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In 2016 is er voor Viva Africa heel wat veranderd.  

Voortaan werkt Viva Africa vzw nauw samen met de Belgische ngo Memisa, die vanuit 

christelijke inspiratie medische projecten ondersteunt in de Democratische Republiek 

Congo en een reeks andere landen, in Afrika en daarbuiten (www.memisa.be). Binnen 

het vijfjarenplan (2017-2021) dat Memisa indiende bij de Federale Ontwikke-

lingssamenwerking (DGD) is er ook ruimte voor twee Dream-projecten van 

Sant’Egidio, met name in de Democratische Republiek Congo en in  Guinée. Voor Viva 
Africa zijn dat twee nieuwe partnerlanden, na jarenlange inzet voor het bestrijden van 

aids in Tanzania, Mozambique en Malawi. 

Het samenwerkingsverband is het gevolg van een gedachteoefening over de toekomst 

van Viva Africa die de laatste jaren intern werd gevoerd, de nieuwe criteria van de 

federale overheid voor erkenning en subsidiëring, die gericht is op schaalvergroting en 

synergie, en de constructieve en vruchtbare contacten met Memisa. Wij verheugen 

ons ten zeerste over de krachtenbundeling met Memisa en rekenen op mooie vruch-

ten voor de verbetering van de gezondheidszorg in Afrika. 

Viva Africa blijft daarnaast als onafhankelijke vzw ook eigen projecten uitvoeren. Zo 

ondersteunen we verder de afwerking van het Huis van Vrede in Bukavu (Oost-

Congo). Dat  wordt de uitvalsbasis van Sant’Egidio ter bevordering van een cultuur 
van vrede, dialoog, en solidariteit in het gevoelige gebied van de Grote Meren. Ook 

het project “Kinderen van Bukavu” werd voortgezet, waardoor meer dan tweehonderd 
kwetsbare kinderen onderwijs kunnen genieten. Voorts ondersteunen we de werking 

van Sant’Egidio in Kameroen en Nigeria. 

In 2016 werd ook het DREAM project in Mozambique nog ondersteund. Jammer 

genoeg waren er door administratieve herstructureringen geen overheidsmiddelen 

beschikbaar, noch op federaal, noch op regionaal vlak. Daarom kon Viva Africa vanuit 

België minder bijdragen aan het DREAM project daar. Gelukkig kan Sant’Egidio op een 
sterk netwerk terugvallen, en konden zowel lokaal (in Mozambique) als internationaal 

nieuwe financieringsbronnen worden  gevonden. Daardoor konden opnieuw goede 

resultaten worden geboekt.  

Ook op het vlak van beheer en bestuur van Viva Africa zijn er wijzigingen. François 

Delooz nam afscheid als directeur van de vereniging, die voortaan zonder bezoldigd 

personeel zal werken. Ikzelf volgde Jan De Volder op als voorzitter. Beiden blijven als 

lid van de Algemene Vergadering nauw betrokken bij Viva Africa. Ik wens hen beiden 

te danken voor de vijftien jaar van grote inzet voor onze vereniging en voor Afrika. 

Voorts dank ik alle andere medewerkers, evenals alle sympathisanten die Viva Africa 

steunen. We bouwen verder aan de droom voor Afrika in 2017, op een iets andere 

leest, maar met onverminderd enthousiasme.  

Kristien Wouters, Voorzitter, 2017  

 

Woord van de voorzitter 

http://www.memisa.be/
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De werken voor de bouw van een Huis voor de 

Vrede in Bukavu gingen van start eind 2014 en 

lopen stilaan naar hun einde. De bedoeling is het 

vredeswerk van Sant’Egidio in deze turbulente 
regio te ondersteunen.  

Er zijn twee doelstellingen:  

 de vorming van jongeren en medewerkers 
voor vredeseducatie 

 verbetering van het vreedzaam samenleven 
tussen mensen en groepen van verschillend 
etnisch, cultureel of religieus toebehoren 

 

Het huis heeft twee verdiepingen, beneden een 

grote zaal met een capaciteit van 350 personen, 

daarboven een kleinere mezzanine voor een 50-

tal personen. Naast het hoofdgebouw bevindt 

zich het sanitair blok. 

Hier zullen seminaries, bijeenkomsten, conferen-

ties, opleidingen enz georganiseerd worden voor 

jongeren en volwassen. Thema’s zijn o.a rechten 
van het kind en mensenrechten, verbetering van 

gelijke kansen, strijd tegen racisme en xenofobie, 

promotie van pluralisme in de samenleving, 

vreedzaam samenleven in verscheidenheid,… 

In de zomer van 2016 gingen enkele mede-

werkers van Viva Africa op bezoek in Bukavu om 

de voortgang van de werken te monitoren. Die 

vorderen langzaam maar zeker.  

De laatste hand aan de bouw zal volgens plan in 

2017 worden gelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouw van het ‘Huis van de Vrede’ in Bukavu 

DREAM 
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Dit project wil het onderwijs voor arme kinderen 

in de regio van Bukavu ondersteunen. 

Sant’Egidio/Viva Africa ondersteunt met name de 

school van Runiga.   

In het eerste leerjaar zitten 105 kinderen, 55 

meisjes en 50 jongens. In het tweede jaar zitten 

75 kinderen, 45 meisjes en 30 jongens. In het 

totaal gaan 467 kinderen naar deze school. Ze 

zijn onderverdeeld in 6 klassen, met een gemid-

delde van 77 kinderen per klas. 

Door de steun van Viva Africa vorig jaar kon het 

aantal kinderen dat naar school kon gaan, sterk 

uitbreiden, van ongeveer 200 naar 467.  

De ouders van deze kinderen hebben niet de 

middelen om het schoolgeld en het materiaal te 

betalen.  

 

 

De frequentie van aanwezigheid van de meisjes 

op school kon sterk verbeteren van minder dan 

50 % tot 67% van de dagen. Schoolmateriaal en 

uniformen werden aangekocht, zodat verschil-

lende kinderen van eenzelfde gezin tegelijk naar 

school kunnen gaan, en niet afgewisseld wegens 

gebrek aan schoolgerief. Belangrijk is ook dat 

ook oudere kinderen (8-9 jaar) met succes kon-

den geïntegreerd worden in de school. 

Er zijn nog wel heel wat moeilijkheden die moe-

ten overwonnen worden.  

- Sommige  klassen hebben geen volle muren, 
zodat de kinderen mekaar storen tijdens de 
lessen.  

- Er zijn geen of onvoldoende schoolbanken, 
dus kinderen zitten op boomstammen of op 
de grond en schrijven op hun knieën. 

- Er zijn te weinig boeken en schriften en ze 
zijn van onvoldoende kwaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project de Kinderen van Bukavu 
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DREAM staat niet langer alleen voor “Drug 
Resources Enhancement against Aids and Mal-

nutrition”, maar ook voor “Disease Relief with 
Excellent and Advanced Means”. Deze 

naamsverandering kwam er omdat de focus 

van onze activiteiten stilaan minder exclusief 

gericht is op de strijd tegen hiv/aids, maar zich 

uitbreidt naar andere chronische ziekten. 

DREAM is immers een nuttig model in de strijd 

tegen andere gezondheidsproblemen, die meer 

en meer de kop opsteken in Afrika.  

Dat is in se goed nieuws, want het betreft 

vooral ouderdomsgerelateerde problemen, 

zoals hart- en vaatziekten, kankers, diabetes 

enz. Deze aandoeningen komen nu meer voor, 

omdat de bevolking ouder wordt en de strijd 

tegen de infectieziekten die vooral kinderen en 

jonge mensen treft, vaker wordt gewonnen. 

Er is een significante vooruitgang geweest in 

de voorbije tien jaar op het vlak van de strijd 

tegen de drie grote doders: aids, tuberculose 

en malaria. De ervaring in Guinee met de uit-

braak van Ebola, toonde de kracht van een 

goed werkend centrum met bekwaam per-

soneel bij het indijken van dit probleem.  
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DREAM internationaal – cijfers oktober 2016 

300,000 people assisted 

of whom 70,000 less than 15 years old 

130,000 in antiretroviral therapy 

of whom 15,000 children 

Children born healthy from the vertical program prevention: 63,000 

millions of people in recent years have benefited from the DREAM program 

(health training, water filters, nutritional support, mosquito netting, prevention programs on 
work, radio, television etc) 

Medical visits carried out: 3,200,000 

Viral loads carried out: 585,000 

CD4 carried out: 1,050,000 

10 countries in which DREAM is working: Mozambique, Malawi, Tanzania, Kenya, Republic of 

Guinea, Swaziland, Cameroon, Congo RDC, Angola and Nigeria 

46 working DREAM Centres 

24 clinical laboratories 

120 formation courses 

5,000 formed African professionals 

Costs: 200 euros to ensure for a year the complete treatment to a patient afflicted by 

AIDS 

360 euros to ensure complete treatment to a mother and her child during its first year of 

life 
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Mozambique              

 

In het voorbije jaar ondersteunde Viva Africa 

verder het DREAM project in Mozambique, vooral 

dan het aspect PMTCT (preventie van moeder-

kind transmissie van hiv). Dit is hetzelfde project 

dat in 2014 en 2015 door de Vlaamse Overheid 

werd ondersteund. In 2016 kon de steun worden 

voortgezet met privé-financiering, onder meer 

dankzij de steun van de Gasthuiszusters van 

Antwerpen.  

In dit project waren er in 2016 drieduizend 

zwangere hiv-positieve vrouwen in behandeling, 

en er werden 2200 kinderen gezond geboren. 

Voor het tweede jaar op rij werd geen enkel kind 

met hiv geboren. Dat is een enorme verwezen-

lijking in een land waar drie jaar geleden nog 

12% van de kinderen met hiv geboren werd. Het 

voorbije jaar was dat nog maar 4%. Het DREAM 

project levert daar een belangrijke bijdrage aan. 

Het PMTCT project is immers volledig geïnte-

greerd in het nationaal programma. In 2016 had 

95% van de zwangere seropositieve vrouwen 

toegang tot behandeling. Dat is een  vooruitgang 

die vooraf amper voor mogelijk was gehouden.  

 

Het blijft echter uiterst moeilijk de epidemie te 

doen afzwakken. In het totaal is nog steeds 

10,6% van de Mozambikanen seropositief, en 

16% van de zwangere vrouwen. Tussen 2004 en 

2014 kon de epidemie afnemen met 40% in Mo-

zambique. Maar ook vandaag blijft het één van 

de landen met hoogste prevalentie van hiv ter 

wereld.  

 

In die context blijft het werk van Dream van 

grote waarde. Toch breidde ook in Mozambique 

het werkveld van Dream uit en wordt er gewerkt 

aan een programma voor screening van baar-

moederhalskanker, betere behandeling van hy-

pertensie, diabetes enz.  

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Mozambique_carte.png
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Viva Africa/Sant’Egidio huldigt een eenentwin-

tigste eeuwse visie op Noord-Zuid verhoudingen. 

Er wordt niet gewerkt met expats uit Europa die 

het werk uitvoeren in Afrika, maar wel met ver-

sterking van de lokale gezondheidssystemen en 

verbetering van de opleiding en kennis van het 

lokaal personeel. Dit is wat we met het project 

van Telemedicine verwezenlijken. In de centra in 

Afrika wordt de werking geïnformatiseerd, met 

een goed werkende elektronische databank. Via 

de telemedicine kunnen complexe medische si-

tuaties worden voorgelegd aan specialisten in 

Europa. Alle nodige informatie kan met een link 

worden meegestuurd (huidige medicatie, bloe-

dresultaten, foto’s, medische voorgeschiede-

nis,…). 

De laatste maanden van 2016 werd het aantal 

vragen sterk verhoogd (door opleidingen in oa 

Guinee en Togo). In het totaal waren er onge-

veer 400 vragen via telemedicine, waarvan 92 in 

verband met infectieziekten. Hierop wordt ook 

vanuit België geantwoord door specialisten aan 

het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Dit is 

een belangrijke manier om goede zorgen te bie-

den aan de zieken in Afrika, met heel weinig 

middelen. Het is namelijk niet nodig dat de ver-

schillende specialisten zelf ter plaatse gaan, maar 

het dossier wordt elektronisch overgemaakt met 

alle nodige informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getuigenis dr Maurice, Conakry:   

“Je t'écris pour t'annoncer que notre patient 
David, l'enfant qui est venu du Liberia dans un 

état désespéré va maintenant bien. Il a beau-

coup récupéré. Maintenant il est capable de 

marcher. Je l'ai vu aujourd'hui complètement 

différent et souriant. Il reste encore à faire 

puisqu'il est encore faible mais il y a une 

grande progression. Il a marché de lui-même 

pour venir au centre accompagné de son père. 

Je voudrais que tu transmettes mes remercie-

ments aux Professeurs et à tous ceux qui sont 

intervenus pour sauver cet enfant. Son papa 

est très content et nous remercie. 

GLOBAL HEALTH TELEMEDICINE 
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Kameroen ligt in Centraal-Afrika en is in deze 

regio een relatief stabiel land. Het noorden daar-

entegen wordt gedestabiliseerd door de aan-

wezigheid van de Boko Haram-troepen die inval-

len lanceren vanuit Noordoost Nigeria. In afgele-

gen gebieden in het noorden van het land zijn er 

verschillende ontvoeringen gemeld. Kameroen 

heeft samen met andere landen in de regio zijn 

strijdkrachten gemobiliseerd tegen Boko Haram. 

De stabiliteit wordt ook op de proef gesteld door 

partijen die weerstand bieden aan het reeds zeer 

lang aanwezig regime. 

Viva Africa steunt in Kameroen tien gevangenis-

sen waarvan de belangrijkste Yaounde, Douala 

en Maroua zijn. Deze gevangenissen kampen met 

een enorme overbevolking wat de grote armoede 

nog extra benadrukt: ondervoeding, slechte hy-

giënische omstandigheden en het ontbreken van 

quasi alle juridische opvolging. Viva Africa biedt 

er humanitaire bijstand om tegemoet te komen 

aan die omstandigheden. Met de steun van Viva 

Africa gaan leden van de lokale groepen van 

Sant'Egidio wekelijks langs in deze gevangenis-

sen om voedsel te verdelen en medische hulp te 

bieden. De voedselhulp zorgt ervoor dat gevan-

genen volledige maaltijden krijgen.  

Daarnaast worden er medicijnen in samenspraak 

met de apotheek van de gevangenis bezorgd om 

zieke gedetineerden de juiste behandeling te 

kunnen geven. Deze medische hulp maakt het 

mogelijk om ziekten, vooral huidziekten, malaria, 

tuberculose en meningitis, te behandelen. Dit 

gebeurt allemaal in samenwerking met de arts 

van de gevangenis.Een ander belangrijk aspect is 

de juridische opvolging van de dossiers van de 

gevangenen. 

Verschillende gevangenen krijgen te maken met 

impasses omdat hun dossier is kwijtgeraakt of 

omdat er een fenomenale juridische achterstand 

is. Dankzij de juridische bijstand heeft Sant’Egidio 
ervoor gezorgd dat er al tientallen gevangenen 

werden vrijgelaten, waarvan in 2016 vooral min-

derjarigen. 

In Kameroen stichtte Viva Africa vzw ‘de Scholen 
van Vrede’. Dat zijn plaatsen waar zo’n 400 kin-

deren tussen 5 en 14 jaar wekelijks worden ge-

holpen met hun schoolwerk door jonge vrijwilli-

gers. We trachten deze naschoolse activiteiten te 

organiseren voor de armste kinderen in de 

wijken. Vaak gaan er kinderen zelfs niet naar 

school, of erger nog, leven ze op straat. Het gaat 

om 14 plaatsen in Kameroen (in grote steden 

maar ook in kleine dorpen) waar deze scholen 

een alternatief vormen voor het steeds duurder 

wordend en minder toegankelijk onderwijs.  

KAMEROEN 
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Het hoofddoel is om kinderen bij te staan in hun 

leertraject. Soms komt het neer op leren lezen en 

schrijven en in andere gevallen begeleiden we 

waar nodig. Zo krijgen zij meer kansen in hun 

ontwikkeling.  

De bedoeling van Viva Africa is om alle kinderen 

in te schrijven in het lokaal onderwijssysteem én 

om hen succesvol te doen slagen. 

Daarnaast zijn de Scholen van Vrede een leer-

school van Samen Leven. We verzamelen bewust 

kinderen van verschillende etnieën en gods- 

diensten. Al doende, spelend en zingend bouwen 

we bruggen die de basis vormen voor de toe-

komst. 

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. Ze zetten mantelzorg op in 

wijken waar veel vereenzaamde ouderen leven. 

Deze zorg faciliteert medische en hygiënische 

zorg. Het is ook een zeer concreet antwoord aan 

de acute eenzaamheid, wat steeds meer voor-

komt in de grootsteden van het geglobaliseerde 

Afrika. 

Tot slot worden de vormingen voor de vrijwillige 

jong-volwassenen twee keer per jaar georgani-

seerd door een lid van Viva Africa. De eerste 

opleiding was in maart en had 1000 deelnemers, 

de tweede ging door in september 2016 en 

bracht hiervoor een dertigtal verantwoordelijken 

tezamen. 
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Limane en Adamou: vrij en thuis 

Twee minderjarigen Limane - 14 jaar - en Ada-

mou - 15 jaar – zijn vrij na anderhalf jaar in de 

gevangenis van Maroua, in het noorden van Ka-

meroen. Ze werden in 2014 gevangengenomen 

omwille van hun vermeende band met de ter-

roristische groepering Bo-ko Haram uit het nabije 

Nigeria. Jongeren worden wel vaker meegeno-

men uit dorpen, soms tegen een kleine betaling 

en soms met geweld. 

Ze wisten niet waarheen, want hun dorp was 

volledig plat gebrand tijdens de oorlog. Ze had-

den ondertussen het nieuws gekregen dat hun 

beide ouders overleden waren door het geweld. 

Van andere familie was er geen nieuws.  

De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft na een 
lange en intense zoektocht een oom van hun 

familie teruggevonden aan de Nigeriaanse grens, 

in de stad Kolofatak. Sant’Egidio heeft dan de 
vrijlating van die 2 minderjarigen gefaciliteerd en 

hen geholpen om hun oom te vervoegen. Limane 

en Adamo kenden de grote vreugde van de 

verkregen vrijheid maar ook van terug een fami-

lie terug te vinden. 
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In 2016 ging Viva Africa voort met het onders-
teunen van het werk van Sant’Egidio in  Nigeria. 
Dit houdt vooral in:                                      

* Vorming van vrijwillige medewerkers: in maart 
2016 ging een vierdaagse vorming door voor 300 
vrijwilligers, in juli 2016 een driedaagse vorming 
voor 25 verantwoordelijken van lokale werking-
en.                

* Ondersteuning van de ‘Scholen van Vrede’ voor 
kinderen uit arme en perifere communities in  de 
regio van de hoofdstad Abuja (Gwagwalada, Ba-
mashi, Ido, Gwarimpa, Durumi, Kubwa), in Kadu-
na (Kachia), in Plateau (Jos, Rezek, Barkin Ladi), 
in Niger State (Minna), in Lagos (Yaba) en Nassa-
rawa (Nassarawa). In totaal kregen  ca 1250 
lagereschoolkinderen concrete schoolse onder-
steuning en leerden ze samenleven, over de reli-
gieuze en etnische verschillen heen die Nigeria 
kenmerken 

* Ondersteuning van andere projecten van 
Sant’Egidio zoals de gevangenissen in Suleja 
(vrouwengevangenis) en Jos (jeugdgevangenis); 
het werk met de bejaarde melaatsen in Minna, 
de voedselondersteuning van daklozen in  Abuja. 

* Op woensdag 28 september 2016 werd met 
steun van FAROS een interreligieuze conferentie 
belegd met vooraanstaande  leiders van de ka-
tholieke, anglicaanse, protestantse kerken en de 
islamitische wereld.  

Onder meer bisschop Kukah van Sokoto, 
aartsbisschop Okoh van de anglicaanse kerk en 
dr Jaga van de Grote Moskee in Abuja waren 
aanwezig. Dit in het kader van de dertigste ver-
jaardag van de ‘Geest van Assisi’. Er waren meer 
dan 250 aanwezigen, voornamelijk jongeren, en 
de bijeenkomst werd ook goed gecoverd door de 
sociale en de klassieke media. 

* Nog altijd in het kader van de interreligieuze 
contacten ‘in de Geest van Assisi’ ontving 
Sant’Egidio op 18 oktober een  delegatie van de 
boeddhistische groepering Rissho Koshe Kai, 
geleid door Mevr. Niwano. Het was een 
vruchtbare uitwisseling die hopelijk tot gezamen-
lijke initiatieven kan leiden. 

Een belangrijk nieuw aandachtspunt dat in 2016 
werd ontwikkeld is dat voor de IDP (internal dis-
placed persons): het gaat om vluchtelingen die 
het geweld van Boko Haram in de noordooste-
lijke deelstaten Borno, Yobe en Adamawa ont-
vlucht zijn en elders in het land opvang kregen. 
Nigeria telt meer dan twee miljoen van deze 
interne vluchtelingen. 

 

 
 

NIGERIA 
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Vrijwilligers van Sant’Egidio zijn in  2016 be-
gonnen met regelmatige bezoeken aan twee 
van deze kampen: één in Abuja (met vluch-
telingen uit de dorpen Bama en Gwoza), en 
één in Jos (Jos South, Buruku). Deze vluch-
telingenkampen worden amper door de over-
heden ondersteund: de bewoners zijn eigenlijk 
volledig op zichzelf aangewezen en op de hulp 
van een aantal ngo’s of private stichtingen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werk van de vrijwilligers van Sant’Egidio 
bestaat vooral in: lesgeven aan jongeren 
(Youth for Peace, 12 tot 16 jaar), activiteiten 
organiseren met de kinderen tot 12 jaar, en 
het ondersteunen van schrijnende individuele 
gevallen, met name vooral oudere of zieke 
mensen die vaak volledig aan hun lot zijn 
overgelaten. 

Door de veranderende machtsbalans in noord-
oost Nigeria zijn er een aantal gezinnen te-
ruggekeerd, en  de terugkeer wordt ook door 
de overheid aangemoedigd.  

Maar veel vluchtelingen stellen dat de vei-
ligheidssituatie in hun dorp nog onvoldoende 
garanties biedt en verkiezen voorlopig het 
moeilijke en armoedige bestaan in het vluch-
telingenkamp. 
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De jaarrekening 2016 van Viva Africa werd onderworpen aan een audit van 

het kantoorbedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C° en werd goedgekeurd 

zonder voorbehoud. 

Inkomsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten Bedrag (€) Percentage (%) 

Particuliere giften en acties 291.497,40 67 

Stichtingen en organisaties 78.250,00 18 

Bedrijven en banken 40.000,00 9 

Subsidies 24.199,27 6 

Totaal 433.946,67 100 

Over te dragen resultaat 880,88 / 

 

 

 

 

Financieel verslag 
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Uitgaven 

 
 

Uitgaven Bedrag (€) Percentage (%) 

Dreamproject in Afrika 41.590,91 10 

Vredeseducatie, conflictpreventie 
en bemiddeling in RDC  

255.500,00 59 

Vredeseducatie, conflictpreventie 
en bemiddeling in 
Kameroen 

26.419,75 6 

Vredeseducatie, conflictpreventie 
en bemiddeling in 
Nigeria 

14.026,05 3 

Noord/Zuid sensibilisatie en vor-
ming 

62.438,12 14 

Administratieve kosten 33.090,96 8 

Totaal 433.065,79 100 

Balans 
 

Activa Passiva 

Vaste activa 0 Eigen vermogen 52.107,97 € 

Vlottende Activa 102.478,69 € Vreemd vermogen 50.370,72 € 

TOTAAL 102.478,69 € TOTAAL 102.478,69 € 

10% 

59% 

6% 

3% 

14% 

8% 

Dreamproject in Afrika

Vredeseducatie,

conflictpreventie en

bemiddeling in RDC

Vredeseducatie,

conflictpreventie en

bemiddeling in Kameroen

Vredeseducatie,

conflictpreventie en

bemiddeling in Nigeria

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.  

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. 

Na de hervorming bij DGD, werd Viva Africa bij de nieuwe erkenningsprocedure niet weerhouden. 

Hierdoor komt zij niet  langer in aanmerking voor rechtstreekse financiering van o.a. de Belgische 

coöperatie. Viva Africa bundelt de krachten met de Belgische ngo Memisa voor het uitvoeren van de 

hun projecten tot verbetering van de gezondheidszorg in Afrika, in de Democratische Republiek Congo 

en Guinee. 

Een groot deel (59 procent) van de middelen ging in 2016 naar de verdere afwerking van het Huis van 

Vrede in Bukavu en het project ‘De kinderen van Bukavu’, in de Democratische Republiek Congo. Dat 

kon gebeuren dankzij de steun van een tal van private giftgevers (particulieren, stichtingen en organi-

saties).  

Hoewel Viva Africa vzw minder kon bijdragen aan het DREAM project in Afrika ingevolge de hervor-

ming bij DGD, werd afgelopen jaar nog 10 procent van haar middelen aangewend voor ondersteuning 

van het project in Mozambique en Tanzania. 

In Kameroen en Nigeria steunen we voorts 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 in Kameroen, en van Jan De Volder in Nigeria, beiden lid van de Algemene Vergade-

ring van Viva Africa vzw.  

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 2016.  
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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  

CBC: IBAN: BE03 7320 1530 9984 

BIC: CREGBEBB 

mailto:vivaafrica@santegidio.be

