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Woord van de voorzitter
Op het einde van het jaar 2014 is de langverwachte bouw van het ‘Huis van de Vrede’
in Bukavu eindelijk van start kunnen gaan. Allerhande administratieve, technische en
budgettaire problemen hadden ervoor gezorgd dat dit de afgelopen jaren telkens
moest worden uitgesteld, maar dit jaar werd de spreekwoordelijke ‘spade’ eindelijk in
de grond gestoken. Er wordt koortsachtig aan gewerkt, en naar verwachting zal het
Huis van de Vrede al dit jaar helemaal worden voltooid, tenminste als er geen nieuwe
problemen opdoemen. Met dit project gaat een jarenlang gekoesterde droom in
vervulling: het huis zal een centrum worden van de Gemeenschap van Sant’Egido in
Bukavu, teneinde haar trouwe werk met de armsten van de stad en de regio en haar
inzet voor vrede en verzoening te ondersteunen en te helpen uitbouwen. Viva Africa zal
ongeveer 60 procent van de kosten voor de bouw op zich nemen, dankzij de hulp van
een aantal private stichtingen.
Voorts gingen de inspanningen van Viva Africa vooral naar de ondersteuning van het
DREAM-programma in verschillende Afrikaanse landen. Algemeen evolueert DREAM
verder van een voornamelijk ‘verticaal’ aidsbestrijdingsprogramma tot een meer
‘horizontale’ werking, gericht op de verbetering van de algemene gezondheidszorg, de
vorming van medisch, paramedisch en klinisch personeel en op de behandeling van
allerlei opportunistische ziekten. De uitbraak van het ebola-virus in 2014 in een land als
Guinée, waar het Dream-project sterk is uitgebouwd, toonde de waarde aan van onze
centra met betrekking tot detectie en doorverwijzing naar adequate behandeling. Viva
Africa steunde voornamelijk de DREAM-projecten in Mozambique en Malawi, met name
dankzij de steun van de Belgische, Vlaamse en Waalse Ontwikkelingssamenwerking.
In Nigeria en Kameroen ondersteunde Viva Africa de vrijwilligersprojecten van hulp aan
ouderen, kinderen, gevangenen en melaatsen van de lokale Gemeenschappen van
Sant’Egidio. Ook was er aandacht voor de situatie van de mensenrechten, met name in
de gevangenissen en de dodencellen, en het vreedzaam samenleven tussen
bevolkingsgroepen die qua religie en etnie van elkaar verschillen.
In eigen land hebben de hervormingsplannen van de federale regering inzake de
erkenning van niet-gouvernementele organisaties impact op onze werking. Een
aanvraag tot erkenning werd ingediend. De regeringsplannen hebben wel geleid tot
een intern denkproces over de toekomst van de vzw Viva Africa. Hoewel haar werking
is ingebed in het grote geheel van DREAM/Sant’Egidio, is ze als Belgische organisatie
klein en potentieel bedreigd indien de regering met de plannen vooral op
schaalvergroting zou aansturen. In de toekomst moet de vzw zoeken naar synergiën
met andere verenigingen teneinde haar werking te kunnen verzekeren. Dit denkproces
zal in de loop van 2015-2016 zijn beslag krijgen.
Niet onbelangrijk te vermelden is dat ook dit jaar met een overschot werd afgesloten.
Ik houd eraan alle sympathisanten, giftgevers, vrijwillige en professionele medewerkers
te danken voor dit vruchtbare jaar van Viva Africa.

Jan De Volder
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DREAM : de resultaten van de voorbije vijf jaar
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Mozambique
HIV/AIDS – SCHATTINGEN (UNAIDS 2013)
Aantal mensen met HIV: 1.600.000
Prevalentie bij volwassenen tussen de 15 en 49 jaar: 10,8%
Volwassenen, ouder dan 15 jaar met HIV: 1.400.000
Vrouwen, ouder dan 15 jaar met HIV: 820.000
Kinderen van 0 tot 14 jaar met HIV: 190.000
Overlijdens ten gevolge van AIDS: 82.000
AIDS-wezen tussen 0 en 17 jaar: 810.000

De afgelopen jaren kende de Mozambikaanse economie een groei van 5%
dankzij buitenlandse investeringen in de mijnbouwsector. Ondanks deze groei
blijft de Mozambikaanse economie erg kwetsbaar. Het gebrek aan weg- en
spoorinfrastructuur, alsook problemen met electriciteits- en watervoorzieningen
belemmeren nog steeds de ontwikkeling van het land. Ondanks de
indrukwekkende economische groei en vooruitgang op het vlak van de
belangrijkste sociale diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs, stond
Mozambique volgens de Human Development Index (vastgesteld door het
ontwikkelingsprogramma van de VN) in 2013 slechts op de 185e plaats (van de
187 landen). Deze plaats is vooral toe te schrijven aan de blijvende gevolgen van
de strijd naar onafhankelijkheid en de burgeroorlog die eindigde in 1992.
Momenteel leeft ongeveer 82% van de 25,2 miljoen inwoners van het land land
van minder dan $ 2 per dag. Overstromingen en de jaarlijkse droogte bedreigt de
voedselzekerheid en het levensonderhoud op het platteland.

De diepgewortelde genderongelijkheid is een andere barrière die de
armoede in stand houdt.

steeds veel hoger dan de 7.2 %,
het gemiddelde voor Sub-Saharisch
Afrika.

door

Het jaar 2014 was ook op politiek
vlak een bewogen jaar door de
presidents- en parlementsverkiezingen, die voor een heropleving van
het conflict tussen de twee grote
historische partijen Frelimo en
Renamo zorgde en opnieuw leidde
tot gewapende incidenten.

Aids stelt het hele land op de proef
en verwoest een hele generatie
jonge vrouwen en mannen. Sant'
Egidio is sinds 2002 werkzaam in
het land met het DREAM-programma, ter preventie van en met de
behandeling van HIV / AIDS.

(WBI).

Ondanks de geboekte vooruitgang
bij de bestrijding van de HIV- en
AIDS-epidemie betekent dit een
belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van het land. De epidemiologische opvolgingsgegevens van
UNAIDS tonen dat in 2013 de
prevalentie 10,8% bedroeg. Deze
prevalentie is de afgelopen jaren
gestaag gedaald, maar ligt nog

Bloedonderzoeken in de
laboratoria
(2014)

CD4

Maputo

13.811

Beira

Viva Africa rondde in 2014 het
project «Versterking van het
nationale stelsel van gezondheidszorg voor de diagnose en
monitoring van mensen die
leven met HIV / AIDS» af met
een partnership met de lokale
vereniging: DREAM - Associação

het

Directoraat-generaal

Ontwikkelingssamenwerking
en
Humanitaire Hulp van België (DGD)
en Wallonië-Brussel-Internationaal

Het project is er in de eerste plaats
op gericht om via een gespecialiseerde training de vaardigheden
van het medisch personeel in de
HIV/AIDS-diagnostiek te vergroten.
Het gaat hier over tewerkgesteld
personeel in de Dream-centra en
het personeel van de openbare
gezondheidsinstellingen. Aan de
andere kant betekent het een
ondersteuning van de laboratoria
van Beira en Maputo van het
Dream-programma.

para o direito aos tratamentos
sanitários e de luta contra a sida.
Dit project werd mede gefinancierd

Viral load

Hematologie

Biochemie
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10.943

Een ander project «Supporting
prevention of mother–to-child
transmission of HIV infection
in Mozambique», van dezelfde
partner werd afgerond in oktober
2014. Het werd gefinancierd door
de Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking en was bedoeld om de
uitvoering van de ‘preventie van de

overdracht van moeder-op-kindtransmissie (PMTCT)’ in het land te
versterken. Er zijn vijf gezondheidscentra (Maputo, Matola, Beira,
Manga Chingussura et Quelimane)
in verschillende regio’s van het
land. Dat zorgt ervoor dat het
gebruik van de PMTCT in het land
kan worden uitgebreid, maar het

18.270

17.612

16.586

6.195

14.363

8.423

zorgt ook voor een verbetering van
de gezondheidsvoorzieningen en
het verbetert de opleiding van het
medisch personeel in het gebruik
van de PMTCT. De doelstelling om
binnen de twee jaar 1500 zwangere vrouwen een PMTCT-programma te laten volgen, werd
bereikt.

Dit project werd opgezet in het
kader van de samenwerking met
het Mozambikaanse ministerie van
Volksgezondheid die Sant'Egidio
verzocht om de nationale actie te

versterken op het gebied van de
PMTCT. Er werden regelmatig vergaderingen gehouden in Maputo
met vertegenwoordigers van de
Belgische en Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, en het ministerie van Volksgezondheid om de
projecten te coördineren.

Patiënten onder
medisch toezicht

Patiënten in
antiretrovirale therapie

Patiënten in
PMTCT

Centro para criança
(Maputo)

4 827

4 241

327

Machava (Maputo)

577

560

2

Matola (Maputo)

2 586

1 659

1 066

Benfica (Maputo)

4 830

4 231

300

Centro polivalente
Beira

2 564

2 063

303

Mangachingussura
(Beira)

4 041

3 196

843

Mangunde (Beira)

1 228

993

120

Quelimane

2 574

2 289

170

Chokwe

9 172

8 066

397

Chaloquane

634

357

357

Macia

584

383

373

33.617

28.038

4.258

Activiteiten (eind
2014)
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Daarnaast werden trainingen georganiseerd voor het medisch personeel dat betrokken is bij de
PMTCT-programma's in het land.

TOTAAL

Het nieuwe DREAM-centrum van Sant’Egidio genoemd naar Ana Maria Muhai
Groot feest in Matola, in de buurt
van de Mozambikaanse hoofdstad
Maputo ! Hier opende het DREAMprogramma een nieuw centrum dat
gespecialiseerd is in de preventie
van de moeder-kind-transmissie
van HIV (PMTCT) en de zorg voor
HIV-positieve kinderen.
Het centrum is naar Ana Maria
Muhai genoemd. Zij was niet alleen
de eerste DREAM-activiste, maar
ook de eerste vrouw in het land die
openlijk uitkwam voor haar HIVstatus. Ze ijverde voor degelijke
medische zorg voor iedereen. Door
haar getuigenis was ze een aanmoediging voor alle Mozambikaanse zieken.
Ana Maria overleed in het begin
van het jaar. Het moment waarop
de plaat met haar naam werd
onthuld, was duidelijk emotioneel
geladen. Ana Maria Muhai was een
moedige vrouw die gestreden en
getuigd had en geloofde dat het
DREAM-project van een ‘droom’
kon uitgroeien tot een realiteit voor
vele zieken in Mozambique.
Sant’Egidio heeft het DREAM-programma sinds 2002 in het gezondheidscentrum Matola 2 geïmplementeerd. 2002 is het jaar waarin
het PMTCT-programma werd gelanceerd, gebruikmakend van de
triple therapie tijdens de zwangerschap, bevalling en borstvoeding.
Deze
preventieve
benadering
slaagde erin om de transmissiegraad bij pasgeborenen tot 2% te
reduceren (vertrekkende van ongeveer 40% zonder interventie). Het
programma werkte de afgelopen
jaren in de lokalen van het gezondheidscentrum Matola 2, en bereikte
er elk jaar ongeveer 2.000 HIVpositieve vrouwen. Op dit moment
zijn er al meer dan 4.600 gezonde
kinderen geboren van wie de
moeder HIV-positief was.
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Het voorkomen van de moederkind-transmissie van HIV is in
Mozambique prioritair. In juli 2011
sloot Sant’Egidio een akkoord met
het Mozambikaanse ministerie van
Volksgezondheid met het oog op
de ondersteuning van de nationale
gezondheidszorg
Vanwege het toenemende aantal
patiënten en het gebrek aan beschikbare ruimte werd de bouw
van nieuwe infrastructuur nodig.
De inhuldiging werd bijgewoond
door de vice-minister van Volksgezondheid van Mozambique, vertegenwoordigers van de diplomatieke, Mozambikaanse onderne-

mers en sponsors die hebben bijgedragen aan het centrum.
Dokter Kristien Wouters, CEO van
Viva Africa, was aanwezig bij de
inhuldiging, alsook Peter Desmet,
vertegenwoordiger van de Vlaamse
ontwikkelingssamenwerking, die de
bouw van het nieuwe gezondheidscentrum ondersteunden.
Uiteraard waren er ook verschillende DREAM-activisten aanwezig,
evenals patiënten die in behandeling zijn in het programma.
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Tanzania
HIV/AIDS in Tanzania (UNAIDS 2013)
Aantal mensen met HIV: 1.400.000
Prevalentie bij volwassenen tussen de 15 en 49 jaar: 5%
Volwassenen, ouder dan 15 jaar met HIV: 1.200.000
Vrouwen, ouder dan 15 jaar met HIV: 690.000
Kinderen van 0 tot 14 jaar met HIV: 250.000
Overlijdens ten gevolge van AIDS: 78.000
AIDS-wezen tussen 0 en 17 jaar: 1.300.000

De Verenigde Republiek Tanzania
is een democratie met een politieke
stabiliteit sinds zijn onafhankelijkheid. Dat is voornamelijk de erfenis
van de eerste president Julius Nyerere.
Het land kent een snelle bevolkingsgroei en een laag sterftecijfer
(454/100 000), alleen de HIV/
AIDS-prevalentie blijft een heikel
punt. Door de aanzienlijke economische groei (van meer dan 5%) in

de afgelopen jaren, staat
het land nu voor de uitdaging om een effectief sociaal beleid en een doeltreffende gezondheidszorg
op te starten. Tanzania
blijft desondanks afhankelijk van de officiële ontwikkelingshulp (28% van de
overheidsbegroting) en kent een
hoge inflatie als gevolg van hogere
voedselprijzen, energie en olie.
Tanzania staat ook slechts op de

152e plaats in de nieuwste ranking
van de Human Development Index,
opgesteld door UNDP en 70% van

de bevolking leeft van minder dan
2 dollar per dag.
Tanzania is een land in Oost-Afrika
dat grotendeels wordt beïnvloed
door de HIV/AIDS-epidemie. De
prevalentie (percentage van de
mensen met HIV) kent sinds 20
jaar een daling tot 5% op het
einde van 2012. Het land kent
echter grote verschillen tussen de
verschillende regio's, variërend van
minder dan 2% in de regio Arusha
tot bijna 15% in de regio Iringa.

wordt gerund door de Congregatie
van de Dochters van Liefde.

In de loop van de jaren is het
Tanzaniaans medisch personeel getraind en zijn er nu twee gezondheidscentra in Usa River (in de
regio van Arusha, in het noorden
van het land en in Iringa, in het
zuiden van het land). Een derde
Dream-center ligt in Masanga, in
de buurt van Lake Victoria. Het

Viva Africa heeft deze DREAMactiviteiten in Tanzania kunnen
waarmaken dankzij de steun van
de Nationale Loterij, de stad
Antwerpen en de "Gasthuiszusters"

In 2014 wordt de preventie, de
behandeling en sociale ondersteuning van de patiënten voortgezet.

in Antwerpen.

Centrum Usa
River (Arusha)

Centrum Iringa

Centrum
Masanga

Totaal

HIV-patiënten
onder medisch
toezicht

1252

1958

194

3404

Patiënten in
antiretrovirale
therapie

1125

1620

144

2889

Activiteiten
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Viva Africa is sinds 2006 actief in
Tanzania in de ondersteuning van
het Dream-programma dat de
strijd aangaat met aids, via de lokale vereniging Sant'Egidio Tanzania

De ecologie van het DREAM-programma voor Afrika.
Kwaliteitsvolle medische verzorging in een beter milieu.
« De hemel zal niet op ons hoofd
vallen.» is de titel van een essay
van enkele jaren geleden over de
klimaatsveranderingen. Maar eind
2014 viel de regen in Malawi in
zulke hoeveelheden dat het leek of
de wolken niet meer in staat waren
om te blijven hangen. Ze leken
letterlijk uit de hemel op de aarde
te vallen. Zelfs de ouderen herinnerden zich zulke zware regenval
niet.

Zoals ze in Balaka, een kleine stad
in Malawi, zeggen : de goede regen, die de maïs doet groeien en
die te eten geeft, komt uit het westen, uit de grote wouden van Congo. Dat was ook de regen die de
boeren verwachtten tussen november en februari, en die het zaad
zou doen groeien. Maar deze keer
was het echter een sterke wind uit
het oosten die Malawi cyclonen uit
de Indische Oceaan bracht.

De effecten van de klimaatverandering en ontbossing troffen het
land hard : het zuiden stond helemaal onder water, waarbij er verschillende slachtoffers vielen, anderen verloren hun huis en men
vreesde voor epidemieën in de
ontheemdenkampen, kampen die
we nu kampen voor "klimaatvluchtelingen" noemen.

De overmatige regen viel op een
veel te korte tijd en vaagde de velden die slechts met maïs beplant
waren gewoon weg.

Een groot aantal mensen vroegen
de gemeenschap van Sant'Egidio
om hulp. De gemeenschap heeft
dan ook de meest getroffen gebieden bezocht en essentiële hulp geboden.

Grote delen, in heel Malawi, worden te snel ontbost. Er worden te
veel bomen gekapt zonder dat er
andere worden geplant. Er waren
dus onvoldoende obstakels om de
vanuit de bergen met geweld naar
beneden stormende bergstromen
te stoppen. Verschillende wegen en
paden werden gewoon weggespoeld.

In Malawi probeert de gemeenschap van Sant’Egidio door middel
van het DREAM-programma in te
spelen op de noodzaak om onze
planeet beter te behandelen, zodat
de mens en de natuur vrienden in
plaats van vijanden zouden zijn.
Eind 2014 werd er in Balaka een
tweede zonne-installatie in gebruik
genomen ten voordele van het
DREAM-centrum en zijn laboratorium. Op de daken van de gebouwen zorgen meer dan 200
zonnepanelen voor een volledige
energie-autonomie voor de activiteiten van het laboratorium en van
het AIDS-zorgcentrum.
Dat zorgt voor een mooie besparing, zowel op de elektriciteitsrekening, als bij de aankoop van
dieselolie voor de dieselgenerator.
Maar naast deze economische
voordelen is er uiteraard ook een
sterke vermindering van de broeikasgassen. Op dit moment kunnen
we zeggen dat de energiedistributie in de meest landelijke gebieden van Malawi zeker verbeterd
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is, maar er is nog een lange weg te
gaan.
Terwijl de andere diesel-generatoren rond het DREAM-centrum in
Balaka nog steeds enkele uren per
dag zoemen, wordt het kleine gebouw met de generator van het
DREAM-centrum door een aangename stilte omringd. Voortaan zijn
de diesel-generatoren niet langer
noodzakelijk voor de werking van
computers en analytische instrumenten. Het centrum kan enkele
dagen of weken operationteel zijn
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op basis van het zonneenergiesysteem. Enkel bij langdurige pannes
zou er opnieuw een beroep moeten
gedaan worden op de diesel-generatoren.

Vandaag de dag, kan men de impact van de klimaatverandering op
de ontwikkeling en de gezondheidszorg in Sub-Saharisch Afrika
niet meer ontkennen.

DREAM wil ook elders in SubSaharisch Afrika de ervaring van
het AIDS-zorgcentrum van Balaka
gebruiken. De projecten worden
bijgevolg niet alleen in andere delen van het land geïmplementeerd,
maar ook in Mozambique en Guinee.

Door het gebruik van zonneenergie wil het Dream-programma bijdragen aan de ontwikkeling en
bescherming van het milieu. Dat is
één van de uitdagingen van de 21e
eeuw.

De Ebola-uitbraak en de gezondheidsstelsels in Afrika
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In 2014 werd West-Afrika getroffen
door een Ebola-epidemie. Sinds het
begin van de uitbraak hebben er al
10.000 mensen hun leven verloren.
Het medisch personeel werd grotendeels getroffen door de ziekte in
landen waar er al een groot gebrek
aan gezondheidswerkers was. De
meest getroffen landen waren : de
Republiek Guinee, Sierra Leone en
Liberia. Deze landen hadden veel
moeite om de epidemie onder controle te krijgen. Het sociale leven
werd ingrijpend veranderd als gevolg van scholen die sloten, beperkingen die aan traditionele rituelen
voor begrafenissen werden opgelegd, het verbod op vergaderingen,
beperkingen op verplaatsing en het
openen van winkels. Vooral deze
laatste maatregel zorgde ervoor
dat de prijzen voor essentiële
grondstoffen de hoogte in gingen.
Ook de DREAM-centra in Guinee
Conakry – in Fassià Dubrekà – die
meer dan 3.000 mensen behandelen, kregen in de afgelopen maan-

den te maken met deze ernstige
crisis. De preventieve maatregelen
zijn versterkt (de handen wassen
met gechloreerd water, handschoenen, maskers en andere bescherming voor monsters en voor de
laboanalyses, ...) om zowel het
personeel als de patiënten te beschermen. Tegelijkertijd werd er
een grote voorlichtingscampagne
op poten gezet met speciale aandacht voor de preventiemaatregelen en de manieren waarop de
ziekte overgedragen wordt. Het
doel is om de impact van de Ebolaepidemie op de gezondheidstoestand van de patiënten met
HIV-behandeling te beperken. Het
doel is om dezelfde normen te
hanteren qua zorg dan de patiënten tot nu toe kregen en het personeel en de patiënten op eenzelfde adequate manier te beschermen. Er is ook een samenwerking
opgestart op het niveau van de
epidemiologische bewaking door
de patiënten te screenen die be-

handeld worden in de DREAMcentra.
Jammer genoeg heeft de Ebolaepidemie een grote impact op het
alledaagse leven en de gewoontes
van de mensen. Zo begroeten de
mensen in Conakry elkaar niet
meer zoals vroeger, ze vermijden
mekaar, ze schudden elkaar niet
meer de hand en de mensen zijn
zelfs bang voor de lucht die de
anderen uitademen. Veel mensen
dragen geen korte mouwen meer
en ze verplaatsen zich minder te
voet. Hoewel dit helemaal niet
nodig is, bedekken ook veel mensen hun gezicht en vooral hun neus
als ze op straat komen. Je vindt
gechloreerd water aan kiosken en
kleine bars. Ook gaan veel mensen
niet langer naar een begrafenis, of
ze verzamelen eerst gedetailleerde
informatie over hoe hun naaste
stierf.

Er is een hoge prijs qua mensenlevens, maar de dood kan ook het
gevolg zijn van de angst om niet
naar het ziekenhuis te willen gaan.
Naar het ziekenhuis gaan, houdt
een groot risico op Ebola in. Velen
riskeren zo een verslechtering van
behandelbare ziektes door thuis te
blijven.
Op zo’n delicaat moment vormen
de DREAM-centra een referentie
voor al degenen die bang of in de
war zijn en niet weten wat te doen.
Ook de reguliere patiënten blijven
hun afspraken respecteren en
slaan hun medicatie niet over.
Sommigen hebben zelfs aangedrongen – ook zonder afspraak –
op een bloedafname, in de overtuiging dat er in de DREAM-centra
ook Ebola kan worden gediagnosticeerd. Dat is echter niet het
geval, maar er kan wel juiste
informatie worden gegeven over
hoe je in deze situatie het best je
gezinsleven en je werk aanpakt.
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Mensen die van Ebola genezen zijn
en de nieuwe behandelingen bieden hoop en kunnen andere patiënten helpen om zich niet langer
te verstoppen en hulp te zoeken.
Het Sant'Egidio DREAM-programma
is opgenomen in de communicatie
en de sociale mobilisatie rond de
epidemie en de epidemiologische
bewaking in de drie prefecturen
van Guinee. De DREAM-centra zorgen voor de monitoring van de
HIV-patiënten en hun families, het
informeren van de bevolking en de
controle, vooral aan huis, van personen die contact hebben gehad
met een Ebola-patiënt of zij die
symptomen vertonen van de ziekte, maar niet zijn opgenomen in
het ziekenhuis.
Ook in de toekomst zullen er in
Afrika hoogstwaarschijnlijk uitbraken, vergelijkbaar met die van Ebola, weer oplaaien. Grote schuldige
hiervoor is de ontbossing waardoor

wilde dieren steeds dichter bij de
bevolking leven. De Ebola-uitbraak
heeft aangetoond dat kwaliteitsvolle medische voorzieningen en
gespecialiseerd personeel in de
strijd tegen aids een sneller antwoord kunnen bieden op pande-

mieën. Het DREAM-programma zal
de samenwerking in de toekomst
versterken om zo de Afrikaanse
gezondheidssystemen te ondersteunen in hun reacties op het
uitbreken van virale epidemieën.

Vredeseducatie
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Democratische Republiek Congo
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De oostelijke regio van de Democratische Republiek Congo blijft onrustig door opstanden en terugkerend geweld dat burgers teistert.
Het maatschappelijk middenveld
blijft een essentieel onderdeel van
de ontwikkeling. De lokale vereniging van Sant'Egidio, "Jongeren
voor Vrede" heeft projecten in Bukavu en Goma. In Goma gaat het
om steun voor de vele vluchtelingen, ontheemd door het geweld.
Zo werd er een school geopend in
het vluchtelingenkamp van Mugunga. Kinderen uit dit kamp kunnen
zo naar school gaan.
In Bukavu is de situatie rustiger en
zijn de activiteiten van Sant’Egidio
duurzamer. Het gaat vooral om
vredeseducatie door de "Scholen
van Vrede", in het bijzonder voor
straatkinderen, kindsoldaten en
kansarme kinderen. De kinderen
worden door jonge vrijwilligers
geholpen bij het maken van hun
huiswerk, maar krijgen ook gezondheidsvoorlichting en voedselhulp.
In deze gevoelige regio, door de
nabijheid van Rwanda, is de School

van Vrede ook een plek waar geleerd wordt om samen te leven
tussen jongeren uit verschillende
culturen en etnische groepen.
De versterking van de dialoog en
het vreedzaam samenleven is
essentieel om een jonge generatie

te vormen die werkt aan een
vreedzame ontwikkeling van de
regio en het land.
In 2014 ondersteunde Viva Africa
activiteiten van de "Jongeren voor
Vrede", waaronder de conferentie

van 13 september 2014 rond interreligieuze dialoog "Vrede is de toe-

komst", alsook de conferentie in
het kader van de internationale

campagne voor de afschaffing van
de doodstraf, op 26 oktober 2014.

Start van de werken aan de centra ter bevordering van de vrede
De bouwwerken van het centrum
begonnen eind 2014 en zijn voorzien voor een periode van 15
maanden. Het project omvat de
constructie van een gebouw van
ongeveer 540 vierkante meter,
verdeeld over twee verdiepingen:
een begane grond en een
mezzanine van 38m lang en 18m
breed, met een hoogte van 8,80
meter. Het gebouw heeft een overdekt terras van 200 vierkante meter rond het gebouw op de begane
grond, vooral om het tegen de
regen te beschermen, maar het
kan ook als ontmoetingsplaats
dienst doen.
Het centrum wordt symbolisch
voorgesteld als de Ark van Noah
die bij de zondvloed voor de
redding zorgde. Het gebouw zal
worden gebouwd met stenen en
hout van het land zelf. De keuze
voor hout en steen kadert in de
keuze voor een traditioneel project.
De steen symboliseert de aarde en
de menselijke wortels; het vertegenwoordigt de inzet van Sant'
Egidio voor de allerarmsten. Het
hout is het symbool van de levensboom en de ontwikkeling naar een
toekomst van vrede voor de volkeren. Het bovenste deel van het
gebouw, in hout, vertegenwoordigt de Heilige Geest die eenheid
brengt tussen de volkeren op aarde.
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Nigeria
In november 2014 vonden in Nigeria
verschillende events plaats in het
kader van Cities for Life, de campagne van Sant’Egidio om wereldwijd
de doodstraf af te schaffen, en minstens een moratorium op executies
in te stellen. Dit is des te belangrijker in een land als Nigeria, dat de
doodstraf officieel in zijn grondwet
blijft hebben (retentionist country).
Na een de facto moratorium op executies, dat enkele jaren heeft standgehouden, vonden er in 2013-2014
voor het eerst opnieuw executies
plaats (Edo State).
Naast het probleem van de doodstraf, wordt in Afrikaanse settings
ook het probleem van de standrechtelijke executies en de lynching
aangekaart.

De hoofdconferentie vond plaats op
vrijdag, 28 november 2014, in het
‘Radio House’ van Abuja. Er was
een publiek van zo’n tweehonderd
toehoorders, voornamelijk jongeren. De inleiding werd verzorgd
door Michel Arrion, hoofd van de
Delegatie van de Europese Unie in
Abuja, en sponsor van het programma ‘Cities for Life’. Ook Jan
De Volder van Viva Africa nam het
woord. Voorts waren er enkele
vertegenwoordigers van verschillende mensenrechtenorganisaties,
zoals Collins Okeke (Hurilaws, Lagos) en Jessica Imuekemhe (Access to Justice). Betekenisvol was
de deelname van Professor Yusuf
Dankofa, van de Ahmadu Bello University van Zaria, die vanuit een
moslimstandpunt naging hoe verdedigbaar een moratorium op executies kan zijn.
Maar het belangrijkste was het getuigenis van Thankgod Ebhos, die
enkele weken eerder (op 24 oktober 2014) was vrijgelaten nadat hij
meer dan twintig jaar op Death
Row had doorgebracht. Hij was ter
dood veroordeeld wegens een gewapende overval, die hij toegeeft,
maar kwam uiteindelijk vrij door
een gerechtelijke vergissing en
door het intensieve werk van verschillende advocaten en mensenrechtenorganisaties (LEDAP en
Avocats sans Frontières). Bij ons
bracht hij voor het eerst zijn verhaal: volgens hem heeft de doodstraf geen zin, omdat de personen
ook veranderen in de gevangenis,
zoals zijn geval was. Het was de
eerste keer dat hij zijn getuigenis
bracht in het openbaar.
Er vonden nog twee andere conferenties plaats over de doodstraf:
een in Jos, hoofdstad van de deelstaat Plateau, met zo’n 150 deelnemers, op zondag, 23 november; en
een in Lagos (Saint Dominic’s) op
zaterdag, 29 november.
Voorts ondersteunde Viva Africa in
Nigeria het werk van de Scholen
van Vrede. Daar worden lagereschoolkinderen gratis geholpen bij
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hun schoolwerk, of leren diegenen
die niet naar school gaan, een aantal basisvaardigheden. Dergelijke
‘Schools of Peace’ worden georganiseerd in Lagos (Makoko); Niger
State (Minna); Nassarawa State
(Nassarawa); Kaduna State (Kachia); Plateau State (Jos, Barkin
Ladi) en tenslotte in verschillende
wijken van de hoofdstad Abuja:
Durumi, Bamashi (Kuje); University
Campus, Kubwa, Gwarimpa.
In Minna (Niger State) en Enugu
(Enugu State) ondersteunt Viva
Africa voorts het werk voor arme
en vereenzaamde ouderen. In Ibadan gaat het dan voornamelijk
weer om het ondersteunen van
mensen die op straat leven, met

een voedselpakket en vooral veel
vriendschap.
Bij al dit werk wordt ook de nadruk
gelegd op de interreligieuze contacten. Gezien het probleem van
de terreur (Boko Haram in het
noordoosten), en de vele wrijvingen tussen moslims en christenen
is dat een essentieel aandachtspunt van de werking.
Er werden twee vormingsmomenten georganiseerd, telkens in de
hoofdstad Abuja: één met Pasen
2014 met zo’n 150 deelnemers en
één van 17 tot 21 september 2014
met veertig verantwoordelijken van
de verschillende diensten.

Kameroen
Kameroen ligt in Centraal-Afrika en
is in deze regio een stabiel land.
Het noorden daarentegen wordt
gedestabiliseerd door de aanwezigheid van de Boko-Haram-troepen
die invallen lanceren vanuit Nigeria.
In afgelegen 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.
Viva Africa steunt in tien gevangenissen in Kameroen voedselhulp en medische hulp: in Yaoundé, Ambam, Elolowa, Douala
(de centrale 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 wekelijks langs in deze gevangenissen om voedsel te verdelen en medische hulp te bieden. De
voedselhulp zorgt ervoor dat geangenen volledige maaltijden krijgen. Daarnaast worden er medicijnen aan de apotheek van de gevangenis bezorgd om zieke gedetineerden de juiste behandeling te
kunnen geven. Deze medische hulp
maakt het mogelijk om ziektes,
vooral malaria, tuberculose en meningitis, te behandelen. Dit gebeurt
allemaal in samenwerking met de
arts van de gevangenis.
Een ander belangrijk aspect is de
juridische follow-up van de dossiers
van de gevangenen. Verschillende
gevangenen krijgen te maken met
impasses omdat hun dossiers kwijtgeraakt zijn. Dankzij de juridische
bijstand heeft Sant’Egidio ervoor

gezorgd dat er in 2011 tientallen
gevangenen werden vrijgelaten.
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.
Tot slot worden de opleidingen
voor de jongvolwassenen twee
keer per jaar georganiseerd door
een lid van Viva Africa. De eerste
opleiding was met Pasen en had
500 deelnemers, de tweede ging
door in juli 2014 en bracht hiervoor
een vijftigtal verantwoordelijken tesamen.

Sensibilisatie en vredeswerk
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Voorkomen en oplossen van conflicten in Sub-Saharisch Afrika
Viva Africa is de bemiddelingsacties
en de conflictpreventie van Sant’
Egidio blijven ondersteunen.
Het doel van deze acties is om :
- beide partijen in een conflict tot
autonome en specifieke oplossingen te brengen om zo uit het gewapend conflict te geraken.
- het vredesproces en de overgang
naar de democratie te begeleiden
en te ondersteunen.
- dialoog (opnieuw) mogelijk te
maken en onderhandelingen herop
te starten.
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 betrokkenen.

Om deze complexe crisissen in
Sub-Saharisch Afrika aan te pakken, is het absoluut noodzakelijk
om effectieve samenwerkingsmanieren met regeringen en internationale instellingen te vinden. En
deze
samenwerkingsvoordelen
moeten gezien worden als een
aanvulling op het respect van
eenieders functie.
In het lineaire proces van oorlog
naar vrede, moet de samenwerking
tussen de instellingen (staten en
internationale organisaties) en de
niet-institutionele actoren worden
versterkt. Bovendien vereisen de
huidige conflicten in Sub-Saharisch
Afrika een constante analyse en
begrip van een steeds veranderende realiteit.
Sant'Egidio kent de situatie hier
zeer goed, ondermeer dankzij de

aanwezigheid van lokale groepen,
die ingebed zijn in de samenleving
van meer dan 25 Afrikaanse landen. De gemeenschap heeft ook
een goed zicht op de religieuze
identiteitscrisissen via een netwerk
van contacten, dat opgebouwd is
sinds 25 jaar binnen de grote
wereldgodsdiensten.
In 2014 vonden de belangrijkste
interventies plaats in Mali, Casamance in Senegal en de CentraalAfrikaanse Republiek.
In Mali ondersteunde Sant'Egidio
de lopende onderhandelingen tussen de regering van Bamako en de
Toeareg-oppositie die nog steeds
de controle heeft over een deel van
het noorden van het land.
In Senegal wordt Sant'Egidio als
bemiddelaar erkend door de over-

heid en de Casamance-onafhankelijkheidsbeweging om een conflict
dat de landen in West-Afrika al 30
jaar treft, te beëindigen. Er wordt
vooruitgang geboekt om de ondertekening van een definitief vredesakkoord te bereiken.
Sinds begin 2013 lijdt de CentraalAfrikaanse Republiek onder een
conflict van communautaire en religieuze aard. De burgeroorlog heeft
verschillende gewapende groepen
tegenover mekaar geplaatst met
vele massamoorden op burgers tot
gevolg. En dit alles vóór de oprichting van een regering van nationale
eenheid.
Sant'Egidio begeleidt de democratische overgang die uiteindelijk tot
verkiezingen moet leiden. De gemeenschap zorgt ervoor dat de
verschillende politieke actoren en
het middenveld kunnen samenkomen om het kader voor de vredeshandhaving en het herstel van de
democratie op te stellen.

Internationale ontmoeting «Peace is the Future».
In 2014 werd in Antwerpen de internationale ontmoeting voor de
vrede gehouden : "Vrede is de toekomst. Godsdiensten en culturen
in dialoog". Bijna 300 vertegenwoordigers van wereldreligies,
politiek, cultuur, economie en het maatschappelijk middenveld
hebben drie dagen lang, in meer dan twintig rondetafelgesprekken
de huidige grote uitdagingen besproken.
Een bijzonder belangrijke rondetafel was de rondetafel over Nigeria
met het thema "Nigeria, hoe uit de tunnel van geweld geraken?
"Met de high-level sprekers: de katholieke aartsbisschop van Jos,
Mgr Ignatius Kaigama, de imam Mohammed Ashafa et de
protestantse pastor James Wuye het Interfaith Mediation Centre in
Kaduna, de Emir van Wase, Mohamed Samba Haruna, en de
specialist Marc-Antoine Pérouse de Monclos van het geopolitieke
Instituut in Parijs.
Geconfronteerd met de opkomst van Boko Haram en de uitbreiding
van het conflict naar de buurlanden van Niger, Tsjaad en Kameroen
heeft Sant'Egidio in 2014 haar inspanningen om de dialoog tussen
christelijke en islamitische religieuze autoriteiten te verbeteren,
versterkt. Naast deze inspanningen ondersteunt de gemeenschap
ook de acties op lokaal niveau om het vreedzaam samenleven
tussen moslims en christenen in het Noorden bevorderen.
Naast hun deelname aan deze rondetafel getuigden pastor Wyue en
imam Ashafa ook voor bijna 4.000 jongeren.
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Sensibilisatie voor Noord/Zuid relaties
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Viva Africa heeft in 2014 de sensibilisatie voor de Noord/Zuid-verhoudingen verdergezet. In Afrika
was dat vooral de preventie en de
behandeling van aids en de bevordering van de vrede en de interreligieuze dialoog. In eigen land
waren er verschillende getuigenissen en bewustwordingsactiviteiten in scholen in Vlaanderen,
Brussel en Wallonië, steeds op
vraag van de leraren. De thema's
die naar voren werden gebracht,
waren: de ontwikkeling, de strijd
tegen aids, mensenrechten, dialoog en vreedzame co-existentie en
de Noord/Zuid-ongelijkheden.
Op 16 juli 2014 waren er meer dan
200 mensen aanwezig op het
Egmontpaleis in Brussel, voor de
presentatie van het boek « L’art de

la paix – Le rôle de la Communauté de Sant’Egidio sur la scène
internationale ». Dat was een gezamenlijk initiatief van de Gemeenschap van Sant'Egidio en het Egmont Instituut, met de steun van
de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens deze presentatie benadrukte de vicepremier en minister van
Buitenlandse Zaken Didier Reynders de vruchtbare samenwerking
tussen de Belgische diplomatie en
Sant'Egidio, vooral in de Afrikaanse
context.
De Belgische ambassadeur Frank
De Coninck, speciaal gezant voor
de Grote Meren en Joelle Jenny,
directeur voor de Veiligheid en
conflict-preventie in de Europese
dienst voor extern optreden, hebben uitgelegd hoe de institutionele
diplomatie en de diplomatie van
niet-institutionele actoren zoals
Sant'Egidio elkaar zouden kunnen
aanvullen.
Mgr Matteo Zuppi, hulpbisschop
van Rome en bemiddelaar van
Sant'Egidio, vooral in Mozambique,
Burundi en de Democratische Republiek Congo, zei dat de passie
om de wereld te veranderen de
basis was van het werk voor de
vrede van Sant'Egidio.
Als slot gaf Jan De Volder een toelichting over de Internationale

Meeting voor Vrede "Vrede is de
toekomst", die van 7 tot 9 september 2014 in Antwerpen doorging.
Hij zei dat ook hier de "geest van
Assisi" zich niet beperkte tot mooie
woorden en goede bedoelingen,
maar concrete vruchten van samenwerking en verzoening draagt,
zoals dit jaar het geval was voor
het eiland Mindanao in de Filippijnen.

Financieel verslag
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Financieel verslag

Inkomsten

Prive-giften
30,6%

Subsidies Belgische Cooperatie
18,9%

0,6%

Regionale subsidies (VAIS en
WBI)

0,6%
Lokale subsidies (Provincies et
gemeenten)
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49,3%
Diverse inkomsten

Bedrag (€)

Percentage (%)

Privé-giften

437 981,88

49,3

Subsidies Belgische
Cooperatie

271 710,38

30,6

Regionale subsidies (VAIS
en WBI)

168 316,33

18,9

Locale subsidies
(Provincies en gemeenten)

5 000,00

0,6

Diverse inkomsten

5 360,18

0,6

888 368,77

100

Inkomsten

Totaal

Uitgaven

23,9%

AIDS-bestrijding

4,2%
3,3%

Vredeseducatie

6,6%
Bemiddeling en
conflictpreventie

Opvoeding tot
ontwikkelingshulp

62,0%

Administratie
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Bedrag (€)

Percentage (%)

AIDS-bestrijding

535 877,70

62

Vredeseducatie

206 190,30

23,9

Bemiddeling en
conflictpreventie

36 691,97

4,2

Opvoeding tot
ontwikkelingshulp

28 315,18

3,3

Administratie

56 645,50

6,6

863 719,65

100

Uitgaven

Totaal

Over te dragen saldo

24.649,12 €

De jaarrekeningen 2014 van Viva Africa werden onderworpen aan een audit van het
kantoor bedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C°.

Toelichting bij de jaarrekening 2014
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 2 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.
Het grootste deel (62 procent) van de middelen ging in 2014 naar de verzorging van aidspatiënten,
met name in Mozambique en – in mindere mate – in Tanzania. Dat kon gebeuren, zoals de
voorgaande jaren, dankzij de steun van de Federale Ontwikkelingssamenwerking en van de
Ontwikkelingssamenwerking van het Vlaams en het Waals Gewest en een aantal private giftgevers.
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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 gestart met de bouw van een ‘Maison de la Paix’, van waaruit de
activiteiten van Sant’Egidio in Oost-Congo zullen worden uitgebouwd. De uitgaven voor
vredeseducatie zijn ten gevolge hiervan in 2014 gestegen tot bijna 24 procent van de middelen.
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 2014.

Organigram Sant’Egidio Benelux

33

34

Viva Africa asbl
Rue des Riches Claires 26
B-1000 Bruxelles
Tél. +32/2/512.45.46
vivaafrica@santegidio.be
http://dream.santegidio.com
CBC: IBAN: BE03 7320 1530 9984
BIC: CREGBEBB

