aanvraag advies in bij de  
 expertengroep van het Brugs Fonds voor  
 Ontwikkeling en Samenwerking (BFOS). 
 De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van de  
 datum waarop de expertengroep bijeenkomt  
 om haar advies te formuleren. Indien nodig, wordt  
 de aanvrager uitgenodigd voor toelichting over de  
 projectaanvraag.
•	 De	beslissing	van	het	College	van	Burgemeester 
 en Schepenen over de definitieve toekenning of  
 weigering van de subsidie wordt schriftelijk aan de  
 aanvrager meegedeeld.

bEdRAG

•	 De	organisatie	kan	slechts	één	subsidie	voor	 
 projectsteun in het Zuiden bekomen per jaar.
•	 Eenzelfde	project	kan	maximaal	drie	opeen- 
 volgende jaren gesubsidieerd worden.
•	 Een	project	kan	maximaal	6.000	euro	per		 
 kalenderjaar ontvangen.

uitzondERinGEn

Reiskosten, verblijfkosten, containerkosten, overhead-
kosten en loonkosten worden niet gesubsidieerd.
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https://www.brugge.be/subsidieprojectzuiden
mailto:noordzuiddienst%40brugge.be?subject=


stad brugge Noord-Zuiddienst
hoogstraat 9 (2de verdieping), 8000 brugge
t 050 44 82 44
noordzuiddienst@brugge.be

brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid
facebook.com/noordzuiddienststadbrugge
instagram.com/noordzuidbrugge

Openingsuren
maandag-vrijdag: 9 tot 12 uur - 14 tot 17 uur

mailto:noordzuiddienst%40brugge.be?subject=
https://www.brugge.be/diversiteit-en-noord-zuidbeleid
https://www.facebook.com/noordzuiddienststadbrugge
https://www.instagram.com/noordzuidbrugge/?hl=nl

