Jaarverslag
2020

CPCS - Nepal

Beste vrienden,
2020 was een speciaal jaar voor ons allen. Onze projecten, alsook onze levens, waren
beïnvloed door de ongekende situatie die wij gekend hebben.
Maar dankzij gemotiveerde teams, dankzij uw steun, en met de hulp van onze
begunstigden, zijn er grote prestaties te voorschijn gekomen, zijn er levens veranderd
voor vrouwen en kinderen in nood!
-

-

Onze snit en naai opleiding in de D.R. van Congo heeft jonge meisjes in staat
gesteld om uit de hel van de mijnen te komen, waar ze op elk moment worden
uitgebuit en hun leven in gevaar brengen, en zichzelf een voldoende inkomen te
garanderen om hun gezinnen te ondersteunen;
Ganse gezinnen die leven van kleine dagelijkse jobs kwamen in de straten van
Nepal terecht. Weggejaagd door de politie tijdens de lockdown, kwamen de
veldteams hen hun hulp aanbieden door voedsel en medische aan te bieden;
In Caïro werden de mobiele outreach teams in de stad verdubbeld. De
gezondheidscrisis heeft zulke gevolgen voor de gezinnen dat Face for Children
in Need in de plaats van hen alleen te laten en te wachten, de weddenschap
heeft gemaakt zijn mouwen op te rollen en in actie te komen!

En vele andere verwezenlijkingen zijn in dit jaarverslag ontwikkeld. We hebben ook
gebruik gemaakt van 2020 om te dromen, via de topprestatie van Luc Steens en Thomas de Dorlodot. Ter herinnering : Ze fietsten van de grote markt van Brussel tot Chamonix, en dit in 5 dagen, om dan de Mont Blanc te beklimmen, en neer te dalen door
paragliding! Deze prachtige uitdaging wordt verlengd in 2021 via de Yalla for Children,
waar we jullie voorstellen om op uw beurt voor de kinderen te bewegen.
We spraken een jaar geleden met u over het feit dat onze Raad van Bestuur de tijd
heeft genomen om na te denken om onze doelstellingen en missies, evenals onze waarden, opnieuw te definiëren. Over een paar weken zal dit leiden tot een evolutie van ons
beeld… Houd een oog op uw brievenbus aan het eind van de zomer!
Meer dan ooit willen we inspiratie putten uit onze oprichtster en strijden voor meer solidariteit en sociale rechtvaardigheid. We hebben daarvoor een paar getuigenissen aan dit
jaarverslag toegevoegd om u concreet te laten zien hoe deze solidariteit levens veranderd!
Yalla, vooruit!

“De winnaar, zei Napoleon, is degene die het
een extra uur uithoudt. Nou, je moet vechten. Je
moet het een extra uur volhouden”
Zuster Emmanuelle
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Hoofdartikel
Vreugde – Justitie – Geweten – Emancipatie - Liefde!
De intacte invloed van Zuster Emmanuelle die dit jaar 113 jaar oud zou zijn is
een echte uitdaging. Als ze voor ons zo eerlijk, zo relevant en zo dichtbij blijft,
moet er zeker een verklaring zijn. Deze leek ons even “eenvoudig” als “duidelijk”
bij het herlezen van het kleine boek van Anne t’sertevens “heel mijn leven Zuster Emmanuelle”. Het lijkt ons dat vijf bijbehorende woorden de getuigenis
van het leven van Zuster Emmanuelle, dat het tijdloze raakt, goed uitdrukken.
In de eerste plaats was er vreugde, die volgens Zuster Emmanuelle zelf een
grote kracht gedurende haar hele leven was. De vreugde die in het hart van
het kleine meisje, dat tijdens haar kinderjaren zo onder druk kwam, wonderen deed aan haar karakter, van nature opstandig en weerspannig ... De diepe
vreugde die haar de eerste nacht in de sloppenwijk doordringt in de verzaking
van nutteloze dingen. De vreugde beleefd met de voddenrapers die afwezig
leek toen zij terugkeerde naar haar geboorteland.
“Waar ik om vraag is geen liefdadigheid. Het is gerechtigheid!” Zuster Emmanuelle vocht om de voddenrapers te helpen hun plaats in de samenleving te
veroveren. Door varkensafval om te zetten in meststof konden de Mokkattam-varkenshouders zichzelf als de eerste milieuactivisten beschouwen en
zichzelf een nieuwe waardigheid schenken.
“Laat iedereen zichzelf de middelen geven om zijn geweten te wekken!” De
armoede in de wereld kan ons niet onverschillig laten. Zuster Emmanuelle was
niet bang om ons onder druk te zetten om in ons de geest van verontwaardiging te cultiveren, en dit is wat zoveel van onze tijdgenoten van haar in hun
herinnering houden, zij die haar lantaarn permanent verlicht hield en ons vroeg
hetzelfde te doen.
“Kinderen voeden en opvoeden : Daarmee moet het beginnen.” Voedsel,
gezondheid, hygiëne en onderwijs zijn allemaal met elkaar verbonden. Wat door
de emancipatie van de toekomstige moeder gaat. De moeder en het kind zullen
de kern vormen van alle gevechten van Zuster Emmanuelle, die verwachtte van
de verenigingen die ze had opgezet deze strijd te verlengen.
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“Als je wilt leven, moet je lief hebben.” De andere lief hebben om zijn verschil
te respecteren en zijn lijden te horen. Zuster Emmanuelle herinnerde ons eraan
dat iedereen een roeping van bijzondere liefde heeft. En liefde is de sleutel die
alles mogelijk maakt, omdat het onze stijfheid en onverschilligheid overwint.
Dit jaarverslag is een uiting van onze hartelijke dank aan onze donoren, die,
allemaal in hun bijzondere roeping, ontvankelijk zijn geweest voor de getuigenis van het leven van Zuster Emmanuelle en daardoor onze Vereniging - en al
degenen van wie we de inspanningen doorgeven - in staat hebben gesteld haar
actie voort te zetten.

Robert de MUELENAERE
Voorzitter
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Associatief project

CPCS

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”.
4 ǀ Jaarverslag 2020

Onze waarden
Basis van onze acties, ze zijn de kern van ons associatief project :
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.
Tenslotte, de moed. Dit betreft de ondersteunde projecten, en verwijst natuurlijk ook naar Zuster Emmanuelle!
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Verwezenlijkingen
2020
Belgïe

Nepal
Egypte

ZuidSoedan
Ouganda
Democratische
Republiek Congo

 eografische locatie van de projecten ondersteund door de Vrienden van Zuster
G
Emmanuelle

In 2020 kregen maar liefst
16,000 kinderen een steun via onze
projecten.
Naast de jaarlijkse steun hebben we
vanaf het begin van de pandemie
besloten een uitzonderlijk budget
vrij te maken voor elk van onze projecten. Het doel was de snelle aankoop van hygiëneproducten (zeep,
hydra-alcoholische gel), het nodige
om maskers te maken en een voorraad voedsel.
In een tweede fase werden in de
meest getroffen landen (Egypte en
Nepal) extra budgetten toegewezen
om een precaire bevolking zonder
levensnoodzakelijke middelen te
helpen.
Deze noodhulp weerhield ons er niet
van door te gaan met de programma’s
van elk van onze projecten. Vooral
dit jaar gaat al onze bewondering
naar de veldteams! Ze moesten zich
voortdurend aanpassen, noodsituaties beheersen en de finaliteit van
hun acties niet uit het oog verliezen.
Dit alles met de stress van het meebrengen van het virus in hun huizen...
Petje af voor hen!

Jaarverslag
Juka2020
Utante
ǀ7

Egypte

Face for Children in Need
Financiële ondersteuning 2020 : 70.000 €

2200 straatkinderen en kinderen
in detentiecentra hebben medische,
psychosociale en educatieve zorgen gekregen

750 straatkinderen zijn in de
dagcentrum onthaald
75 kinderen zijn in de
overgangsopvanghuis voor

straatkinderen

241 kinderen zijn in 3 weeshuizen
voor verlaten kinderen onthaald.
Sinds 2003, 2860 kinderen hebben in de
FACE weeshuizen onthaald geweest
Dit project wordt ondersteund sinds 2004. FACE helpt en beschermt verwaarloosde kinderen, weeskinderen, straatkinderen en kinderen in detentiecentra.
De vereniging biedt de kinderen bescherming, een stimulerende omgeving en
aangepaste ondersteuning voor de re-integratie in hun familie. Ze implementeren een grote verscheidenheid aan educatieve, psychosociale en medische
diensten om aan alle behoeften van kinderen te voldoen. Deïnstitutionalisering
wordt zoveel mogelijk aanbevolen.
Vanaf het begin van de crisis werden de 4 wooncentra in lockdown geplaatst
en werd een logistiek team opgericht dat verantwoordelijk was voor het organiseren van de aankopen en levering aan elk centrum, zodat het personeel en
de kinderen binnen de centra konden blijven zonder externe contacten. Een
eerste groep werknemers werkte vrijwillig voor een periode van 6 weken, vervolgens werden rotaties om de 3 weken georganiseerd.
Specifieke procedures werden gemaakt, waardoor veldteams en het personeel
van de centra veilig kunnen werken en de projecten kunnen aanpassen in de
context van de gezondheidspandemie.
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Na een pauze van 3-4 weken van de activiteiten in het veld konden genoeg
beschermende apparatuur (maskers, zeep, gel) worden aangeschaft om de
teams aan te passen en een noodhulp te organiseren.
In maart werd een groter bewustmakingsteam georganiseerd dat in april
begon te werken aan het verstrekken van informatie, steun en bescherming
aan kinderen op straat, in kinderdetentiecentra en onder gezinnen in arme
gemeenschappen en sloppenwijken.
FACE kon antwoorden op de groeiende
behoefte aan steun op
straat en in de armste
gemeenschappen van
Caïro.
Het is belangrijk om op
te merken dat FACE
onmiddellijk de preventie/bescherming
op korte termijn heeft
gelanceerd, wat de voorlichting en opleiding van
kinderen, gezinnen en
bewakingspersoneel inhoudt, maar ook door de nodige uitrusting te bezorgen
die ze nodig hebben om zich te beschermen tegen COVID-19 (handgel, zeep,
maskers, reinigings- en hygiëneproducten). Ze organiseerden ook de levering
van noodvoedselpakketten en een medische steun voor de armste gezinnen,
om de meest behoeftige gezinnen sociale vangnetten aan te bieden.
De teams bleven echter ook langer steun aanbieden door kinderen en gezinnen
te steunen voor reïntegratie en werkgelegenheid voor het scheppen van
inkomen.
Website : www.facechildren.org
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Egypte
Lekaa

Financiële ondersteuning 2020 : 30.000 €

Het was een bijzonder ingewikkeld jaar
300 families werden bewust gemaakt
voor Lekaa.
over de risico’s en preventie van Covid
Ter herinnering : Lekaa helpt geïsoleerde
en slecht ondersteunde gemeenschapMeer dan 400 jongeren genoten van
pen. Het doel is het scheppen van een
schoolactiviteiten en zomerstages
klimaat van vertrouwen, en het mogelijk
maken van de opbouw van lokale projecten (steun voor alfabetisering, schoolsteun, jeugdcentrum, enz.), en deze autonoom te maken.
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De lockdown van maart tot juni stond niet toe dat lokale projecten (al Warraq
eiland) elkaar konden ontmoeten, noch tot de Lekaa teams om gemakkelijk ter
plaatse te gaan. Dit project ging echter zijn laatste fase in, met als doel volledig
autonoom te worden. Maar het gaf de mogelijkheid om nieuwe oplossingen
te ontwikkelen, om kinderen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze niet
verliezen wat ze hebben geleerd.
Daarom werd de “educatieve tas” geboren, die spelletjes samenbracht om op
een speelse manier te lezen en wiskunde te oefenen.
Daarnaast werden kits om lokale families te informeren over de risico’s en preventie van Covid19 verspreid onder lokale verenigingen, die zo in staat waren
om de bewustwording van 300 gezinnen te vergroten en hen te helpen met
basisproducten (hygiëne en voedsel).
Het einde van de lock-down liet toe de animaties en zomercursussen te leiden,
waarvan meer dan 400 jongeren konden genieten! Door artistieke en educatieve activiteiten worden creatieve maar ook sociale vaardigheden ontwikkeld.
Het begin van het schooljaar werd verwacht om te zien of lokale acties (schoolhulp, vrouwenalfabetisering, enz.) zouden worden hervat. En het was met honderden dat zij zich haastten aan de deuren der verenigingen.
Het jaar 2021 zal ook worden gebruikt om voorbereidende studies uit te voeren
met verschillende gemeenschappen, en zo een nieuw project te lanceren.
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Nepal

Child Protection Centers and Services
(CPCS)
Financiële ondersteuning 2020 : 114.000 €

10.000 kinderen begunstigden
200 tot 300 kinderen die zorg
krijgen in sociale en revalidatiecentra

1600 ex-straatkinderen en
risico kinderen gaan naar school
CPCS werd in 2002 opgericht. Ze werkt
voor de bescherming van straatkinderen
en gemarginaliseerde kinderen.

Elke dag worden er tot 10.000 kinderen geholpen, worden 200 tot 300 kinderen verzorgd door sociale centra of revalidatiecentra, gaan 1.600 voormalige
straatkinderen en risicovolle kinderen naar school en honderden ontvangen
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.).
Als gevolg van de crisis is de armoede onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen snel verslechterd en zal het lang duren voordat deze weer normaal
12 ǀ Jaarverslag 2020

GETUIGENIS

Suresh - 15 jaar : “We zijn bang voor mensen die maskers dragen en een
ziekenwagen hebben, denkend dat zij de politie zouden kunnen zijn. We worden
steeds tegengehouden door de politie en meegenomen. We renden weg toen
we jullie zagen komen omdat we dachten dat jullie de politie waren en jullie
gezicht was bedekt met een masker. We zijn blij dat u tot bij ons bent gekomen... Nu hebben we iets te eten”.
kan worden. Vooral in een land als Nepal
waar de sociale zekerheid nog steeds niet
bestaat.
De teams : Ze hebben niet geaarzeld om de
straat in te gaan en de zwaksten te redden.
Naast essentiële basisbenodigdheden werd
ook medische en mentale ondersteuning
aangeboden. In afgelegen gebieden gingen sociale werkers van deur tot deur in
de dorpsgemeenschappen. Ze luisterden,
gaven advies en boden praktische hulp aan.
De middelen : Nepal is een land dat gevaar
loopt als gevolg van natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, enz.), en gezien
eerdere ervaringen (moeilijke toegang, trage
aankomst van internationale hulp) zijn de
4 centra uitgerust met een noodvoorraad.
Om de meest getroffen families te helpen
werden tonnen voedsel verdeeld : 8 ton
rijst, meer dan 1.000 pakjes noedels, 1 ton
linzen, 530 liter plantaardige olie, … maar
ook 2.000 zepen, 1.500 maskers, 100 liter
hydra-alcoholische gel, ...
Website : cpcs.international
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Zuid-Soedan :

Holy Trinity Peace Village van Kuron
Financiële ondersteuning 2020 : 110.000 €

De Sint Thomas basisschool van Peace
Village biedt een kwaliteitsonderwijs
aan kansarme kinderen. De kinderen
komen uit verschillende stammen :
Toposa, Murle, Kachipo en Jie. Het is
belangrijk op te merken dat deze stammen van traditionele rivaliteit zijn. De
oprichting van het HTPVK had tot doel
deze conflicten te verzachten om een
vreedzame samenleving tussen deze
gemeenschappen te bevorderen.

378 kinderen onthaald op de St
Thomas basisschool
1 eerste middelbare school
klas
279 kinderen en baby’s
opgenomen in 3 centra “Early

Childhood Community Education” gebouwd
in 3 buurdorpen

1 beroepsopleidingscentrum

In 2020 werden gedecentraliseerde kleuterscholen opgericht, evenals een
eerste klas middelbare school. Voor studenten die het niveau niet hebben om
naar de middelbare school te gaan, bestaat er een beroepsopleidingscentrum,
met verschillende opties : Naaien, metselwerk en betonpraktijk, timmerwerk en
metaalindustrie.
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GETUIGENIS

Dit is het verhaal van Anna Nadapal, een 20-jarige Toposa.

Zij is de jongste dochter van een gezin van 6 broers en 3 zussen. Ze voltooide haar basisonderwijs aan de St. Thomas basisschool in Kuron. Bovendien is zij de moeder van twee kinderen als gevolg van een gedwongen
huwelijk van haar oudere broers. Maar vanwege haar ambitie en vastberadenheid om te slagen keerde ze terug naar de basisschool. Vorig jaar zat
ze in de kandidaat-klas die het eindexamen met succes afmaakte, en Anna
scoorde 359 op 500 punten. Ze wilde doorgaan op de middelbare school,
en ging naar de nieuwe klas geopend in Peace Village. Maar ondertussen
werd Anna aangeworven voor een korte periode om gedurende 2 maanden
voedingssupplementen te verdelen onder zwangere vrouwen en vrouwen
die borstvoeding geven. In maart schreef ze zich in voor de St.Thomas
Secondary School, een allereerste nieuw opgerichte middelbare school!
Naast onderwijs, zet het
Peace Village ook agro-pastorale projecten op, evenals
een Academie van vrede, zo
belangrijk in dit gescheurde
land.
Op het einde van de zomer
hebben dramatische overstromingen een groot deel
van het gewas weggevaagd
en de brug verwoest die
Peace Village met de rest
van het land verbond.
De toekomstige oogsten werden beïnvloed, maar ook de houtplantages (voornamelijk Teck). Een voedselhulp werd opgericht om het tot de volgende oogst
te kunnen volhouden. De werken om de brug te consolideren en te repareren
werden uitgevoerd met de hulp van verschillende ambassades.
Website : www.kuronvillage.net
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Ouganda

Blessed Damian School
Financiële ondersteuning 2020 : 17.000 €

De Blessed Damian School, opgericht
700 kinderen onthaald in een basis
in 1996 door Bishop Paride Taban, is
en middelbare school
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.
Dit jaar was natuurlijk speciaal voor dit project, gezien de door de staat opgelegde lockdown : van maart tot oktober waren de scholen gesloten!
De heropening was officieel op 16 oktober 2020, met zeer beperkte klassen :
65 leerlingen in de basisschool en 50 leerlingen in de middelbare school. Pas in
maart 2021 konden de andere studenten geleidelijk terugkomen.
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Democratische Republiek
Congo
Oser la Vie

Financiële ondersteuning 2020 : 27.000 €

Het objectief van de vereniging is
het strijden tegen het geloof in zogenaamde “heksen” kinderen.
De prioriteiten voor deze kinderen zijn
onderwijs, preventie (voordat het kind
op straat is), het behoud van de kinde-

66 “heksen” kinderen onthaald
in gezinnen en een pleeghuis.

21 gezinnen kregen tijdens deze
Covid-periode voedselhulp
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ren in gezinnen wanneer dit mogelijk is
en bewustmaking.
Het schooljaar begeleide 61 kinderen
(lager en middelbaar onderwijs) en 5 jongeren werden naar een beroepsopleiding (cyclus van 3 jaren of 18 maanden)
gestuurd.
Gezien het pijnlijke verleden van deze
kinderen werd een psychosociale steun
opgezet. Men merkt vooral een gebrek
aan genegenheid, gebrek aan liefde en
andere trauma’s op.
Enkele kinderen zijn gehuisvest in het
Mama Emmanuelle House, maar de
meeste kinderen zijn in pleeggezinnen.
Naar aanleiding van de Covid heeft een
noodhulp toegelaten 21 gezinnen voedselhulp, bestaande uit 5 kg suiker, 25 kg
rijst en 2.5 liter plantaardige olie te geven.
Bovendien bevinden veel tienermoeders zich in straatsituaties. Daarom lanceert
Oser La Vie het project “Casa Familia”, een plaats van huisvesting en onderwijs,
om deze jonge meisjes autonoom te maken, zowel voor de opvoeding van hun
kind als in het leren van een beroep. Hiervoor werd een stuk grond gekocht. De
moeilijke periode heeft het nog niet mogelijk gemaakt om vooruit te gaan met
dit project, maar in 2021 zou het moeten mogelijk zijn om voor deze meisjes
verder te werken.
Website : www.oserlavie.org
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Democratische Republiek
Congo
Soutenons-nous

Financiële ondersteuning 2020 : 8.000 €

Dit project wordt sinds 2017 gesteund. 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.

8 personen volgden een agropastorale opleiding
1 varkensboerderij,
1 eendenboerderij en
1 geitenboerderij zijn actief

Dit project kende een contrasterend
jaar 2020. De gezondheidscrisis heeft er
natuurlijk toe geleid dat de activiteiten in
het begin van het jaar werden stopgezet.
Maar sinds september is het project
met kracht hervat! Veel werken werden
ondernomen en een nieuwe opleidster
kwam bij op het project, …
De 8 getrainde mensen blijven daarom enthousiast deelnemen aan de verschillende activiteiten : akkers, houtplantage, maar ook het verbeteren van de
varkensboerderij, en het starten van een fokkerij van eenden en geiten.
In 2021 zou een kippenhok moeten gebouwd worden.
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Democratische Republiek
Congo
Solidarité Khienge

Financiële ondersteuning 2020 : 2.000 €

Het project werd voltooid in 2020, in dit
dorp van de provincie Centraal-Congo
(voormalig Neder-Congo)

Meer dan 300
een basisschool

kinderen onthaald in

15 mensen worden gemiddeld per

In 5 grote jaren werden de school en
dag verzorgd in de gratis kliniek
de bijgebouwen volledig herbouwd, en
een gloednieuw gezondheidscentrum verving de oude gratis kliniek.

De kinderen genieten nu van optimale leeromstandigheden, in een geschikt
pand en uitgerust met gerenoveerde meubelen.
Website : www.solidaritekhienge.org
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Democratische Republiek
Congo
Juka Utante

Financiële ondersteuning 2020 : 16.000 €

Deze vereniging verleent steun voor
wezen via pleeggezinnen en toegang
tot onderwijs, alsook steun voor
vrouwen, die van de maatschappij
zijn uitgesloten, door herintegratie
via beroepsopleidingen en sociale
activiteiten

215 wezenkinderen hebben toegang
tot onderwijs en gezondheidszorg

100 jonge meisjes en vrouwen
volgen een snit- en naaiopleiding

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.
In 2020 namen we vanaf het begin van de Covid deel aan de distributie van
voedsel- en hygiëneproducten voor pleeggezinnen.

Het naaitrainingsprogramma werd een paar maanden onderbroken, maar de
deelnemers konden hun leertijd op tijd voltooien. Trainings werden ook gestart
om jonge meisjes die in de mijnen van de regio uitgebuit werden in staat te
stellen uit deze hel te komen. Gedwongen om te werken voor een ellendig salaris, zonder veiligheidsvoorwaarden, worden ze ondermeer vaak blootgesteld
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aan fysiek en seksueel misbruik.
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
Website : jukautante.org

GETUIGENIS

Mijn geliefde broeders en zusters, ik heb een getuigenis.
Mijn naam is TINA, ik ben een naaister.
Ik ben 15 jaar oud, ik stopte mijn studies in het derde middelbaar.
Ik ben blij dat ik mijn levenservaring met je mag delen.
Ik werkte in de diamantmijn. Maar in de mijn wordt onze waardigheid misbruikt, alleen om geld en voedsel voor het gezin te hebben.
Op een dag had ik de leden van de NGO JUKA UTANTE ontmoet, ze hadden mijn naam genomen, en zo kon ik starten met de snit- en naaiopleiding in hun structuur van BENA-CISUAKA.
We leerden goed naaien en we kregen naaimachines en andere dingen, ik
en de andere meisjes in mijn dorp.
Op dit moment naai ik en ben ik, dankzij mijn werk, autonoom en in staat
om voor mezelf en voor mijn familie te zorgen.
Daarom getuig ik dat Juka Utante mij werkelijk heeft geholpen, door goed
met mij te handelen en ik moet niet meer naar de diamantmijn gaan.
Ik heb al een baan, dankzij JUKA UTANTE
Dank u.
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Communicatie en
fondsenwerving

De Vrienden van Zuster Emmanuelle in België leiden verschillende communi‑
catieacties.
Deze acties hebben voornamelijk als objectief :
• Informatie geven aan onze donoren over de activiteiten van devereniging
• 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
Jaarverslag 2020
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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.

De Brieven
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. Meerdere keren per jaar sturen we
brieven naar onze donoren met een update over één
van de projecten en een oproep voor giften, zodat we
ons werk kunnen voortzetten.

De Sociale media
Onze nieuwe website stelt ons in staat om de nieuwste
informatie gemakkelijker te communiceren en onze
publicaties en video’s te delen.
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,
waarmee een jonger publiek werd bereikt.
Sinds kort kunnen we ons via een LinkedIn-pagina
richten tot bedrijven en de professionele wereld.
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In 2020 werden ook andere acties ondernomen om onze vereniging aan iedereen bekend te maken en fondsen te werven :

A. Animaties
Het doel van de workshops is om Zuster Emmanuelle te doen kennen,
aan de hand van een film over haar leven, vooral aan de jongsten. 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
momenteel worden ondersteund.
Dit, een beetje bijzonder jaar, heeft ons in staat gesteld om onze animaties “online” maar ook tijdens buitenwandelingen met kleine groepen
leerlingen uit te voeren!

B. Concert ten bate van de Vrienden van Zuster Emmanuelle
In februari 2020 werd een concert gegeven door “3 voices 4 hands” in de
Bella Vita Hall in Waterloo ten bate van onze vereniging. We danken deze
artiesten voor hun vrijwillige artistieke optredens. Dit concert verenigde,
in een goede sfeer, meer dan 100 personen rond ons goed doel en we
konden meer dan 2.000 € inzamelen om onze projecten te ondersteunen.
Met dank aan Manuella Pelizzari voor het creëren van deze geweldige
gelegenheid!

C. Ride Climb & Fly, en het vervolg, de Yalla for Children!
Per fiets de grote markt van
Brussel met Chamonix verbinden in 5 dagen. Daarna de
beklimming van de Mont Blanc
en tenslotte, de kers op de taart,
het dalen met een twee-zit
paraglider. Deze uitdaging werd
gedaan ten behoefte van onze
vereniging, en in het bijzonder
het project Face for Children in

Thomas de Dorlodot en Luc Steens
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Need. Op het laatste moment vergezelde Tom de Dorlodot Luc voor het hele
avontuur. Dit evenement bracht niet alleen 13.000 € op, maar blies ook een
wind van optimisme onder de mensen die onze avonturiers dag in dag uit
volgden!
Als gevolg daarvan vroegen sommige mensen zich af wat ze konden doen om
ons te helpen. Daarom hebben we Yalla for Children gestart!

Yalla for Children is een actie van gesponsorde uitdagingen (wandelen, hardlopen
of fietsen) uitgevoerd ten bate van onze vereniging. Net als Luc Steens, Tom
de Dorlodot en Zuster Emmanuelle kan iedereen zijn grenzen overschrijden
om het onderwijs van kinderen over de hele wereld te ondersteunen. De
actie werd eind 2020 ontwikkeld en begon effectief in het voorjaar van 2021.
In 2021 zijn verschillende wandelingen gepland. Dit initiatief kan ook georganiseerd worden in de schoolomgeving, het bedrijfsleven, jeugdbewegingen,
catechismusgroepen, ...
“Het is jouw beurt om voor de kinderen te bewegen!”
Hebt u vragen ? Neem contact op via yalla@soeuremmanuelle.be
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Organisatie en
follow-up van de
projecten

FACE for
Jaarverslag
Children2020
in Need
ǀ 27

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 2021
• Christophe Etien
• Cathy Aerts
De vrijwilligers
• Marie-Paule Boumans
• Marcel en Sophie Etien

Follow-up van de projecten
Elk gesteund project wordt regelmatig opgevolgd.
We communiceren via alle mogelijke middelen op afstand (mails, telefoon,
skype, …). Projectmanagers komen regelmatig naar België, wat het mogelijk
maakt om een volledigere blik te werpen op de evolutie van deze projecten.
Bovendien proberen we, afhankelijk van de mogelijkheden, bezoeken ter
plaatse te plannen.
In 2020 dwong de huidige crisis ons echter om een aantal projectbezoeken uit
te stellen.
Deze regelmatige controle geeft ons een volledig beeld van het leven van elke
gesteunde actie, zowel de successen als de moeilijkheden die de verschillende
projecten kunnen tegenkomen. 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 complicaties 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, zoals de 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 steunaanvragen uitvoeren om te reageren op noodsituaties,
zoals de aardbeving in Nepal in 2016, de Covid-crisis of de overstromingen in
Zuid-Soedan dit jaar.
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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. In 2020 moesten we een bijeenkomst
organiseren van verenigingen die de Holly Trinity Peace Village steunen. Deze
bijeenkomst, naar aanleiding van de bijeenkomst georganiseerd in 2019, wordt
georganiseerd tussen alle verenigingen die het project van Monseigneur Taban
steunen. De huidige crisis heeft ons gedwongen om de bijeenkomst van 2020
uit te stellen. Ondertussen worden de contacten onderhouden en 2 middagen
on-line vergaderingen stelden ons in staat onze krachten te combineren om de
COVID-periode, maar ook de catastrofale overstromingen, die de brug en de
plantages hebben weggevoerd, aan te pakken.
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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 2020 hebben we deze ondersteund voor een totaal van 447.380 € (inclusief
de follow-up kosten). Dit bedrag wordt als volgt over de hele wereld verdeeld :
Democratische Republiek Congo
13%
Egypte
30%
Zuid-Soedan
en Ouganda
27%

Nepal
30%

Dit bedrag toegewezen aan de projecten is met 18% gestegen ten opzichte
van 2019, om te antwoorden aan de specifieke behoeften in verband met de
Covid pandemie. Dit was mogelijk dankzij de toename van donaties, namelijk
na specifieke mededelingen over de gezondheidssituatie, fondsenwervingsacties (zie sectie “Communicatie en fondsenwerving”) en dus door uw vrijgevigheid in relatie tot de huidige context.
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De regelmatige giften van onze donoren 430.085 EUR zijn de belangrijkste
bron van inkomsten en de vereniging heeft ook genoten van legaten en donaties van bedrijven en overheden. Het boekjaar 2020 eindigde met een lichte
mali van 14.253 EUR.
Resultatenrekening (in Eur)

Verdeling van de inkomsten in 2020

2019

2020

Overheden
en bedrijven
2%

Inkomsten
Giften

316 964

430 085

Legaten en diversen *

200 000

83 081

4 000

10 400

520 964

525 783

Overheden en bedrijven
Evenementen en diversen
Totale inkomsten

Verdeling van de lasten in 2020

377 889

447 380

Communicatie en bewustmaking

37 981

59 306

Algemene en administratieve kosten

21 261

33 350

437 131

540 036

Totale lasten

Netto resultaat

Giften
82%

2.217

Lasten
Projecten en follow-up

Legaten
en diversen*
16%

83 833

-14 253

Algemene en administratieve kosten / totale inkomsten

6,34 %

Algemene en
administratieve kosten
6%
Communicatie en
bewustmaking
11%

Projecten
en
follow-up
83%

Ratio

De algemene en administratieve kosten van de vereniging komen overeen met
6.34% van het totale geïnde bedrag. Ze bestaan gedeeltelijk uit de salarissen
van onze manager en de werknemer die verantwoordelijk is voor marketing en
communicatie, de huur en de algemene kosten.

*

Noteer dat de lijn ‘legaten en Diversen’ in 2018 en 2019 gestandaardiseerd was om rekening te houden
met een groot bedrag dat eind 2018 werd ontvangen, het cijfer 2020 is niet gestandaardiseerd.
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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.
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Face for Children in Need

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.

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.
Wij zijn beschikbaar om al uw vragen
over dit onderwerp te beantwoorden
of om u door te verwijzen naar pro-

fessionals. 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 feest 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
momenten 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.
De huidige situatie verhindert ons
onze volgende gebeurtenissen te
plannen, maar we zullen dat zeker zo
snel mogelijk doen. We hopen u snel
te kunnen uitnodigen om u terug te
zien
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Ondertussen hebben we de Yalla for Children gestart, waardoor iedereen zichzelf kan uitdagen en gesponsord kan worden ten bate van de vereniging. Alle
informatie is beschikbaar op pagina 26.

Bankrekeningen 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
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Zuster Emmanuelle :
Wist u dit?

Liefdadigheid in de zin van aalmoezen, dat wil ik niet!

Ik wil gerechtigheid!

Soms krijg ik een cheque met de woorden : “Dit is voor je armsten, zuster. “Maar
dat God mij beschermt arme mensen te hebben! In mijn sloppenwijk heb ik alleen
broeders. Je hoeft niet naar de derde wereld te gaan! Begin met om je heen te kijken,
op je trapportaal, breek de cirkel van onverschilligheid! In de sloppenwijk, mijn
vrienden, leven we “samen” en

het leven wordt spannend als we voor anderen leven, als
we denken aan het liefhebben, het helpen van anderen”.

Zuster Emmanuelle
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De herinnering van Zuster Emmanuelle (geboren Madeleine Cinquin) is te danken aan haar werk met de meest kansarmen, en meer in het bijzonder met de
voddenrapers van Caïro. Maar kent u haar achtergrond?
Haar leven in de sloppenwijken van Caïro begint in feite 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 behoeftigen, die niet om liefdadigheid maar om solidariteit
vroeg, en met een pleidooi voor sociale rechtvaardigheid, haar tijdgenoten niet
onberoerd liet.
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.
Maar we moeten in haar jongere jaren kijken naar de wortels van haar toekomstige inzet. 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 een 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.
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De motor van haar actie zal altijd Liefde zijn, en zij zal erover zeggen “Wat ik
deed was niet uit medelijden. Het was uit liefde. Ware liefde, stevig en duurzaam, is deze die het geluk van anderen zoekt op hetzelfde ogenblik als zijn
eigen geluk”.
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.
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.
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De Vrienden van Zuster Emmanuelle
43 Liefdadigheidstraat, 1210 Brussel
Tel: +32 (0)483 303 809
info@soeuremmanuelle.be
www.soeuremmanuelle.be
facebook : lesamisdesoeuremmanuelle
instagram : amissoeuremmanuelle

