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Woord van de voorzitter 
 

  2015 was het eindjaar van de ‘Millenniumdoelstellingen’ die in de schoot van de 
Verenigde Naties werden afgesproken in het jaar 2000 om de ontwikkeling van de 
mensheid te bevorderen. 

De zesde Millenniumdoelstelling had betrekking op het Aidsdrama, dat toen volop om 
zich heen greep. Unaids vertaalde de doelstelling in ‘fifteen by fifteen’: vijfien miljoen 
aidspatiënten in behandeling tegen 2015. 

Het is een grote zaak dat dit streefcijfer werd gehaald. 

Viva Africa is trots dat ze haar steentje heeft kunnen bijdragen aan het behalen van 
deze doelstelling. De vzw werd in 2001 opgericht om vanuit België het DREAM-
programma van de Gemeenschap van Sant’Egidio te ondersteunen. 

In de afgelopen vijftien jaar werden aidsprojecten van Sant’Egidio in Tanzania, Malawi 
en Mozambique ondersteund. 

In 2015 was dat het geval in Mozambique. Daar werd het project “Supporting preven-
tion of mother-to-child transmission of HIV-infection in Mozambique” afgerond, dat 
liep met steun van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. 

DREAM blijft uitstekende resultaten afwerpen: zo werden het afgelopen jaar in Mo-
zambique alle borelingen, van wie de moeder in behandeling was in het DREAM-
programma, zonder HIV geboren.  

Met de jaren evolueerde het project steeds meer naar een programma dat de alge-
mene gezondheidszorg bevordert: de DREAM-centra werden hefbomen om ook bij de 
behandeling van andere infectieziekten en ouderdomsaandoeningen vooruitgang te 
boeken. Daarom drong ook een inhoudelijke wijziging zich op. DREAM staat voortaan 
voor Disease Relief with Excellent and Advanced Means. 

In 2015 ondersteunde Viva Africa voort de bouw van het ‘Maison de la Paix’ in Buka-
vu, in Oost-Congo. Dat wordt het grote centrum om de maatschappelijke en culturele 
activiteiten van Sant’Egidio in de regio te ondersteunen. Normaal opent het centrum 
de deuren in de loop van dit jaar. 

Voorts ondersteunde Viva Africa gewoontegetrouw ook de activiteiten van Sant’Egidio 
in Kameroen en Nigeria. 

In 2015 bereidde Viva Africa zich ook voor op de hervorming van de Ontwikkelings-
samenwerking die vanaf 2017 op federaal niveau zal worden ingevoerd. Met het oog 
op wederzijdse versterking werden gesprekken gevoerd met Memisa, ten einde te 
komen tot een samenwerkingsakkoord. 

Samen met afgevaardigd bestuurder Kristien Wouters trad ik toe tot de Algemene 
Vergadering van Memisa. 

Nog een welgemeende dank aan alle professionele en vrijwillige medewerkers van 
Viva Africa, die aan het verhaal van de ‘Afrikaanse droom’ van Sant’Egidio blijven 
schrijven. 

 

Jan De Volder, 18 februari 2016 
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Het concept Globale Gezond-

heid (Global Health) wordt 

meer en meer gebruikt om te 

verwijzen naar de gezond-

heidszorg in Zuidelijk Afrika. 

We leven in een geglobali-

seerde en wederzijds afhanke-

lijke wereld, waarin de intensi-

teit van migratie, van com-

merciële uitwisseling en com-

municatie tussen mensen en 

landen steeds meer toeneemt. 

Desondanks blijft in de meeste 

Afrikaanse landen de toegang 

tot medische zorgen nog een 

droom. De versterking van de 

gezondheidszorg is nu een 

belangrijk onderwerp op de 

agenda van de ontwikkelings-

hulp voor de armste landen.  

Het DREAM-programma heeft 

de voorbije jaren aangetoond 

dat investeringen voor   aids-

behandeling een enorme im-

pact hebben op het gezond-

heidssysteem in zijn geheel.  

Het personeel werd beter op-

geleid, er kwam nieuwe infra-

structuur, de organisatie van 

de diensten werd verbeterd, 

nieuwe zorgmodellen werden 

ontwikkeld. Dit heeft bijgedra-

gen tot een verandering in 

nationale behandelingsrichtlij-

nen en heeft geleid tot een 

nieuw, Afrikaans model van 

organisatie van gezondheids-

zorg, dat nagevolgd kan wor-

den voor andere chronische 

ziekten. Vandaag hebben de 

meeste hiv-positieve patiënten 

een goede levenskwaliteit 

dankzij de behandeling, en 

krijgen ze, zoals velen, ook 

andere ziekten, vooral ouder-

domsziekten. Dankzij dit her-

wonnen leven komen er nieu-

we vragen die we niet kunnen 

ontwijken. DREAM wil daarom 

met hernieuwde kracht de 

uitdaging opnemen voor de 

globale gezondheid van Afrika. 

Het DREAM-programma van 

de Gemeenschap van 

Sant’Egidio is een model van 
bestrijding van hiv/aids en 

ondervoeding, maar ook van 

andere infectieziekten (zoals 

bij de Ebola epidemie vorig 

jaar in Guinee) en chronische 

ziekten. Hiervoor werd een 

Afrikaans model ontwikkeld, 

met lichte structuren maar een 

goede kwaliteit. Hiermee zorgt 

DREAM voor een belangrijke 

bijdrage in verbetering van 

gezondheidszorg in het conti-

nent, die niet enkel een ver-

menigvuldiging is van gezond-

heidscentra en hiv-

bestrijdingscentra in vele Afri-

kaanse landen, maar die ook 

gewapend is om andere ziek-

ten te bestrijden. 

Voor DREAM is het van groot 

belang een goede kwaliteit 

van zorgen te voorzien, om zo 

goed mogelijk een antwoord 

te kunnen bieden aan de vele 

gezondheidsproblemen die 

zich stellen in Afrika. 

Omwille van deze uitbreiding 

van interventies van DREAM 

de laatste jaren, werd de be-

tekenis van het acroniem 

DREAM gewijzigd. Het staat 

niet meer voor « Drug Resour-

ce Enhancement Against AIDS 

and Malnutrition » maar voor 

« Disease Relief through 

Excellent and Advanced 

Means », wat wil zeggen: 

« Vermindering van de ziekte-

last door middel van excellente 

en geavanceerd middelen ». 

De droom blijft groeien. 

Dream 2.0: de uitdaging van de globale gezondheid in Sub-

Saharisch Afrika 
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In 2015 waren er meer dan 15 

miljoen mensen in de hele 

wereld in behandeling voor 

hiv. UNAIDS kondigde aan dat 

deze doelstelling negen maan-

den voor de voorziene datum, 

eind 2015, bereikt werd. In 

2000 leek deze doelstelling 

onmogelijk. Op dat moment 

had minder dan 1% van de 

hiv-positieven toegang tot 

behandeling. Waar er al medi-

catie was, waren de prijzen zo 

hoog dat behandeling ontoe-

gankelijk was. Minder dan 

700.000 zieken kregen toen 

antiretrovirale medicijnen. 

Deze ongelijkheid leidde tot 

een globale actie, met deze 

spectaculaire cijfers als resul-

taat. Met 15 miljoen mensen 

in behandeling is een van de 

millennium doelstellingen 

(MDG) bereikt. 

En dit is niet het enige goede 

nieuws. Sinds 2000 was er een 

vermindering van 35% in het 

aantal nieuwe hiv-infecties 

(gaande van 3,1 naar 2,0 mil-

joen) en een vermindering in 

sterfte ten gevolge van aids 

van 42% (van 2,0 miljoen in 

2005 naar 1,2 in 2014). Door 

het internationaal antwoord op 

de epidemie werden er sinds 

2000 30 miljoen nieuwe infec-

ties vermeden en 8 miljoen 

overlijdens ten gevolgde van 

aids voorkomen. Deze cijfers 

tonen dat de doelstelling om 

de aidsepidemie te beëindigen 

tegen 2030 wel een ambitieu-

ze doelstelling is, maar toch 

realistisch. 

Het rapport van UNAIDS «How 

AIDS changed everything — 

MDG6: 15 years, 15 lessons of 

hope from the AIDS respon-

se », toont dat 83 landen, die 

83% van het totale aantal 

mensen met hiv tellen, de 

epidemie hebben kunnen on-

derbreken en de trend doen 

keren. Tot deze landen beho-

ren enkele landen met grote 

epidemies, zoals India, Kenia, 

Mozambique, Zuid-Afrika en 

Zimbabwe. Het beëindigen van 

de epidemie bij kinderen is 

een van de grootste successen 

in de strijd tegen aids. In 2000 

werden nog 520.000 kinderen 

met hiv besmet, de meeste bij 

de geboorte. In afwezigheid 

van antiretrovirale behande-

ling is het merendeel van hen 

gestorven. Deze onrechtvaar-

digheid zorgde ervoor dat de 

wereld in actie kwam. Toe-

gang tot hiv-behandeling voor 

zwangere vrouwen werd een 

absolute prioriteit op wereldni-

veau, om te voorkomen dat 

kinderen bij de geboorte be-

smet zouden worden. Tussen 

2000 en 2014 steeg het per-

centage zwangere seropositie-

ve vrouwen dat therapie kreeg 

met 73% en daalde het aantal 

nieuwe infecties bij kinderen 

met maar liefst 58%! 

Doelstelling bereikt : 15 miljoen mensen op antiretrovirale 

therapie 

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/MDG6_15years-15lessonsfromtheAIDSresponse
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/MDG6_15years-15lessonsfromtheAIDSresponse
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/MDG6_15years-15lessonsfromtheAIDSresponse
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/MDG6_15years-15lessonsfromtheAIDSresponse
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/MDG6_15years-15lessonsfromtheAIDSresponse
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De tweede maatregel die het 

succes van de MDG6 bepaal-

de, is het tegengaan van de 

sterfte ten gevolge van aids. 

In 2000 was aids in Afrika een 

terdoodveroordeling. Mensen 

in Afrika die besmet waren 

met hiv in deze periode, had-

den nog slechts enkele jaren 

te leven, en de overgrote 

meerderheid van de kinderen 

stierf voor hun vijfde verjaar-

dag.  

In deze context werd het 

DREAM-programma geboren. 

Vanaf 2002 gaf DREAM gratis 

behandeling aan alle patiën-

ten, met de prioriteit voor de 

zwangere vrouwen. Deze kre-

gen dezelfde antiretrovirale 

behandeling als in het Westen. 

Vandaag kunnen we zeggen 

dat DREAM in de landen waar 

het programma aanwezig is, 

sterk heeft bijgedragen aan de 

hierboven genoemde resulta-

ten die UNAIDS heeft bekend 

gemaakt en aan de betere 

levenskwaliteit van de patiën-

ten.  

Tijdens een recente persconfe-

rentie in het centrum «DREAM 

para Criança» in Maputo (Mo-

zambique), hebben de verant-

woordelijken van DREAM en 

Marco Impagliazzo, de Voorzit-

ter van de Gemeenschap van 

Sant’Egidio, aangekondigd dat 
in 2015 in alle 12 DREAM-

centra van het land, geen 

enkel kind van een seroposi-

tieve moeder besmet geboren 

is! Er kunnen dus in een Afri-

kaanse context dezelfde uit-

stekende resultaten behaald 

worden als in het Westen. 

De gezamenlijke actie tegen 

aids heeft de geschiedenis 

veranderd: het is een les van 

hoop, die ons doet kijken naar 

de afgelegde weg in de voor-

bije 15 jaar, maar ook met een 

blik naar de toekomst, naar de 

strategieën die nodig zijn om 

de epidemie te beëindigen 

tegen 2030. 
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 2011 2012 2013 2014 
 

2015 

Patiënten onder 

medisch toezicht 170.000 200.000 250.000 260.000 300.000 

Patiënten die aids-

remmers krijgen 77.000 86.000 95.000 

 

102.000 

 

130.000 

Kinderen geboren 

zonder hiv 15.600 20.000 22.500 

 

28.600 

 

60.000 

Analyses virale 

lading 317.000 373.000 400.000 

 

480.000 

 

580.000 

CD4-Analyses  
590.000 693.000 750.000 

 

885.000 

 

1.000.000 

Opgeleide gezond-

heidswerkers in 

Afrika 4.000 4.500 5.000 

 

5.000 

 

5.500 
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De DREAM-centra in Afrika  
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HIV/AIDS - SCHATTINGEN (UNAIDS 2014) 
Bevolking : 25 miljoen 

Gezondheidsuitgaven/inwoner : 37 $ 

Aantal mensen met hiv: 1.500.000 

Prevalentie van hiv bij volwassenen tussen 15 en 49 jaar: 10,6% 

Vrouwen ouder dan 15 jaar met hiv : 830.000 

Kinderen tussen 0 en 14 jaar met hiv : 160.000 

Overlijdens ten gevolge van aids: 45.000 

AIDS wezen (tussen 0 en 17 jaar): 610.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2015 kende de Mozambi-

kaanse economie verder een 

goede ontwikkeling, met een 

groei van het binnenlands pro-

duct van 7,5% en de vooruit-

zichten blijven goed. Men voor-

ziet een groei van 8,1% voor 

2016. Zoals de vorige jaren zijn 

de belangrijkste drijvers van de 

groei de overheidsuitgaven en 

de directe buitenlandse investe-

ringen. De dynamiek van eco-

nomische groei contrasteert 

met het trage ritme van de 

afname van armoede en de 

evolutie van de sociale indicato-

ren. Meer dan 80% van de 

bevolking, die geschat wordt op 

25 miljoen, leeft van minder 

dan 2 dollar per dag en de Hu-

man Development Index plaatst 

Mozambique op de 178ste 

plaats op 187 landen. Er is 

vooral een groot contrast in 

ontwikkeling tussen de steden 

en de economische zones zoals 

Mozambique  
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Mozambique_carte.png
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de as Beira-Maputo, en het 

platteland waar de bevolking  

nog periodes kent van droogte 

en schaarste.  

De ongelijkheid tussen mannen 

en vrouwen is nog heel sterk. 

Dat is een ander obstakel in de 

strijd tegen de armoede. 

Het jaar 2015 was op politiek 

vlak opnieuw een bewogen jaar 

door de presidents- en parle-

mentsverkiezingen van 2014, 

waarvan de resultaten niet 

aanvaard werden door de op-

positie. Spanningen blijven du-

ren en de dialoog tussen Fre-

limo, de partij aan de macht, 

en Renamo, de oppositie, blijft 

moeilijk.  

Er is de laatste jaren een conti-

nue vooruitgang in de controle 

van de hiv-epidemie. Het aantal 

nieuwe besmettingen met hiv 

neemt af, evenals het aantal 

sterfte-gevallen. Dit blijft echter 

wel een grote uitdaging voor de 

ontwikkeling van het land. 

Viva Africa ondersteunt het 

DREAM programma in Mozam-

bique al gedurende verschillen-

de jaren. Eind 2015 is het pro-

ject «Supporting prevention 

of mother–to-child trans-

mission of HIV infection in 

Mozambique» beëindigd. Het 

werd uitgevoerd in samenwerk-

ing met de lokale partner « 

Associação para o di-reito aos 

tratamentos sanitários e de luta 

contra a SIDA ». 

 

Dit project werd gefinancierd 

door de Vlaamse Ontwikke-

lingssamenwerking en had als 

doel de preventie van moeder-

kind transmissie (PMTCT) te 

versterken in Mozambique. Dit 

project werd uitgevoerd in 5 

gezondheidscentra in verschil-

lende regio’s van het land (in 

Maputo, Matola, Beira, Manga 

Chingussura en Quelimane). 

Het heeft ervoor gezorgd dat 

de PMTCT werd uitgebreid in 

het land, de gezondheidsstruc-

turen versterkt en het perso-

neel opgeleid voor deze inter-

ventie.  

 

De doelstelling om 1500 zwan-

gere vrouwen te bereiken met 

dit programma, werd gehaald. 

Er werden in de verschillende 

districten cursussen georgani-

seerd om het personeel op te 

leiden.  

 

Dit project kwam er op vraag 

van het Mozambikaanse Minis-

terie van Volksgezondheid om 

de nationale respons in verband 

met de PMTCT te versterken en 

het model van het succesvolle 

DREAM programma over te 

nemen in publieke gezond-

heidscentra verspreid over het 

land. Door dit project is er een 

belangrijke stijging geweest in 

het aantal gezond geboren 

kinderen binnen het DREAM-

programma (zie cijfers p 9).  

 

Tweemaal per jaar werd een 

steering committee georgani-

seerd in Maputo met vertegen-

woordigers van Viva Africa, de 

Belgische Coöperatie, de 

Vlaamse Overheid, het Mozam-

bikaanse Ministerie van Volks-

gezondheid en de lokale partner 

Associação para o direito aos 

tratamentos sanitários e de luta 

contra a SIDA.  

Bloedonder-

zoeken in la-

boratoria 

(2015) 

CD4 Virale lading Hematologie Biochemie 

 

Maputo 

 

25.342 15.518 29.549 25.196 

 

Beira 

 

10.464 2.044 12.982 11.322 

 

Quelimane  

 

1.740 / 27.441 24.054 

 

Chokwe 

 

17.467 / 17.740 17.319 
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Mozambique - DREAM 2.0: De gezondheid van de vrouwen is de prioriteit 

 
De bevordering van de ge-

zondheid van de vrouw is één 

van de voornaamste objectie-

ven van het programma 

DREAM 2.0. Sant’Egidio werkt 
zo niet alleen aan de verbete-

ring van de gezondheidszorg 

voor hiv-positieve vrouwen, 

maar maakte een groot deel 

van hen tot hoofdrolspelers in 

de opvang en de counseling 

van hun lotgenoten, de ge-

zondheidseducatie en de strijd 

tegen stigma en discriminatie, 

door de kracht van hun getui-

genis en hun rol in de Afri-

kaanse samenleving. 

 

De activiteiten voor opleiding 

van het lokale gezondheids-

personeel gingen voort. Een 

studie van de noden wees op 

een grote behoefte aan oplei-

ding van het personeel en aan 

specifiek uitgeruste ruimtes 

voor de PMTCT. De belangrijk-

ste thema’s in de opleiding 
betroffen: de implementatie 

van de nieuwe richtlijnen van 

de WHO met betrekking tot de 

behandeling van zwangere 

seropositieve vrouwen, het 

gebruik van de informatica en 

de databank (DREAM soft-

ware) voor de opvolging van 

de patiënten en voor de data-

verzameling, de holistische 

aanpak van DREAM voor de 

zieke: met inbegrip van onder 

andere voedselsteun, diagnos-

tiek en monitoring, psychoso-

ciale ondersteuning,… 

Meer dan 600 Mozambikaanse 

artsen, verpleegkundigen, labo-

ratorium technici en biologen 

werden opgeleid in de voorbije 

3 jaar ten einde de diensten die 

aangeboden worden aan dui-

zenden zwangere seropositieve 

vrouwen te verbeteren in de 

regio’s van Maputo en Matola 
en de provincies Sofala en 

Gaza.

Activiteiten (2015) 
Patiënten onder 

medisch toezicht 

Waarvan patiënten op 

ARV therapie 

Centro para criança 

(Maputo) 
5.079 4.580 

Machava (Maputo) 550 536 

Matola (Maputo) 2.747 1.769 

Benfica (Maputo) 5.155 4.632 

Centro polivalente Beira 2.847 2.491 

Mangachingussura 

(Beira) 
3.762 2.992 

Quelimane 2.869 2.580 

Chokwe 9.592 8.726 

Totaal 32.571 28.306 

http://dream.santegidio.org/2015/09/01/vers-lavenir-avec-un-reve-plus-grand-dream-2-0-ou-bien-disease-relief-through-excellent-and-advanced-means/?lang=fr&lang=fr
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« Mijn naam is Melinda en ik ben 8 jaar oud. Ik 

wil jullie bedanken voor de prachtige toekomst 

die jullie me hebben gegeven ». Melinda is de 

dochter van Pacem Kawonga, activiste van het 

DREAM programma in Malawi, die haar verhaal 

als seropositieve moeder die een gezond kind 

ter wereld bracht heeft opgeschreven in het 

boek « Een toekomst voor mijn kinderen » 

(uitgegeven in het Italiaans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterking van het publiek gezondheidssysteem 

Belangrijk in dit project is dat de human resources en het Nationaal Gezondheidssysteem van Mo-

zambique zo goed mogelijk worden opgeleid en ingezet in de zorg van de zieken, en in het bijzon-

der voor de moeder-kind zorg. Het project loopt in 6 DREAM centra en in 3 publieke materniteiten, 

nl in de districten Chalocuane, Macìa en Chicumbane.   

Begin 2015 werd nog een vierde materniteit geïntegreerd, in de provincie Sofala, waar eveneens 

een proces opgestart werd van integratie tussen de prenatale zorg, de moeder-kind zorg en het 

programma voor eliminatie van transmissie van hiv van moeder naar kind.  

Het gezondheidscentrum van Estaquinha, in het district Buzi, wordt geleid door het Mozambikaans 

Ministerie van Volksgezondheid en een organisatie genaamd Esmabana. Het ligt op 180 km van de 

stad Beira, en telt 35800 inwoners, voornamelijk landbouwers en vissers. Het kent een lage alfabe-

tisatiegraad en veel tienerzwangerschappen, veel gevallen van hiv, malaria en tuberculose. In 2014 

waren er 1350 bevallingen.  

Het nieuwe plan van de Mozambikaanse overheid om hiv te bestrijden, omvat focale punten voor 

gezondheidszorg, waar naast de basishygiëne en primaire gezondheidszorg ook de dienstverlening 

met betrekking tot hiv moet georganiseerd worden. Op deze manier moet de toegang tot zorg voor 

hiv worden vergemakkelijkt. 
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Vreedzaam samenleven, 
vredeseducatie en conflict-

preventie 
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In 2015 verbeterde de veiligheidssituatie 

in de oostelijke regio van de Democrati-

sche Republiek Congo (DR Congo). Toch 

komt er nog grootschalig geweld voor, 

vooral door de aanwezigheid van gewa-

pende groepen die dorpen aanvallen, de 

huizen en infrastructuur plunderen en de 

bewoners afpersen. Politiek staat alles in 

het teken van de presidents- en parle-

mentsverkiezingen die in principe in 2016 

moeten plaatsvinden. Het voorbije jaar 

werd gekenmerkt door veel spanningen 

en manifestaties van de oppositie die 

vreest dat de verkiezingen op de lange 

baan worden geschoven.  

 

De burgermaatschappij blijft een essenti-

ele schakel in het ontwikkelingswerk. 

Viva Africa ondersteunt het werk van de 

lokale vereniging van Sant’Egidio, «Jeu-
nes pour la Paix». Die behartigt projecten 

in Bukavu en Goma. 

 

Democratische Republiek Congo 
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Een centrum voor vredesopbouw 
 

In de loop van 2015 gingen de 

werken voort voor de bouw van 

een Centrum voor vredesop-

bouw in Bukavu. Als de plan-

ning kan worden gerespec-

teerd, kan dit nieuwe centrum 

in de loop van 2016 worden 

ingehuldigd. Een aannemer 

coördineert ter plaatse de wer-

ken. De voorzitter van Jeunes 

pour la Paix, Patrick Balemba, is 

geregeld in België. Dat maakt 

het voor Viva Africa eenvoudi-

ger het verloop van de werken, 

de gemaakte kosten en fond-

senwerving van nabij op te 

volgen. In samenwerking met 

Sant’Egidio Rome zijn er ook 

opvolgingsmissies in loco. 

Het centrum zal worden aan-

gewend als vormingscentrum 

voor jongeren in het Oosten 

van Congo, maar ook voor Bu-

rundezen en Rwandezen. Deze 

vormingen zijn gericht op het 

versterken van het vreedzaam 

samenleven tussen groepen 

van verschillende etnische en 

sociale achtergrond. Er worden 

ook activiteiten van interreli-

gieuze dialoog gepland en ses-

sies over de bescherming van 

de mensenrechten. 

Nu al organiseert Jeunes pour 

la Paix dergelijke activiteiten. 

Zo was er op 22 september 

2015 een interreligieuze dia-

loogontmoeting voor de vrede 

met als thema ‘La paix est 
l’avenir’, in opvolging van de 
internationale ontmoeting in de 

Geest van Assisi, dat in diezelf-

de maand in Tirana, Albanië, 

plaatsvond. Daarbij waren ver-

tegenwoordigers van verschil-

lende kerken en religies aanwe-

zig, net als politici van Zuid-

Kivu, leden van de burgermaat-

schappij en media.  

« Jeunes pour la paix » zet zich 

eveneens in voor de verdedi-

ging van de mensenrechten. 

Met name worden rechten van 

gevangenen verdedigd, onder 

meer door hun rechtsproces-

dure op te volgen. Dat zorgt 

ervoor dat gevangenen die hun 

straf hebben uitgezeten ook 

effectief kunnen vrijkomen, wat 

anders vaak niet gebeurt. 

Voorts worden ook bewustma-

kings-activiteiten georganiseerd 

voor de verdediging van de 

rechten van de bejaarden. 



 

18 

De kinderen van Bukavu 

Toegang tot onderwijs blijft een 

complexe problematiek voor 

een groot deel van de kinderen 

in de DR Congo. Volgens 

l’UNICEF krijgen 75 procent van 
de kinderen lagere schoolon-

derwijs. De ongelijkheid tussen 

jongens en meisjes, het ont-

breken van een of twee ouders, 

het gezinsinkomen, de ongelet-

terdheid van de ouders zijn 

obstakels die de toegang tot 

onderwijs vaak in de weg 

staan. 

 

Het meest zorgwekkend is de 

situatie van de meest kwetsba-

re groepen. Grote groepen 

onder hen gaan niet naar 

school: 54,5 procent van de 

kinderen en adolescenten met 

een handicap; 32,2 procent van 

de wezen. 

 

De inschrijving en kosten voor 

onderwijs vormen voor veel 

gezinnen eveneens een obsta-

kel. Daarbij komt nog de pre-

caire situatie van veel kwetsba-

re groepen. Arme gezinnen 

zenden hun kinderen vaak al op 

jonge leeftijd naar de stad, om 

er kleine jobs uit te voeren om 

de familie mee te ondersteu-

nen. Het komt vaak voor dat 

deze kinderen weinig verdie-

nen, niet meer terug naar huis 

durven en straatkinderen wor-

den. 

 

Om deze situatie het hoofd te 

helpen bieden, heeft de vzw 

« Jeunes pour la paix » het 

project « scolarisation des en-

fants de Bukavu » opgezet. Het 

is een systeem van ondersteu-

ning en peterschap van arme 

kinderen om hen te helpen op 

een reguliere manier onderwijs 

te genieten. Het gaat voorna-

melijk om kinderen van de la-

gereschool Runiga, in het 

plaatsje Irambira (Kabare), op 

zo’n 25 Km van Bukavu. Dat 
schooltje bestaat uit houten 

barakken en heeft praktisch 

geen werkingsmiddelen. Het 

wordt voornamelijk bezocht 

door arme kinderen van het 

dorp en omgeving. Een vrijwilli-

ger van de organisatie, gedi-

plomeerd in economie, staat 

voor de opvolging van de kin-

deren in. Ieder semester gaat 

hij naar de school om de aan-

wezigheid van de kinderen en 

hun schoolse resultaten te be-

kijken. Zo is een persoonlijke 

opvolging op sociaal-pedago-

gisch niveau mogelijk. In 2015 

genoten 78 kinderen school 

dankzij dit project. 
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2015 was een bijzonder jaar 

voor Nigeria, het volkrijkste 

land van Afrika, waar Viva Afri-

ca de activiteiten van Sant’ 
Egidio ondersteunt. Op politiek 

vlak stond alles in het teken 

van de verkiezingen, die aan-

vankelijk in februari moesten 

plaatsvinden maar kort daar-

voor werden verschoven naar 

april. Voor het eerst in de ge-

schiedenis van dit land, dat pas 

in 1999 naar de democratie 

terugkeerde, werd een zittende 

president, Goodluck Jonathan, 

verslagen door zijn uitdager, 

Mohammadu Buhari. Voor het 

eerst werd ook de PDP-partij 

van de macht verdreven. Het 

grootste succes was dat deze 

democratische omwenteling 

volstrekt geweldloos verliep. 

Daarmee werd Nigeria onver-

wacht een voorbeeld van de-

Copyright © 2000 -2002 NigeriaSite.com Inc. All rights reserved. 

Nigeria 
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mocratische afwisseling van de 

macht. 

Op militair gebied werd de 

strijd tegen de terreurbeweging 

Boko Haram opgevoerd. De 

samenwerking met de buurlan-

den Niger, Tsjaad en Kameroen 

wierp vruchten af. Boko Haram 

moest veel terrein prijsgeven 

en de slagkracht van de ter-

reurgroep nam gevoelig af. 

Toch blijft ze geregeld terreur-

aanslagen plegen, waarbij 

vooral de inzet van jonge meis-

jes als kamikaze een nieuwe 

tactiek blijkt. De humanitaire 

situatie in de noordoostelijke 

deelstaten Borno, Yobe en 

Adamawa blijft bijzonder pre-

cair. De 2,5 miljoen interne 

vluchtelingen (Internally Displa-

ced Persons) is een grote uit-

daging voor het land. 

In Jos, hoofdstad van de deel-

staat Plateau, verbeterde de 

situatie en verminderde het 

etnisch-religieuze geweld aan-

zienlijk. Dat nam daarentegen 

wel toe in andere staten van de 

Middle Belt, zoals Nassarawa en 

Benue. 

Op economisch gebied zette de 

sterke daling van de olieprijzen 

de economie onder druk. Op 

sociaal vlak trachtte de nieuwe 

president de strijd met de al-

omtegenwoordige cultuur van 

corruptie aan te knopen. 

Sant’Egidio is er actief op soci-
aal vlak met projecten voor 

kinderen in precaire situaties 

(in de deelstaten Lagos, Nas-

sarawa, Kaduna, Niger, Plateau 

en FCT-Abuja) en elders ook 

met projecten voor gevangenen 

en ouderen. Nieuw zijn de pro-

jecten  met de IDP’s met name 
in Bukuru, nabij Jos. 

In 2015 werden twee vor-

mingsmomenten georgani-

seerd. In april voor respectieve-

lijk 150 en 30 vrijwilligers in 

Abuja en Lagos, in september 

met 40 vertegenwoordigers van 

de verschillende afdelingen van 

Sant’Egidio in het land. 
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Kameroen ligt in Centraal-Afrika en is in deze regio een 

stabiel land. Het Noorden daarentegen wordt gedestabi-

liseerd door de aanwezigheid van de Boko Haram-

troepen die invallen lanceren vanuit Nigeria. In afgele-

gen gebieden in het Noorden van het land zijn er ver-

schillende ontvoeringen gemeld. Kameroen heeft samen 

met andere landen in de regio zijn strijdkrachten gemo-

biliseerd tegen Boko Haram. 

Viva Africa steunt een project voor voedselhulp en 

medische hulp in tien gevangenissen in Kame-

roen: in Yaoundé, Ambam, Elolowa, Douala (de centra-

le gevangenis), Mbalmayo, Ngaoudere, Yagoua, Maroua, 

Garoua et Tcholliré. Deze gevangenissen kampen met 

een enorme overbevolking. Met de steun van Viva Africa 

gaan leden van de lokale groepen van Sant'Egidio weke-

lijks langs in deze gevangenissen om voedsel te verde-

len en medische hulp te bieden. De voedselhulp zorgt 

ervoor dat gevangenen volledige maaltijden krijgen. 

Daarnaast worden er medicijnen aan de apotheek van 

de gevangenis bezorgd om zieke gedetineerden de juis-

te behandeling te kunnen geven. Deze medische hulp 

maakt het mogelijk om ziektes, vooral malaria, tubercu-

lose en meningitis, te behandelen. Dit gebeurt allemaal 

in samenwerking met de arts van de gevangenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kameroen 
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In Maroua heeft Viva Africa het 

bouwen van een waterput ge-

steund, zodat de gevangenen 

in deze regio toegang kregen 

tot drinkbaar water, water om 

zich te wassen en voor hun 

hygiëne.  

Een ander belangrijk aspect is 

de juridische opvolging van de 

dossiers van de gevangenen. 

Verschillende gevangenen krij-

gen te maken met impasses 

omdat hun dossiers kwijtge-

raakt zijn. Dankzij de juridische 

bijstand heeft Sant’Egidio er-
voor gezorgd dat er al tientallen 

gevangenen werden vrijgela-

ten. 

De vrijwilligers van Sant'Egidio 

hebben ook zwaar geïnvesteerd 

in de hulp en ondersteuning 

van geïsoleerde ouderen, een 

nieuw gezicht van de armoede 

in Afrika. In alle landen, in alle 

wijken, worden bejaarden aan 

hun lot overgelaten, zonder 

pensioen, zonder medische 

hulp, zonder familie. De oorza-

ken van deze sociologische 

verandering bevinden zich in de 

groeiende globalisatie, het toe-

nemende individualisme en een 

daling van het aantal kinderen.  

De vrijwilligers bekommeren 

zich om meer dan 500 bejaar-

den in de steden waar de ge-

meenschap actief is. Ze bou-

wen netwerken op in de wijk 

rond de bejaarden, om hen te 

helpen met de dagelijkse no-

den, ze bezoeken hen en hel-

pen bij problemen in verband 

met voeding en gezondheid.  

De lokale Sant’Egidio groep 
zorgt voor bijna 700 kinderen in 

de Scholen van Vrede. Dit zijn 

plaatsen waar kinderen tussen 

5 en 14 jaar gratis schoolse 

hulp krijgen, en waar een pro-

ject van vredeseducatie wordt 

uitgevoerd. Het leren van een 

cultuur van vrede begint op 

jonge leeftijd: een sfeer creëren 

van samenleven, voorbij de 

religieuze en etnische verschil-

len.  

Twee grote campagnes werden 

gehouden om de publieke opi-

nie te sensibiliseren: 

De campagne “Steden voor 
het Leven, Steden tegen de 

doodstraf”, is gericht op een 

meer menselijke justitie waarbij 

iedere mens recht heeft op een 

rechtvaardig proces en een 

opvolging van de straf. Deze 

campagne is een deel van de 

internationale campagne tegen 

de doodstraf die Sant’Egidio 
wereldwijd voert. In Kameroen 

is er een bijzondere aandacht 

voor het probleem van de 

lynchpartijen. In Yaoundé en 

Douala verliezen iedere week 

enkele mensen het leven ten 

gevolge van publieke lynchpar-

tijen. 

Met de aanslagen van Boko 

Haram in het Noorden van Ka-

meroen, nemen de spanning 

tussen de godsdiensten toe. In 

dit kader organiseert 

Sant’Egidio activiteiten van 

allerlei soort om de vrede te 

bevorderen, de geweld-

loosheid en de dialoog, 

vooral door te getuigen in scho-

len en door interreligieuze ont-

moetingen te organiseren. Tot 

slot worden opleidingen voor de 

jongvolwassenen twee keer per 

jaar georganiseerd door een lid 

van Viva Africa. De eerste op-

leiding met Pasen 2015 bracht 

1100 personen bijeen. De 

tweede ging door in juli 2015, 

waarbij een tiental verantwoor-

delijken van Kameroen deelna-

men aan het pan-Afrikaans 

congres dat in Abidjan (Ivoor-

kust) werd georganiseerd.  
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Viva Africa is de bemiddelings-

acties en de conflictpreventie 

van Sant’Egidio verder blijven 

ondersteunen. 

Bij deze interventies ziet 

Sant’Egidio zich als niet-
institutionele acteur sui generis 

die past in de actie van het 

maatschappelijk middenveld. 

Als niet-institutionele acteur 

kan de gemeenschap op zoek 

gaan naar een win-winsituatie 

voor de institutionele betrokke-

nen. Om deze complexe crisis-

sen in Sub-Saharisch Afrika aan 

te pakken, is het absoluut 

noodzakelijk om effectieve sa-

menwerkingsmanieren met 

regeringen en internationale 

instellingen te vinden. 

 

In 2015 vonden de belangrijk-

ste interventies plaats ten 

voordele van Mali, de Casaman-

ce (Senegal), de Centraal-Afri-

kaanse Republiek en de streek 

van de Grote Meren.  

In Mali ondersteunde Sant'E-

gidio de lopende onderhande-

lingen tussen de regering van 

Bamako en de Touareg-

oppositie. Dit heeft geleid tot 

het vredesakkoord van juni 

2015. Verschillende ontmoetin-

gen hebben plaatsgevonden in 

de hoofdgebouwen van de 

Gemeenschap van Sant’Egidio 
in Rome om de Touareg bewe-

gingen te begeleiden tijdens 

deze onderhandelingen. 

 

In Senegal wordt Sant'Egidio 

als bemiddelaar erkend door de 

overheid en de Casamance- 

onafhankelijkheidsbeweging om 

een conflict dat de landen in 

West-Afrika al 30 jaar treft, te 

beëindigen. Er werd vooruit-

gang geboekt om de onderte-

kening van een definitief vre-

desakkoord te bereiken. 

 

In de Centraal-Afrikaanse Re-

publiek keerde de kalmte weer, 

na een conflict van communau-

taire en religieuze aard dat het 

land kende sinds 2013. Eind 

2015 konden presidentiele ver-

kiezingen worden georgani-

seerd. Sant’Egidio heeft de 
democratische transitie bege-

leid. De gemeenschap heeft 

ervoor gezorgd dat de verschil-

lende politieke actoren en het 

middenveld konden samenko-

men om het kader voor de 

vredeshandhaving en het her-

stel van de democratie op te 

stellen. In november 2015 

heeft Paus Franciscus het land 

bezocht. Sant’Egidio heeft aan 
de Paus een document over-

handigd waarin alle kandidaten 

voor de presidentiele verkiezin-

gen zich hebben geëngageerd 

“voor een succesvol verkie-

zingsproces, een terugkeer 

naar een grondwettelijke toe-

stand en een stabiele vrede in 

de Centraal-Afrikaanse Repu-

bliek”. 
 

 

Conflictpreventie en –resolutie in Sub-Saharisch Afrika 
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Rondetafel over de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) in het Europees Parlement 

 

De Centraal Afrikaanse Republiek is momenteel een van de meest broze staten in Sub-Saharisch Afrika, ten 

gevolge van het grootschalig geweld dat er de voorbije jaren uitbrak tussen verschillende, vaak religieus ge-

connecteerde milities. Hoewel een nationaal Verzoeningsforum in Bangui succesvol verliep en de veiligheidssi-

tuatie in 2015 belangrijke verbeteringen kende, blijft het een land dat op korte en middellange termijn moet 

worden vergezeld.  

 

In dat verband organiseerde de Gemeenschap van Sant’Egidio op 14 juli 2015 een rondetafelconferentie in 

Brussel, teneinde de Europese Unie en de Internationale gemeenschap te sensibiliseren voor de problematiek 

en de aandacht voor het land niet te laten verslappen, nu het er wat beter lijkt te gaan.  

 

De rondetafel werd gehouden in het Europees parlement, in samenwerking met de MEP Louis Michel (ALDE-

groep, Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa), speciaal gezant van de Organisatie van Fransspre-

kende landen voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. Verschillende sprekers die uit het land zelf kwamen, kon-

den er het woord voeren. Het ging om: Christophe BREMAIDOU, voormalig minister van economie en financi-

en. Daniel Emery DEDE, Ambassadeur van de Centraal-Afrikaanse Republiek in de Benelux; Ibrahim Hassan 

FREDE, woordvoerder van de islamitische gemeenschap in CAR; Prosper N’DOUBA, Hoofdredacteur van Cen-
trafrique Presse en Youssouffa SILLA, economist, expert van het VN-Ontwikkelingsprogramma in Bangui.  

 

In zijn conclusies onderlijnde Mauro GAROFALO, verantwoordelijke Internationale Relaties van de Gemeen-

schap van Sant’Egidio, dat de vredeswil het kan halen op de wraaklust, zoals dat het geval was in Mozambique, 

Ivoorkust en verschillende andere Afrikaanse landen. Volgens hem ligt de toekomst van de CAR niet in een 

soort homogenisering « want dit land is nooit homogeen geweest, noch op politiek vlak, noch op etnisch of 

religieus vlak, alleen op linguïstisch vlak. »  

 

Hij beëindigde de debatten als volgt: « De toekomst van de Centraal-Afrikaanse Republiek ligt in het samenle-

ven en ieder moet eraan werken om wat jullie verdeelt te overstijgen. Er is geen alternatief.» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauro Garofalo (Gemeenschap van Sant’Egidio): « Wij heb-

ben niet zozeer een diplomatieke methode, maar een menselijke. Wij 

werken eraan het menselijke hart te genezen van de oorlog, die een 

soort vergif is. Natuurlijk moeten ook allerlei strategische en politieke 

kwesties worden opgelost. Maar in de eerste plaats moeten de gees-

ten genezen van het geweld. Deze methodologie vereist veel geduld. 

Op het bemiddelingswerk van Sant’Egidio staat geen deadline, ook niet 
als de Internationale Gemeenschap soms een kalender oplegt aan de 

betrokken partijen. »   
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De jaarrekening 2015 van Viva Africa werd onderworpen aan een audit van het kantoor-

bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C° en werd goedgekeurd zonder voorbehoud. 

Inkomsten 

 

 
 

 

Inkomsten Bedrag (€) Percentage (%) 

Particuliere giften en acties 240 010,37 41,2 

Stichtingen en organisaties 280 000,00 48,0 

Subsidie Vlaamse Ontwikke-
lingssamenwerking 

60 000,00 10,3 

Subsidies lokale overheden 3 000,00 0,5 

Totaal 583 010,37 100 

Over te dragen resultaat 130 043,48 / 

41,2%

48,0%

10,3%

0,5%

Particuliere giften en acties

Giften stichtingen en

organisaties

Subsidie Vlaamse

Ontwikkelingssamenwerking

Subsidies lokale overheden

Financieel verslag 
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Uitgaven 
 

 

Uitgaven Bedrag (€) Percentage (%) 

Aidstherapie in Afrika 292 352,92 41 

Vredeseducatie in Afrika 316 204,00 44,3 

Conflictpreventie en bemid-
deling 

30 236,10 4,2 

Noord/Zuid sensibilisatie en 
vorming 

27 163,75 3,8 

Administratieve kosten 47 097,08 6,6 

Totaal 713 053,85 100 

Balans 
 

Activa Passiva 

Vaste activa 0 Eigen vermogen 51 227,09 € 

Vlottende Activa 174 957,23 € Vreemd vermogen 123 730,14 € 

TOTAAL 174 957,23 € TOTAAL 174 957,23 € 

41,0%

44,3%

4,2%

3,8%

6,6%

Aidstherapie in Afrika

Vredeseducatie in Afrika

Conflictpreventie en -

bemiddeling

Noord/Zuid sensibilisatie en

vorming

Administratieve kosten
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Financiële toelichting 

De vzw Viva Africa maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van de Gemeenschap van Sant’Egidio.  

In België wordt de werking van Sant’Egidio overkoepeld door de private stichting Sant’Egidio, waarin 
het onroerend en financieel patrimonium van de Gemeenschap van Sant’Egidio werd ondergebracht. 
De projecten van de Gemeenschap van Sant’Egidio voor de ontwikkeling van het Zuiden worden in 
België opgevolgd door de vzw Viva Africa. Op die manier wordt een onderscheid gemaakt tussen het 

beheer en de exploitatie, met toepassing van het voorzichtigheidsprincipe van de bonus pater familias.  

De Belgische tak van Sant’Egidio maakt deel uit van de internationale Gemeenschap van Sant’Egidio, 
met hoofdzetel in Rome, en volgt voor de projectwerking de strategie en de spiritualiteit die door 

Sant’Egidio wereldwijd wordt uitgetekend.  

De vzw Viva Africa is een in België erkende NGO, en participeert met 1,5 FTE en met haar werking in 

het internationale DREAM-programma van de Gemeenschap van Sant’Egidio.  

Bij de financiële beoordeling van de vereniging dient men rekening te houden met de link tussen Viva 

Africa vzw en de nationale en internationale bovenbouw van de Gemeenschap van Sant’Egidio, en met 
de engagementen die binnen dit grote geheel van toepassing zijn. 

Een groot deel (41 procent) van de middelen ging in 2015 naar de verzorging van aidspatiënten, met 

name in Mozambique. Dat kon gebeuren dankzij de steun van de Ontwikkelingssamenwerking van het 

Vlaams Gewest en een aantal private giftgevers (particulieren, stichtingen en organisaties).  

Hoewel de strijd tegen aids prioritair is en blijft, steunt Viva Africa vzw ook andere projecten.  

In Kameroen en Nigeria steunen we de lokale gemeenschappen van Sant’Egidio en hun werk voor de 
armsten, de gevangenen, de interreligieuze dialoog en de vredeseducatie. En dit via het werk van Luc 

De Bolle (lid van de Algemene Vergadering van Viva Africa vzw) in Kameroen, en van voorzitter Jan 

De Volder in Nigeria.  

In Bukavu (DR Congo) werd de bouw van een ‘Maison de la Paix’ verdergezet, van waaruit de activi-

teiten van Sant’Egidio in Oost-Congo zullen worden uitgebouwd.  

Voor een goed begrip van de jaarrekening is het belangrijk voor ogen te houden dat de inkomsten en 

uitgaven een momentopname zijn per 31 december 2015. Een gedeelte van de uitgaven van 2015 

wordt gedekt door inkomsten van de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking die in 2014 en in 2016 zijn 

gegenereerd. 
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Organigram Sant’Egidio Benelux 
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Viva Africa vzw 

Rijke Klarenstraat 26 

B-1000 Brussel 

Tel. +32/2/512.45.46 

Fax +32/2/512.17.12 

vivaafrica@santegidio.be 

http://dream.santegidio.com  
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