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Beste vrienden,
Het opstellen van ons jaarverslag is altijd een
gelegenheid om terug te duiken in het recente
verleden. Gedurende een jaar evolueren er veel
dingen, en deze retrospectieve blik geeft ons nog
meer energie om onze missie, in dienst van de
vrouwen en kinderen, voort te zetten.

En dan in België, waar de versoepeling van de
gezondheidsmaatregelen ons in staat stelde om
veel animaties uit te voeren bij de jeugd; waar
we in september de vreugde hadden om u ons
nieuwe logo te onthullen; waar we de mobilisatie
van veel jongeren zagen via “Yalla for children”!

Wat een genoegen om te zien dat, ondanks deze
moeilijke periode op wereldniveau, veel overwinningen zijn behaald, zowel in België als op het terrein van onze projecten.

Wij wensen u een goede lezing van dit jaarverslag, verfraaid met getuigenissen van de begunstigden. Wij blijven tot uw beschikking voor alle
informatie of verzoeken, aarzel nooit om ons
direct te contacteren.

In 2021 startte onze ondersteuning voor het
stortplaats project van Buterere in Burundi.
Dankzij uw hulp konden we het centrum snel
opzetten, het benodigde personeel financieren
en het leven van verschillende kinderen veranderen. In Nepal zijn alle administratieve CPCS-diensten nu ondergebracht in een nieuw gebouw, wat
coördinatie en efficiënt werk vergemakkelijkt. In
Zuid-Soedan vullen de nieuw geopende middelbare klassen zich met jongeren die gemotiveerd
zijn om hun studies voort te zetten.
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Dank u voor het voortzetten van de weg met ons,
in de voetsporen van Zuster Emmanuelle.
Yalla, vooruit!

“Het kind moet beschouwd worden als een uniek wezen die het recht heeft om gerespecteerd, geliefd en
verwelkomd te worden zoals hij of zij is.”
Zuster Emmanuelle
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FACE – Egypte

Hoofdartikel
De wereld herinnert zich opnieuw dat de vrede nooit gegarandeerd is.
Het is een permanente verovering. De mensheid weet dit en vergeet het dan weer, want wanneer zij van
de vruchten van de vrede geniet verliest zij vaak de herinnering van de grondvesting van deze vrede :
Aanvaarding van de andere, tolerantie, solidariteit.
Zuster Emmanuelle was een vredesactivist. Zoals Jean-Marie Cavada, met zijn voorwoord voor haar
eerste boek « Chiffonnière avec les chiffonniers » het deed opmerken « Zuster Emmanuelle is niet naïef.
De wereld van de sloppenwijken van Caïro is niet zoals de zaligheden : Naast de meest buitengewone
solidariteitsdaden zijn er ook diefstallen, mishandeling van vrouwen en misdaden. Maar Zuster Emmanuelle kneedt dit deeg. Zij maakt het goede met een realiteit die niet zo is. Ze troost zich niet met een
onrechtvaardige en harde wereldorde voor de armen. De opstand die in haar opwelt veroorzaakt noch
opsluiting in abstracte slogans, noch wrok, maar een verwijding van het hart».
De stem van het hart maakt het mogelijk om zich met zijn verschil open te stellen voor de anderen. Het
maakt het mogelijk om « Geliefd te worden zoals men is, mooi of lelijk, rijk of arm, goed of slecht, een
eerlijke man of een bandiet. » Het grootste geluk, volgens Zuster Emmanuelle, is het hart als enige gids
te hebben.
Zuster Emmanuelle creëerde in de sloppenwijk van Esbeth El Nakhal het Salam Center, in het Arabisch
“het Vrede Center”. Het is een multifunctioneel centrum met een gratis kliniek waar vrijwilligersartsen
zorgen verschaffen. Er is een speciale school voor gehandicapte kinderen en een kinderkliniek. Toegang
tot zorg en onderwijs zijn geplaatst als topprioriteiten voor de ontwikkeling van de gemeenschap.
Het woord “vrede” bevat een identieke wortel in het Arabisch (salam) en het Hebreeuws (shalom). Meer
dan een dialoog tussen christenen, joden en moslims, die ze wilde verenigen, is het een brug tussen
het lijden en de vreugde die ze heeft hersteld (Cécile-Fleur Brunod, « Il suffit d’aimer »). Zuster Emmanuelle kent “de kloof tussen onze nobelste aspiraties en de erkenning van onze laagheid; tussen onze
opstand tegen onrechtvaardigheid en onze eigen medeplichtigheid; tussen onze wil om te handelen om
de wereld te redden en onze eigen hulpeloosheid.” Voor Zuster Emmanuelle zal de brug die op onze
verschillen wordt geplaatst vrede tussen mensen genereren.
Elke actie om het lijden van anderen te verzachten is een getuigenis van liefde en vrede.
Veel van deze acties zijn het afgelopen jaar uitgevoerd dankzij u, onze donoren, die we niet genoeg
kunnen bedanken. Het jaarverslag dat u in uw handen hebt probeert u een zo nauwkeurig mogelijk verslag te geven. Dankzij jullie blijven de zaden van liefde en vrede, die gedurende haar hele leven gezaaid
werden door zuster Emmanuelle, ontkiemen, bloeien en vruchten dragen in veel delen van de wereld.
Robert de MUELENAERE,
Voorzitter
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Geografische locatie
van de projecten ondersteund door
Zuster Emmanuelle Belgium
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In 2021 bleven we samenwerken met de al vroegere
ondersteunde projecten en een nieuw project werd
toegevoegd in Burundi, met UCBUM. Dit project, dat
onlangs is gelanceerd, is een echt succes en veel andere
kinderen zouden er graag bij willen aansluiten. We gaan
stap voor stap vooruit, met een voorkeur om geleidelijk,
maar duurzaam, te evolueren om ervoor te zorgen dat
we op lange termijn kunnen beschikken over de noodzakelijke teams en middelen.
Het was ook het laatste jaar van samenwerking met Face,
na 17 jaar samenwerken. Maar onze inzet in Egypte blijft
intact, via Lekaa, en met de lancering in 2022 van een
nieuw project. Dit zal gebeuren in samenwerking met
onze Franse collega’s van ASMAE FR, vereniging Zuster
Emmanuelle. We zijn ervan overtuigd dat Zuster Emmanuelle, van daarboven, erg blij is dat we hand in hand
werken, en dan vooral in Egypte, in de buurten waar het
allemaal voor haar begon : Ezbet El Nakl en Mokkatam!
De pandemie heeft elk project in verschillende mate
beïnvloed, maar toch zijn er zoveel grote successen ontstaan. Ik nodig u uit om, project na project, te lezen wat
er in 2021 werd uitgevoerd. Sommige getuigenissen van
begunstigden zullen nog meer licht werpen op de gevolgen van wat er wordt ondernomen.
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CPCS – Nepal
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Egypte
Face for children in need
Financiële ondersteuning 2021 : 30.000 €

• 2550 straatkinderen en kinderen
van detentiecentra kregen medische,
psychosociale en educatieve zorg.
• 51 kinderen worden verwelkomd in het
overgangscentrum voor straatkinderen.
• Sinds 2010 werden er in dit centrum
853 kinderen onthaald.
• 202 kinderen worden verwelkomd in
de 3 weeshuizen voor verlaten kinderen.
Sinds 2003 werden meer dan
2.900 kinderen in de weeshuizen van
FACE verwelkomd.

2021 was het einde van de samenwerking tussen
onze verenigingen. FACE kon in Egypte zijn eigen
financiering ontwikkelen die hen in staat stelt om
zonder onze hulp rond te komen. Bravo voor hen!
Ze weten dat we, in geval van een moeilijkheid, de
deur open houden. We zijn er trots op dat we gedurende 17 jaar samen hebben kunnen werken, ten
behoefte van de kinderen van Egypte!

De impact van Covid heeft Egypte in 2021 opnieuw
hard getroffen. Op het niveau van de staf was het
noodzakelijk om door te gaan met afzonderlijke
teams, zoals in 2020 geïnitieerd.
Met grote droefheid vernamen we de dood van
de psycholoog die verantwoordelijk was voor het
programma van straatkinderen. De situatie had
uiteraard gevolgen voor de begunstigden : Slechte
gezondheid, maar ook inkomstverlies voor veel
Ter herinnering : FACE helpt en beschermt verla- gezinnen.
ten kinderen, wezen, straatkinderen en kinderen
in detentiecentra.
Het outreach team kon niet langer ‘s nachts werDe vereniging biedt de kinderen bescherming, een ken ten gevolge van de avondklok. Zij deelde de
stimulerende omgeving en aangepaste ondersteu- informatie over Covid, hygiënevoorschriften en
ning voor de re-integratie in hun familie.
bescherming met de straatjongeren. Meer dan
Ze implementeren een grote verscheidenheid 700 kinderen kregen noodhulp (voedsel, hygiëneaan educatieve, psychosociale en medische dien- producten, enz.) en medische zorg.
sten om aan alle behoeften van kinderen te voldoen. Deïnstitutionalisering wordt zoveel mogelijk
aanbevolen.
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Meer dan 300 gezinnen kregen ook hulp (één keer
per kwartaal voedsel, beschermende en hygiënische middelen).
15 kinderen waren in staat om hun families te
herintegreren, 45 kinderen zijn weer naar school
gegaan, 6 zijn onder leercontract!
In de 3 woningen van FACE worden 202 kinderen
verwelkomd, waaronder de verlening van medische zorg, het deelnemen aan psychomotorische
workshops, sport of bezoeken en het naar school
gaan voor degenen die de vereiste leeftijd hebben.
Al meerdere jaren pleit FACE voor deinstitutionalisering, en hoopt dat de Kafala (pleeggezin) de
voorkeursoplossing voor wezen zal worden. Hiertoe heeft FACE, in samenwerking met het ministerie, verschillende sessies gehouden om meer dan
400 gezinnen in staat te stellen geïnformeerd te
zijn over ouderschap, kinderontwikkeling en zo de
komst van een kind in een pleeggezin op de beste
wijze voor te bereiden.

Website : www.facechildren.org
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Kind opgevangen door FACE en in pleeggezin
geplaatst (Kafala)

Egypte
Lekaa

Financiële ondersteuning 2021 : 25.000 €

• Publicatie van diverse handleidingen :
- Pedagogische handleidingen voor
opvoeders
- Pedagogische handleidingen voor
9-12-jarige en 12-15 jarige kinderen
- Handleiding bestemd voor de families
(inclusief het voorkomen van geweld en
de gevolgen ervan voor het kind)
• Overeenkomst met 2 lokale
verenigingen en uitvoering van
activiteiten voor tieners
• Selectie van 4 animators en hun training
voor de uitvoering van deze para school
activiteiten

Lekaa is een vereniging die geïsoleerde en slecht
ondersteunde gemeenschappen helpt.
Het doel is het mogelijk maken van de opkomst
van lokale projecten (hulp voor alfabetisering,
schoolsteun, jeugdcentrum, zomerkamp, para
schooluitstappen, enz.) om deze lokale verenigingen autonoom te maken.
Het jaar 2021 was een jaar van transitie, met de
finalisering en terugtrekking van het eiland El Warraq, het schrijven van verschillende handleidingen,
en de planning van een nieuw strategisch plan :
- El Warraq : Na vele jaren werk werden de
lokale verenigingen in 2021 gesteund voor
volledige autonomie in de voortzetting van
de activiteiten met kinderen. Er werd een

-

-

evaluatie van het werk uitgevoerd om te
genieten van deze ervaring bij de selectie
van toekomstige projecten.
Een reeks handleidingen, betreffende het
werken met kinderen al naar gelang hun
leeftijd, werden gepubliceerd. Dit maakt
het mogelijk om de goede praktijken die ter
plaatse zijn verworven te verspreiden.
Een nieuw programma «Verhaal en Geschiedenis» werd gelanceerd, om het bewustzijn
van de oudheid te vergroten, de Egyptische
identiteit te ondersteunen en zo jonge mensen met hun geschiedenis te verbinden
door middel van een reeks bezoeken, bijeenkomsten en workshops.
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Nepal
Child Protection Centers and Services (CPCS)
Financiële ondersteuning 2021 : 115.000 €

• 4 regionale socialisering-/
revalidatiecentra (Sindhuli – Dolakha
– Morang – Kathmandu) die 41 lokale
centra (Better Health Care Access en
CPCS Local Action Support and Services)
ondersteunen.
• Meer dan 10.000 kinderen zijn
begunstigden
• Tussen 200 tot 300 kinderen worden
ondersteund door de centra van
socialisatie/rehabilitatie.
• 1.600 voormalige straatkinderen en
risicokinderen gaan naar school

CPCS, opgericht in 2002, heeft dit jaar met verschillende gevoelens doorgemaakt. In de eerste
plaats de bekommerdheid te zien dat miljoenen
Nepalezen, die gewoonlijk van de inkomsten van
het toerisme leven, als gevolg van de pandemie
in structurele armoede zinken. Om te voorkomen
dat dit effect op de kinderen zou hebben, organiseerde CPCS, samen met andere verenigingen, de
distributie van voedsel (bijna 20 ton) alsook van
meer dan 2.000 dignity kits voor vrouwen, duizenden warme klederen en verschaften ze medische
zorg.
Maar het jaar eindigde met vreugde. In Godawari
werd een nieuw gebouw ingehuldigd, waardoor
alle CPCS-afdelingen onder één dak konden worden samengebracht. Dit verbetert de communicatie en het werk van elk team.
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CPCS streeft ernaar te werken voor een samenleving waarin alle kinderen worden gerespecteerd,
gewaardeerd en beschermd. Haar missie is het
verlenen van basisdiensten (medisch, juridisch,
psychologisch, educatief, enz.), om een onmiddellijke verbetering te brengen voor kinderen/jongeren in straatsituaties en kinderen in gevaar.
Elke dag worden er tot 10.000 kinderen geholpen,
worden 200 tot 300 kinderen ondersteund door
sociale of revalidatiecentra, gaan 1.600 ex-straaten risicovolle kinderen naar school en krijgen honderden medische of juridische bijstand.

Het werk van CPCS is gebaseerd op 3 niveaus :
1. Preventie :
Het voorkomen en vermijden dat kinderen op straat belanden. Maar ook het bewust maken van het
publiek, de families, de autoriteiten en de kinderen zelf van de realiteit van het leven op straat (oorzaken, gevaren, aspecten en gevolgen).
2. Beperking van risico’s :
Een perspectief op korte termijn gericht op het onmiddellijk terugdringen van de gevaren van het leven
op straat.
3. Sociale re-integratie :
Een perspectief op middellange termijn, gericht op de geleidelijke en eventuele re-integratie van het
kind in de samenleving (deÏnstitutionalisering, gezinszorg, enz.).
GETUIGENIS
Ranju Shrestha – CPCS-psycholoog
Mijn taak is om met kinderen te praten en hun verhalen en problemen te leren kennen. Tegelijkertijd bied ik ook therapiesessies aan voor kinderen met emotionele en mentale problemen en
trauma. Het helpt hen om van hun pijn te helen en naar een betere toekomst te gaan. Het kennen
van de problemen en wensen van kinderen helpt het CPCS-team weloverwogen beslissingen te
nemen voor een betere toekomst.
Tijdens de COVID-19-pandemie was de grootste uitdaging voor kinderen de overgang van face-toface naar online lessen. Omdat de kinderen met wie we werken uit een slechte sociaal-economische achtergrond komen, hebben ze geen toegang tot computers of smartphones om de overstap
tot online te maken. Op dezelfde manier is hun fysieke activiteit aanzienlijk afgenomen.
De kinderen waren bezorgd en bang voor hun onzekere toekomst. Om ze te helpen meer te ontspannen en zich gelukkiger te voelen belde ik ze op en stelde voor te antwoorden op de problemen waarmee de kinderen konden geconfronteerd zijn. Dit was een nieuwe uitdaging voor mij,
omdat ik het kind niet persoonlijk kon beoordelen maar alleen op basis van telefoongesprekken
steun kon bieden. Maar het was een vruchtbare en leerrijke ervaring.

Website : cpcs.international
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Zuid-Soedan
Holy Trinity Peace Village de Kuron (HTPVK)
Financiële ondersteuning 2021 : 110.000 €

• 370 kinderen onthaald op de St
Thomas basisschool
• 30 studenten in een eerste klas
middelbare school
• 270 kinderen en baby’s opgenomen
in 3 centra “Early Childhood Community
Education” gebouwd in 3 buurdorpen
• 1 beroepsopleidingscentrum

De Sint Thomas basisschool van Peace Village
biedt een kwaliteitsonderwijs aan kansarme kinderen. De kinderen komen uit verschillende rivaliserende stammen.
De oprichting van het HTPVK had tot doel deze conflicten te verzachten om een vreedzame samenleving tussen deze gemeenschappen te bevorderen.

In 2021 maakte het herstel van de brug die verwoest werd door de overstromingen van augustus 2020 het mogelijk om Peace Village te verbinden met de rest van het land.
De school kon pas in mei heropenen. De periode van sluiting, als gevolg van Covid, maakte
het mogelijk om de slaapzaal voor jongens in de
school te renoveren.

In 2020 werden gedecentraliseerde kleuterscholen opgericht, evenals een eerste klas middelbare Naast onderwijs zet Peace Village ook agro-pastoschool die in 2021, 30 studenten telde. Voor stu- rale projecten op, evenals een “Peace Academy”,
denten die het niveau niet hebben om naar de mid- die zo belangrijk is in dit verscheurde land.
delbare school te gaan, bestaat er een beroepsopleidingscentrum, met verschillende opties :
Naaien, metselwerk en betonpraktijk, timmerwerk
en metaalindustrie.
Website : www.kuronvillage.net
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GETUIGENIS
Mijn naam is Notabo Mary Nakura. Ik ben 17 jaar oud in 2021. Ik ben een Toposa meisje met twee
jongere broers.
Mijn vader stierf toen ik nog maar vijf jaar oud was. Mijn moeder is twee jaar geleden overleden.
Op dat moment wilden de mannen aan de kant van mijn moeder me tot een geregeld huwelijk
dringen. Ze hadden alleen interesse voor de koeien. Mijn moeder was er tegen, maar na de dood
van mijn vader had zij geen enkele macht en de ganse familie was tegen haar.
Maar mijn moeder was sterk en wilde dat haar enige dochter naar school ging.
Omdat niemand in het dorp haar steunde, werd mijn moeder ten slotte gedwongen om met haar
kinderen naar Kuron te verhuizen.
Maar de mannen bleven haar volgen. Het werd zo ernstig dat uiteindelijk bisschop Paride Taban
tussenbeide kwam.
Bisschop Taban kreeg geld voor mij via de Vrienden van het dorp Kuron en zo werd ik op dertien
jarige leeftijd met een ander meisje, Susan Mark, naar Oeganda gestuurd. We verbleven bij familieleden van de bisschoppen in de stad Kiguba, Mosindi district in Oeganda. Ik was ingeschreven
in de derde klas van de Saint-Damien basis school. Voor het eerst in mijn leven werd ik met respect en aandacht behandeld. Ik was in staat om te gedijen. Ik werd beoordeeld op mijn verdiensten en niet op hoeveel koeien ik zou hebben om het trouwen. Ik ben daar trots afgestudeerd.
Deze ervaring in Oeganda was geweldig, maar ook moeilijk. Ik leerde op mezelf en op mijn geest
te rekenen, en mijn wil werd sterker dan deze van de andere meisjes. Ik was alleen, maar God was
met mij. Wat moeilijk was, was het culturele en taalkundige verschil. Maar ik volharde en kreeg
goede punten.
Het moeilijkste was dat mijn moeder stierf terwijl ik weg was.
Nu, in augustus 2021, schreef ik me in op het Lyceum St. Thomas van Peace Village.
Ik ben zo blij dat ik verder kan studeren.
Ik aanvaard mijn situatie. Ik gehoorzaam en vertrouw op degenen die mij helpen. Ze houden van
mij en zorgen voor mij. Mijn droom is om arts te zijn, omdat ik voel dat ik mensen wil helpen
die lijden en ziek zijn. Ik bewonderde artsen, zelfs voordat mijn moeder stierf. Ik wou dat ik ook
mensen kon genezen. Als dit niet mogelijk is zal ik lerares worden. Het is een geweldig beroep. Ik
wil de armen in nood helpen, wat een goede zaak is. Mijn leraar wiskunde vertelde me ooit : “...
onderwijs is niet alleen een baan, maar het gaat erom de armen te helpen...”
Ten eerste dank ik God voor deze wonderbare mensen die mij geholpen hebben. Vooral bisschop
Paride Taban die als een vader voor mij is en de vrienden van het dorp Kuron die zo gul zijn
geweest. Mijn advies aan anderen is om geloof te hebben en sterk te zijn. Wat er ook gebeurt,
laat u niet overrompelen door stress en geef het niet op. Je moet degene die nog zwakker zijn als
jij zelf aanmoedigen. God is er en hij zal je helpen. Met geloof en hoop kun je alles overwinnen.
Notabo Mary Nakura

Mary Notabo met sommige
vrienden van de middelbare
school

13

Oeganda
Blessed Damian School
Financiële ondersteuning 2021 : 17.000 €

• 700 kinderen onthaald in een basis
en middelbare school
• 65 leerlingen van het laatste jaar
van de basisschool zijn allemaal
geslaagd voor het examen van de
staat

De Blessed Damian School, opgericht in 1996
door Bishop Paride Taban, is een droom die werkelijkheid werd. Destijds woeden er in Zuid-Soedan
enorme bloedbaden, waardoor veel kinderen en
kindsoldaten op de vlucht gingen.
Monseigneur Taban zette zich toen in om hen op
te nemen. Hij krijgt van een religieuze congregatie
een perceel van ongeveer 30 hectaren om er een
school op te zetten.
De lockdown heeft het aantal toegelaten geopende
klassen verminderd. De middelbare school bleef
volledig actief, maar het was noodzakelijk om de
organisatie voor de slaapzalen te veranderen om
voldoende afstand tussen elke student te houden.
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In de basisschool was alleen de laatste klas open
op het begin van het jaar. Vervolgens konden de
andere klassen tussen maart en mei heropend
worden.
Twee goede berichten ondanks dit moeilijke jaar :
- De staat heeft de school eindelijk gekoppeld
aan publieke elektriciteit. Dit zal in de toekomst veel geld besparen omdat de generatoren alleen als back-up worden gebruikt.
- De 65 leerlingen van het laatste jaar van
de basisschool (33 meisjes en 32 jongens)
zijn allemaal geslaagd voor het examen van
de staat gegeven op het einde van de jaren
basisschool.

Democratische Republiek Congo
Oser la Vie

Financiële ondersteuning 2021 : 15.000 €

• 33 zogenaamde “heksen”
kinderen verwelkomd in families
en 11 in het Mama Emmanuelle
pleeghuis
• 68 kinderen die door
schooluitrustingen worden
gesteund

Opgericht in 2004, ijvert Oser La Vie en is betrokken bij de bescherming van kinderen. De vzw vereniging steunt kwetsbare kinderen, vooral deze
beschuldigt van hekserij, in de richting van autonomie. Deze autonomie gaat door formeel of informeel onderwijs, dan door beroeps re-integratie,
wat het einddoel van onze missie is. Sinds haar
oprichting heeft de vereniging verschillende uitdagingen voor het welzijn van het kind uitgevoerd.
Voor haar goede werking heeft Oser la Vie een
sterk team samengesteld uit : Een coördinator, ze
organiseert de activiteiten van de Vereniging, een
Project Manager, een Supervisor voor het Mama

Emmanuelle pleeghuis en een zeer dynamisch en
toegewijd team van opleiders.
Het schooljaar bood ondersteuning aan 44 kinderen (waarvan 33 in het lager en middelbaar onderwijs en 11 in het beroepsonderwijs, cyclus van
3 jaar of 18 maanden).
Gezien het pijnlijke verleden van deze kinderen
werd er psychosociale steun ingevoerd. We zien
vooral een gebrek aan genegenheid, gebrek aan
liefde en andere trauma’s.
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GETUIGENIS
Donat KIBULU heeft hypofyse dwerggroei. Sinds zijn geboorte
is hij het slachtoffer van afwijzing, intimidatie en misbruik vanwege zijn verschil. Zijn vader verliet zijn moeder omdat ze hem
niet wilde verlaten. Na 3 verhuizingen kwam zijn moeder onze
vereniging om hulp vragen. Hij verblijft nu al 4 jaar bij Mama
Emma. Vandaag heeft Donat zijn opleiding in lasmechanica
afgerond. Met onze tussenkomst kreeg hij een contract in het
Mechanisch Lasatelier van de Don Bosco school. Hij werkt als
lasser in hun werkplaats. Donat is ook de laureaat van de stad
Provincie Kinshasa voor beroepsopleiding.

Website : www.oserlavie.org
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Democratische Republiek Congo
Soutenons-Nous

Financiële ondersteuning 2021 : 12.500 €

• 8 mensen kregen een agropastorale training
• 1 varkensboerderij, 1 kippenhok
en 1 verwerkingseenheid in
aanbouw

Dit project wordt sinds 2017 ondersteund. Het
doel is de ontwikkeling van een agro-pastoraal
project in de buitenwijken van Kinshasa, in N’Sele.
De begunstigden zijn vooral de meest kwetsbare
tienermoeders, het staat hen toe om zichzelf te
voeden en een bron van inkomsten voor zichzelf
te creëren.

de volledige oprichting ervan.
Bij de biggen boorde men om een directe toegang
te hebben tot water, voor de dieren te wassen en
ze zo in goede gezondheid te houden.
Er wordt een verwerkingseenheid gecreëerd, maar
sommige essentiële elementen zijn moeilijk te vervoeren (bijvoorbeeld geblokkeerd in de haven van
Matadi).
2021 zag de opbouw van een kippenhok, maar ver- Bosbranden verwoestten een hectare aan fruitbotragingen in de leveringen van kuikens vertraagde men. Ze werden begin 2022 opnieuw geplant.
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Democratische Republiek Congo
Juka Utante

Financiële ondersteuning 2021 : 15.000 €

• Jonge meisjes opgeleid in 2021
- Bena Cisuaka site 25 personen
- Bakwa Bowa site 30 personen
- Mbujimayi site 25 personen

Het is in Mbuji-Mayi (Oost-Kasaï) dat deze vereniging projecten heeft ontwikkeld voor weeskinderen (toegang tot onderwijs en gezondheidszorg)
maar ook voor vrouwen en tienermoeders, die
uitgesloten zijn van de samenleving, door hen een
opleiding en een toegang tot professionele activiteiten zoals naaien te geven.

De opleiding gericht op snit/naaien, evenals de
levering van een starterkit (machine, stoffen en
garen) stelt deze jonge meisjes in staat een nieuwe
bron van inkomsten te hebben voor hen en hun
gezinnen en deze ongezonde omgeving te verlaten

Het uitdelen van hun diploma en de starterkits zijn
elk jaar een vreugdevolle ceremonie, waar deze
De opleidingen vinden plaats op het hoofdkantoor jonge meisjes de toekomst zien open gaan voor
van de vereniging, en andere op mijnbouwlocaties, hen!
waar jonge meisjes worden uitgebuit. Gedwongen
om te werken voor een ellendig salaris, zonder veiligheidsvoorwaarden, worden ze ondermeer vaak
blootgesteld aan fysiek en seksueel misbruik.
Website : jukautante.org
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Burundi
Jaune Egypte

UCBUM via CPCS international

Web: R244 V188 B76
Print: C4 M29 J77 N0
Hexadécimal: #f4bc4c
Pantone C: 142C
Pantone Un: 1225U

Bleu Ouganda

Bleu Burundi

Web: R90 V119 B177
Print: C71 M51 J8 N0
Hexadécimal: #5a77b1
Pantone C : 7456C
Pantone U : 2133U

Web: R99 V176 B188
Print: C62 M12 J26 N1
Hexadécimal: #63b0bc
Pantone C : 7709C
Pantone U : 7709U

Financiële ondersteuning 2021 : 3.770 €

8

• 40 jongeren worden dagelijks
verwelkomd
• 1 sociale werknemer
• 1 straatwerker

We zijn in 2021 begonnen met onze samenwer- Begeleiding en psychosociale ondersteuning
king, in het hart van de stortplaats van Bute- Voedingsondersteuning en begeleiding voor
rere. De eerste observatie is angstaanjagend :
ondervoede kinderen van 3-6 jaar
5.755 mensen, waarvan 46% kinderen, voeden
- Tijdelijk onderdak
zich van de publieke stortplaats die de stad Bujumbura bedient en de kinderen, vooral meisjes en De doelgroepen zijn :
adolescenten, blootstelt aan diverse risico’s, waaronder uitbuiting, inbegrepen seksueel, geweld op
- Straatkinderen
basis van geslacht, ongewenste zwangerschap- Kinderen uit kansarme gezinnen
pen, straatleven, enz.
- Kinderen die op de stortplaats wonen
- Kinderen die symptomen van ziekte of
De activiteiten in dit programma zijn grotendeels
ondervoeding vertonen
gericht op preventie en ondersteuning :
-

Pedagogische versterking en schoolsteun
Re-integratie in de maatschappij en
schoolfollow-up

19

GETUIGENIS
van Cynthia MANIRAMBONA, directeur van UCBUM
Twee jongens werden straatkinderen. Zij hadden een
huis gebouwd voordat hun moeders hen verlieten om
te trouwen met een andere man. Deze nieuw getrouwden mishandelden hen totdat ze zich weer op straat
bevonden.
Door de verwijzing van de andere organisatie die in de
stad zetelt, verwelkomde UCBUM deze twee jongens
onder de anderen en herintegreerde hen op school na
een tijdelijke huisvesting te hebben gevonden bij een
ander kind met een ander gezinshoofd.
Dankzij het Ruhuka Kibondo-centrum slagen deze twee
jongens, beheerd door de gemeenschap, daar te blijven en niet meer op de straat te leven.
Veel kinderen die op de stortplaats woonden zijn nu de
eerste in het centrum en zijn nooit afwezig.
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Onze vereniging

CPCS – Nepal

Onze vereniging, opgericht in 1979, zet het werk van Zuster Emmanuelle voort.

Onze visie :
« Elk kansarm kind en elke kansarme vrouw moeten zich ontwikkelen in een geschikte omgeving die hen
in staat stelt autonoom te zijn en actoren in hun samenleving te worden».

Onze missie :
« Projecten steunen gericht op de positie van vrouwen en kinderen in precaire, kwetsbare of gemarginaliseerde situaties in de minst ontwikkelde landen. Deze projecten zijn erop gericht de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen te verbeteren, vooral door middel van onderwijs, en hen aldus in staat
te stellen zich harmonieus te ontwikkelen in hun samenleving».
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Onze waarden :
Liefde is met een grote voorrang de eerste waarde.
Niet alleen in verband met het leven van Zuster Emmanuelle en wat haar actie heeft geleid, maar ook
door het denken aan de relatie tussen Moeder en Kind, die de kern van onze projecten vormt. We
nemen in deze waarde de begrippen van solidariteit en broederschap in.
Daarna komt het respect van iedereen, namelijk al onze gesprekspartners (donoren, projecten, leveranciers, begunstigden, enz.). Daarom is onze vereniging, zoals Zuster Emmanuelle het wilde, apolitiek,
niet-confessioneel en maakt zij geen onderscheid tussen de oorsprong.
Het vertrouwen, dat ons verbindt met de donoren en de projecten, vormt een eerbare cirkel. Ethiek en
continuïteit zijn in deze waarde geïntegreerd.
Ten slotte, de moed. Dit betreft de ondersteunde projecten, en verwijst natuurlijk ook naar Zuster
Emmanuelle!
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Een nieuw visueel voor een nieuwe
dynamiek
In 2019 hebben we samen met onze raad van
bestuur een reflectie op onze vzw gestart.
Op iedere vraag over onze eigen identiteit
keerden we voortdurend terug naar de erfenis van Zuster Emmanuelle, en merkten we
op dat haar woorden nog altijd van een flagrante actualiteit zijn.
Ons verlangen was om in ons nieuwe logo
de dynamiek van Zuster Emmanuelle te
zien, haar blik vol liefde, haar menselijkheid,
haar toegewijde en authentieke kant! Haar
beroemde «Yalla» weerklinkt nog altijd als
een bevel om ons in beweging te brengen, op
de weg naar meer sociale rechtvaardigheid.
We hebben deze nieuwe identiteit gecreëerd
in samenwerking met het neo-Luvanistische
communicatiebureel Hugggy en de illustrator Philippe Debongnie.
We hadden de kans om Philippe Debongnie
te ontmoeten in zijn atelier in Brussel en hem vragen te stellen over de realisatie van dit nieuwe beeld.

Philippe Debongnie
Philippe Debongnie is een Belgische tekenaar en hoogleraar aan ESA Sint Lucas in Brussel.
Hij had altijd een passie voor het tekenen, de representatie met lijnen, curven en rechte lijnen van de
dingen die we elke dag zien. Hij is een complete kunstenaar, hij schildert, tekent en gebruikt ook digitale
hulpmiddelen om zijn beelden te maken. Altijd gericht op een realistische en persoonlijke weergave. Hij
maakt veel portretten, waar hij de voorkeur aan geeft. De manier waarop we denken, ons gedragen, ons
kleden en spreken is een inspiratie om deze portretten te maken.
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Philippe Debongnie is een Belgische tekenaar en
hoogleraar aan ESA Sint Lucas in Brussel.

Philippe Debongnie had deze inspiratie toen
hij ermee instemde samen te werken met het
communicatiebureel Hugggy voor het ontwerp
van het nieuwe visuele van onze vereniging.
Van de foto van Zuster Emmanuelle, die als
basis van het werk werd voorgelegd, zei hij :
«De vrede en stilte die uit dit gezicht voortkomt, is de boodschap die mijn tekening moet
overbrengen».

Portret in Chinese
inkt door Philippe
Debongnie gemaakt
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Wat was uw reactie toen het communicatiebureau Hugggy u vroeg een portret van Zuster Emmanuelle te maken?

Ik was erg gemotiveerd omdat haar portret nog niet veel getekend was door andere kunstenaars en de
bestaande beelden eerder fotografisch waren. Bovendien heeft haar gezicht duidelijke kenmerken zoals
haar sjaal, haar bril, haar blik vol rust en vrede.
Dat was de boodschap die mijn tekening moest overbrengen.
Daarnaast ben ik een tijdgenoot van Zuster Emmanuelle, ze maakte deel uit van ons dagelijks leven toen
ik jong was, we wisten dat ze een uitzonderlijk werk deed met de kinderen in Caïro.

Concreet hoe heb je dit nieuwe visuele verkregen?

Het communicatiebureel Hugggy gaf me een vrij nauwkeurige briefing. Het nieuwe visuele moest het
beeld van Zuster Emmanuelle meer hedendaags maken. Het moest het dynamisme van Zuster Emmanuelle overbrengen, haar toegewijde kant, maar ook haar blik gevuld met liefde en vrede.
Eerst tekende ik haar portret, daarna gebruikte ik een vector werktechniek (WPAP) die het mogelijk
maakt om de curven te verwijderen en het portret te snijden om het meer grafisch te maken. Het is een
vrij complex werk omdat het gezicht zijn oorspronkelijke uitdrukking moet behouden, de houding van
de persoon moet behouden blijven.

Bent u tevreden over het resultaat van dit project?

Ik probeer er altijd voor te zorgen dat de persoon door mijn portretten groeit, en ik denk dat dit hier het
geval is. Geen enkel portret komt uit mijn werkplaats als ik niet tevreden ben.
En ik werp er veel weg ... dit maakt deel uit van het proces.

Komt er binnenkort een tentoonstelling?

Op 6 september 2022 zal ik een serie portretten van jazzvrouwen tentoonstellen in het Marni Theater.
Het is een jazzfestival en als alles volgens plan verloopt, zal ik ook live portretten maken van de artiesten op het podium.

Dank aan Philippe Debongnie voor de tijd gegeven om dit interview te doen.
• Meer informatie over het werk van Philippe Debongnie : www.philippedebongnie.be
• Meer informatie over het communicatiebureel Hugggy vindt u op www.hugggy.com
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Communicatie en
fondsenwerving

Oser la Vie – RDC

In september 2021 veranderde de naam “de Vrienden van Zuster Emmanuelle” naar “Zuster Emmanuelle België” met het nieuwe visueel (zie vorig hoofdstuk : Een nieuw visueel voor een nieuwe dynamiek).
Onze vereniging is in België aanwezig met diverse veldacties gericht op :
• Informatie geven aan onze donoren over de activiteiten van de vereniging
• Rekrutering van nieuwe donoren om onze steun uit te breiden
• Het publiek bewust maken van onze missie
• Zuster Emmanuelle en onze vereniging bekend maken bij iedereen
De belangrijkste communicatie en fondsenwerving instrumenten gebruikt voor onze donoren zijn :

De Echos
Echos is de halfjaarlijkse nieuwsbrief die iedereen
die dat wenst op de hoogte houdt van het laatste nieuws van de vereniging en de ondersteunde
projecten.
Wij sturen nog enkel één papieren exemplaar per
jaar met ons jaarverslag.
De andere uitgaven zijn alleen beschikbaar via
onze website.

Papier en elektronische post
We sturen meerdere malen per jaar brieven naar
onze donoren, inclusief een nieuwsbrief over het
nieuws van onze projecten en de activiteiten
gestart in België, en eveneens een oproep tot
donaties om het werk voort te zetten.

De Sociale media
Onze website werd in september 2021 herzien,
rekening houdend met onze nieuwe grafische
charter. Onze website maakt het voor ons mogelijk om de laatste informatie te communiceren
en om onze publicaties en video’s te delen. Deze
website heeft nu een eenvoudige en efficiënte
online donatie module.
De Facebook pagina van de vereniging is een
belangrijk werktuig, vooral om het nieuws van
onze projecten of de evenementen die we organiseren in België door te geven.
Er werd ook een Instagram-account gelanceerd
om toe te laten jonger publiek te bereiken.
Sinds kort kunnen we ons via een LinkedIn-pagina
richten tot bedrijven en de professionele wereld.
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In 2021 werden ook andere acties ondernomen om onze vereniging aan iedereen bekend te maken en
fondsen te werven :

Lancering van onze nieuwe
visuele identiteit
In september 2021 lanceerden we onze nieuwe
visuele identiteit. Ter gelegenheid van deze lancering hebben we samengewerkt met het lyceum
Soeur Emmanuelle in Anderlecht.
Een prachtig fresco herinnert nu, aan de ingang
van de school, haar verbinding met Zuster
Emmanuelle

Animaties
Het doel van de workshops is om zuster Emmanuelle te doen kennen, vooral aan de jongste, aan de
hand van een film over haar leven.
Elke activiteit wordt gevolgd door een open debat over haar leven en werk, en maakt het mogelijk een
verband te leggen met de projecten die nu worden ondersteund.
Dit een beetje speciaal jaar liet ons toe om animaties «online» uit te voeren, maar ook tijdens buitenwandelingen met kleine groepen leerlingen!
We hadden het genoegen animaties te leiden in Val Notre-Dame, tijdens de startdag van het schooljaar,
maar ook in zo veel andere scholen, om de boodschap die Zuster Emmanuelle ons heeft achtergelaten
aan de jongere generaties over te brengen, en de prachtige projecten die we ondersteunen in Afrika en
Azië uit te leggen.
De Internationale dag voor de rechten van het Kind
was ook een kans om animaties te leiden met veel
jongeren. We namen deel aan het evenement georganiseerd door Jeunesses Musicales « Ma Voix, Mes
Droits » met jongeren van het vijfde en zesde lager
onderwijs.
Het is altijd fantastisch om de terugkeer van deze
jonge mensen te hebben, beurt op beurt verrast
om te zien wat een sloppenwijk is, geschokt om te
vernemen hoe jongeren elders in de wereld leven,
en bewonderend voor wat Zuster Emmanuelle en
onze verantwoordelijken van de projecten hebben
opgezet!
Deze dag eindigde met een concert waar elke klas
een lied, waarvan ze de tekst hadden gecomponeerd
in verhouding tot hun rechten, kwam zingen. Op
rock, slam of rap muziek hebben ze het geheel van
de Delta zaal in Namen enthousiast gemaakt.
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Cadeaubon voor kerstmis
In december 2021 lanceerden we een actie met cadeaubons “Yalla for Christmas” om onder de kerstboom te geven en de toegang tot onderwijs voor kinderen in onze projecten te ondersteunen. Met deze
bon kon je aan een kind ofwel een schoolpakket (boekentas, schriften, potloden) ofwel 3 maanden
onderwijs schenken. Dankzij dit initiatief werden 15 kinderen ondersteund in hun scholing.

Yalla for Children!
De uitdaging van Luc Steens en Tom de Dorlodot in september 2020 was per fiets de grote markt van
Brussel met Chamonix verbinden in 5 dagen. Daarna de beklimming van de Mont Blanc en ten slotte, de
kers op de taart, het dalen met een twee-zit paraglider.
Deze prestatie bracht een golf van optimisme onder de mensen die onze avonturiers dag na dag volgden, en wekte roepingen op.
Daarom lanceerden wij de « Yalla for Children »!
Yalla for Children is een actie van gesponsorde uitdagingen (wandelen, hardlopen of fietsen) uitgevoerd
ten bate van onze vereniging. Iedereen kan zijn grenzen overschrijden om het onderwijs van kinderen
over de hele wereld te ondersteunen. De actie startte werkelijk gedurende de lente 2021.
In 2021 werden diverse Yalla for Children wandelingen gehouden. Ondermeer een wandeling aan de
Belgische kust in april 2021 die deelnemers van alle leeftijden bijeenbracht rond een 20 km lange
wandeling en een 10 km lange race. We konden meer dan 2.900 euro inzamelen bij deze gelegenheid.
In mei werd in Grez-Doiceau een fietstocht georganiseerd door en voor kinderen van 12 jaar, een manier
om onze vereniging bekend te maken bij de jongste.
Ondertussen heeft het lyceum Zuster Emmanuelle zich aangesloten bij de beweging, met de organisatie
van een gesponsorde wandeling de dag voor de paasvakantie. Ze hebben daarmee meer dan 3.000 euro
bijgedragen voor de hulp aangeboden in Burundi!
En in 2022 zetten we voor het eerst een team op voor de 20 km van Brussel.
Dit initiatief kan georganiseerd worden in de schoolomgeving, het bedrijfsleven, de jeugdbewegingen,
de catechismusgroepen, ...
U kunt alle nuttige informatie vinden op onze site onder het tabblad «steun ons/ Yalla for Children».
Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op via yalla@soeuremmanuelle.be
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Organisatie
en follow-up
van de projecten

CPCS – Nepal
Foto van Anne Petry

Samenstelling van de vereniging
De vereniging is als volgt samengesteld :
De Raad van Bestuur (onbetaalde vrijwilligers)
- Robert de Mûelenaere (Voorzitter)
- Stany Geerinckx (Secretaris)
- Laurent Puissant Baeyens (Penningmeester)
- Geneviève Lefèvre
- Barbara Smet
- Michel Liégeois

Het Uitvoerend Bestuur in 2022
- Christophe Etien
- Cathy Aerts
De vrijwilligers
- Marie-Paule Boumans
- Marcel en Sophie Etien

Follow-up van de projecten
Elk ondersteund project wordt regelmatig opgevolgd. We communiceren regelmatig met lokale teams,
en volgen nabij de ontwikkelingen en de behoeften van elk van hen.
Afhankelijk van hun organisatiestructuur ontvangen we driemaandelijkse of halfjaarlijkse rapporten van
onze partners.
Bovendien komen de verantwoordelijke van de projecten periodiek naar België, wat het mogelijk maakt
om een vollediger blik te werpen op de evolutie van deze projecten. Bovendien proberen we, afhankelijk van de mogelijkheden, bezoeken aan de site te plannen. We hebben onze bezoeken 2 jaar moeten
uitstellen, maar 2022 zal ons in staat stellen om in verschillende landen waar we actief zijn ter plaatse
te gaan!
Deze manier van samenwerken stelt ons in staat om een duurzaam vertrouwen op te bouwen en met
de veldacteurs te zoeken naar antwoorden op de moeilijkheden die zich kunnen voordoen. Deze nauwe
werkaanpak heeft ons in staat gesteld om snel te reageren op de specifieke en dringende behoeften
in verband met de Covid-crisis in 2020 : levering van hygiëneproducten, medische zorg, voedsel, enz.
Bovendien kunnen we dankzij deze perfecte kennis van de situatie onze donoren op de hoogte houden van de vooruitgang van de gesteunde projecten en uitzonderlijke steun vragen om te reageren op
noodsituaties.
We nemen ook regelmatig deel aan bijeenkomsten tussen verenigingen om informatie te delen over
onze gezamenlijke projecten om hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun problemen. Deze worden
merendeels via de hedendaagse communicatie (skype, zoom …) gehouden.
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Financieel verslag
Al onze activiteiten worden gefinancierd door de vrijgevigheid van onze donoren via donaties, legaten
en deelname aan de evenementen.
Onze financiering is gebaseerd op transparantie. Onze boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door
een externe organisatie en is op aanvraag raadpleegbaar.
De uitgaven ter ondersteuning van de projecten worden bepaald op basis van een analyse van hun
noden, in samenwerking met lokale projectleiders.
Deze ondersteuningen worden daarna besproken en beslist door het Raad van Bestuur.
Omdat elk ondersteund project regelmatig wordt gecontroleerd, stelt dit ons in staat de jaarlijkse kosten in nauwe samenwerking met onze verschillende projecten te evalueren.
Dankzij deze follow-up konden we snel antwoorden op hun specifieke behoeften in de moeilijke context
van de gezondheidscrisis.
In 2021 hebben we deze ondersteund voor een totaal van 342.414 € (inclusief de follow-up kosten).Dit
bedrag wordt als volgt tussen onze projecten verdeeld :

DR Congo
14%

Burundi
Oeganda
1%
6%

Zuid-Soedan
31%
Nepal
40%
Egypte
8%

Sinds 2021 ondersteunen we een nieuw project in Burundi gelanceerd door CPCS, onze partner in
Nepal, in samenwerking met een lokale acteur.
De regelmatige donaties van onze donoren bedragen 312.913 €, een bedrag dat dicht bij dat
van 2019, vóór de gezondheidscrisis, ligt. In 2020 waren de donaties uitzonderlijk om het aan te kunnen. Er werden specifieke mededelingen over de gezondheidssituatie en diverse fondsenwervingsacties
gedaan om onze steun van tijd tot tijd te kunnen vergroten. De vrijgevigheid van onze donoren maakte
het mogelijk om positief te reageren.
Tegelijkertijd keert het bedrag dat in 2021 aan projecten is toegewezen terug naar een niveau
dat dicht bij dat van 2019 ligt omdat de uitzonderlijke behoeften van projecten om het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis (voorraden hygiëneproducten, maskers, uitzonderlijke voedselvoorraden,
medisch personeel, enz.) niet herhaald werden in 2021.
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De regelmatige giften van onze donoren zijn de belangrijkste bron van inkomsten en de vereniging heeft
ook genoten van legaten. Het boekjaar 2021 eindigde met een tekort van 66.620 EUR, gecompenseerd
door de legaten ontvangen gedurende de laatste jaren.

Resultatenrekening (in Eur)
2020

2021

Inkomsten
Gifte

440.485

312.913

Legaten en diversen

83.081

63.182

Evenementen en diversen

2.217

3.882

525.783

379.977

Totale inkomsten

Verdeling van de inkomsten in 2021
Evenementen en diversen
1%
Legsaten
en diversen
17%
Giften
82%

Lasten
Projecten en follow-up

447.380

342.414

Communicatie en bewustmaking

59.306

72.994

Algemene en administratieve kosten

33.350

31.192

Totale lasten

Netto resultaat

540.036

446.600

-14.253

-66.623

Ratio
Algemene en administratieve kosten /
totale inkomsten

Verdeling van de lasten in 2021
Communicatie/
Bewustmaking
16%

Algemene en administratieve
7%

Projecten/Follow-up
77%

8,21%

De communicatiekosten zijn gestegen in 2021 ten opzichte van 2020, het verschil wordt verklaard door
de investeringen die gedaan werden om de visuele identiteit van de vereniging te herdefiniëren, om het
imago van Zuster Emmanuelle terug te brengen in het middelpunt van haar communicatie, en door de
kosten van het verwerven van nieuwe donoren in onze directe mailings.
De algemene en administratieve kosten van de vereniging komen overeen met 8.21% van het totale
geïnde bedrag. Ze bestaan gedeeltelijk uit de salarissen van onze manager en de bediende die verantwoordelijk is voor marketing en communicatie, de huur en de algemene kosten.

33

Uw steun
is noodzakelijk

Het is dankzij uw steun dat we onze missie kunnen blijven uitvoeren :
de ondersteuning van projecten en verenigingen die zich inzetten voor de armste vrouwen en
kinderen.
CPCS – Nepal
Foto van Anne Petry

Giften
Private giften vormen het grootste deel van ons jaarlijks budget. U kunt op elk ogenblik een gift doen
op de bankrekening van onze vereniging.
Voor elke gift van meer dan 40 € sturen wij u een fiscaal attest.
Sinds onlangs is het ook mogelijk om direct online donaties te doen via onze website.

Legaten
Een legaat is de overmaking van een deel van uw vermogen, die in de loop van het leven bij testament
wordt opgesteld, maar pas bij overlijden van kracht wordt.
Het is een manier om mee te bouwen aan een verhaal waarin u gelooft. Tegenwoordig ontvangen we
regelmatig legaten van mensen die besluiten om een percentage (meestal ongeveer 5 tot 10%) aan onze
vzw te schenken. Hierdoor worden hun directe erfgenamen niet benadeeld en worden onze projecten
tegelijkertijd actief gefinancierd!
Voor mensen die geen directe erfgenaam hebben, laat een duolegaat een vermindering van de successierechten toe. Dit maakt het mogelijk om de vereniging te helpen door financiële steun te verlenen en
het netto aandeel van de erfgenamen te verhogen.
Het is te noteren dat deze bepaling in Vlaanderen niet langer mogelijk is.
Wij zijn beschikbaar om al uw vragen over dit onderwerp te beantwoorden of om u door te verwijzen
naar professionals.
Een notaris adviseur kan zich vrij verplaatsen om u te helpen bij deze reflectie, gebaseerd op uw gezinssituatie, uw erfgoed en de mensen en verenigingen die u wilt bevoorrechten.

Vieringen
Als u een viering wilt associëren met ons goed doel zoals een doopsel, een communie, een huwelijk,
een begrafenis of andere, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Deze vieringen zijn vaak
belangrijke ogenblikken in ons leven die we willen associëren met een goed doel, zodat de armsten
daarvan kunnen genieten.

Activiteiten
Wij organiseren regelmatig activiteiten om u te leren kennen, maar ook om nieuwe personen bewust te
maken van ons doel en geld in te zamelen voor onze projecten.
Bezoek gerust onze Facebook-pagina of onze website www.soeuremmanuelle.be om op de hoogte te
blijven.
Dit jaar hadden we een team van 20 deelnemers voor de 20 km door Brussel. Deze lopers en wandelaars hebben elk een minimum van 40 € aan sponsoring voor onze vereniging verzameld, en op de
D-Day droegen ze een mooi T-shirt in onze kleuren.
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Er zijn meer evenementen gepland voor 2022 :
Het concert op vrijdag 22 juli in de collegiale kerk van Nijvel wordt voor ons georganiseerd.
Eind oktober of begin november zal er een evenement worden georganiseerd, waaronder ondermeer de
prijsuitreiking van de Zuster Emmanuelle Foundation

Rekeningnummers van onze vereniging
BNP FORTIS
IBAN : BE52 2100 2404 2009
BIC : GEBABEBB
ING
IBAN : BE28 3100 5403 2120
BIC : BBRUBEBB
BELFIUS
IBAN : BE60 0682 4878 9970
BIC : GKCCBEBB

Elke gave van 40 € of meer is fiscaal aftrekbaar
en laat u toe tot 45% van het bedrag terug te krijgen.
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Zuster Emmanuelle
doctor Honoris causa
We herinneren ons zuster Emmanuelle (Madeleine Cinquin) dankzij haar werk met de armen en vooral
met de voddenrapers in Caïro.
Haar leven in de sloppenwijken van Caïro begint maar op de leeftijd waar men op pensioen gaat!
Gedurende meer dan 30 jaar was ze voor vele Belgen de waardige erfgename van Pater Damien of Abbé
Froidure.
Haar persoonlijkheid, toegewijd aan de armsten, die niet om liefdadigheid maar om solidariteit vroeg,
en met een pleidooi voor sociale rechtvaardigheid, liet haar tijdgenoten niet onberoerd.
Deze voormalige lerares droeg vaak de bijnaam «het kleine zusje van de voddenrapers», en ze wijdde
het einde van haar leven aan het verzorgen en helpen van vrouwen en kinderen in nood, aanvankelijk in
Egypte en daarna in andere landen.
Geboren in Brussel in 1908, verloor ze haar vader in 1914. Deze gebeurtenis zal diepe sporen achterlaten, en sommigen zien daarin de reden waarom ze ervoor koos om te weigeren zich te verbinden
tot een huwelijk (met een sterfelijk mens) en besloot om naar het klooster te gaan (in dienst van een
onsterfelijke God).
Op 20-jarige leeftijd studeerde ze af aan het Instituut Saint-Louis (Brussel) in de filosofische en religieuze Wetenschappen. Ze trad toen in als postulante bij de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Sion en
werd Zuster Emmanuelle in 1931.
Zij gaf les tot 1963 in Turkije en Tunesië.
In 1963 kwam ze in Egypte, waar ze tot 1970 les gaf aan het Sion College in Alexandrië.
Het was liefde op het eerste gezicht. Ze maakte al gebruik van de dageinden om arme gezinnen die in
de buurt woonden te helpen, door te leren lezen en schrijven aan kinderen die niet naar school kunnen
gaan.
In 1971, op de leeftijd van het pensioen, besliste zij zich toe te wijden aan de allerarmsten. Ze vestigde
zich bij de voddenrapers van Caïro. Ze deelde hun leven in het hart van de sloppenwijk. Haar prioriteit
zal het onderwijs aan kinderen zijn en het vinden van oplossingen voor de problemen waarmee vrouwen
worden geconfronteerd.
De motor van haar actie zal altijd Liefde zijn.
In 1976 werden de eerste stenen van een school en een vrouwenvergadercentrum gelegd. Het opende
officieel het volgende jaar.
In 1977 publiceerde ze «Chiffonnière parmi les chiffonniers» waarin ze haar strijd verhaalde.
Van 1982 tot 1993 verhuisde ze naar verschillende sloppenwijken waar scholen, gratis klinieken en
kleuterscholen werden gebouwd. Ze maakt gebruik van haar charisma om donaties te verzamelen en
de overheid van westerse landen te mobiliseren.
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Midden in de oorlog in Soedan ging ze naar Khartoem en creëerde daar onthaalhuizen, scholen en gratis
klinieken.
In 1991 behaalde ze de Egyptische nationaliteit. In 1993 verhuisde ze naar haar gemeenschap in Frankrijk. Ze publiceerde : “Le paradis, c’est les autres”.
Vanaf 1998 verwelkomde Zuster Emmanuelle daklozen in het zuiden van Frankrijk, terwijl ze zich bleef
investeren in verschillende projecten van de Vrienden van Zuster Emmanuelle.
In 2003 keert ze terug naar Caïro in de sloppenwijken van Mokattam, 10 jaar na het verlaten van de
stad van haar hart.
Ze is overleden op 20 oktober 2008 op 99-jarige leeftijd. Zij blijft in de herinnering van velen het symbool van het goed doel voor de allerarmsten.

In 1986 besloot de UCL (Univeristé Catholique de Louvain) haar de titel van doctor honoris
causa toe te kennen, die haar alsook aan Jacques Delors het volgende jaar werd gegeven.
Naar aanleiding van de brief van de rector van toen, Mr. Macq, waarin hij het besluit aankondigde om
haar met deze titel te eren, antwoordde ze haar verbazing, waarbij ze aanvankelijk dacht aan een goede
grap die met humor werd uitgevonden door studenten. En ze maakt van de gelegenheid gebruik om
nadruk te leggen op haar broers en zussen voddenrapers :
« Maar nu bewijst uw brief mij dat het waar is, echt waar dat u mij, de voddenraapster, wilt eren! In
feite zijn het mijn lieve broeders en zusters die op één of andere manier deze eer met mij ontvangen.
En dit brengt mij ertoe u te durven vragen : Zou u met mij één van onze jonge voddenrapers, die nu
studeert, kunnen uitnodigen? Met een prachtig doorzettingsvermogen heeft deze jongen met succes
een goed lager en middelbaar onderwijs voltooid. Elke dag zie je hem op zijn ezel ver weggaan om het
nodige water voor zijn familie te halen. Tijdens vakanties en verlofdagen helpt hij met het inzamelen van
vuilnis om het werk van zijn vader te verlichten. Bezorgd over de promotie van zijn broeders richtte hij
een Scout Troupe op, waar hij met liefde voor zorgt. Wat een vreugde voor hem en mij om naar België
te komen! »
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Deze jonge man die haar zal vergezellen, Romani, blijft zorgen voor de vereniging van de voddenrapers
van Caïro. Tijdens dit korte bezoek aan België maakte Zuster Emmanuelle gebruik van de aanwezigheid
van Jacques Delors om door hem te worden uitgenodigd bij de Europese instellingen en om daar haar
zaak te bepleiten. Romani legde ons uit tijdens zijn laatste bezoek aan België, in 2017, dat het tijdens
de maaltijd aangeboden door Jacques Delors voor hem de eerste keer was dat hij met een bestek at, en
niet met zijn handen. Veronderstel zijn verlegenheid, met die hoog - rangschikkende persoonlijkheden.
Hij raakte zijn bord nauwelijks aan!

Zuster Emmanuelle in de sloppenwijken van Caïro in de jaren ‘70

“ Liefhebben is leren luisteren
het verschil van de ander. ”
Zuster Emmanuelle
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Zuster Emmanuelle

Zuster Emmanuelle Belgium
Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel
T : +32 (0)483 303 809
info@soeuremmanuelle.be
www.soeuremmanuelle.be
f lesamisdesoeuremmanuelle
amissoeuremmanuelle
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“Het kind moet beschouwd worden als een uniek wezen
die het recht heeft om gerespecteerd,
geliefd en verwelkomd te worden zoals hij of zij is.”

