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Woord van de voorzitter                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2017 startte de concrete samenwerking 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 goedgekeurd werd door de Federale Ontwikkelings-

samenwerking (DGD) is er ook ruimte voor twee Dream-projecten van Sant’Egidio, 

met name in de Democratische Republiek Congo en in  Guinée. De projecten beogen 

de verbetering van de gezondheidszorg in RDC en Guinée, via verschillende strategi-

sche assen en doelstellingen.  

De expertise van DREAM in het behandelen van hiv-positieven in Afrika wordt gedeeld 

met andere centra ondersteund door Memisa of haar partners en vice versa. Op die 

manier kan er een reële versterking bekomen worden, die groter is dan wanneer ieder 

op zijn eentje werkt.   

Het DREAM project in Mozambique mocht deze zomer bezoek ontvangen van de 

Vlaamse Minister-President Geert Bourgeois, die in Zuidelijk Afrika de Vlaamse aanwe-

zigheid kwam ondersteunen en haar steun verder uitbouwen. Nadat ons project ver-

schillende jaren werd ondersteund door de Vlaamse Overheid, is het een grote erken-

ning dat hij en de delegatie een bezoek brachten aan het gezondheidscentrum van 

Matola 2 dat gebouwd werd met de steun van de Vlaamse Overheid en in 2014 offici-

eel werd ingehuldigd. Voor 2018 werd een nieuw project ingediend bij de Vlaamse 

Ontwikkelingssamenwerking en we hopen de komende jaren ook dit land verder te 

kunnen blijven steunen. 

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

ondersteunen we de werking van Sant’Egidio in Kameroen en Nigeria, voornamelijk de 

Scholen van Vrede, waar kinderen en jongeren worden opgevoed tot een samenleven 

in vrede tussen verschillende culturen, etnieën, godsdiensten enz.  

Ook het project “Kinderen van Bukavu” werd voortgezet, waardoor meer dan twee-

honderd kwetsbare kinderen onderwijs kunnen genieten. Voor dit project heeft Mgr 

Leon Lemmens, hulpbisschop van Vlaams Brabant, zich persoonlijk sterk ingezet. 

Jammer genoeg hebben we dit jaar van hem afscheid moeten nemen. Maar het pro-

ject wordt verder gezet binnen de vzw Viva Africa en met zijn steun vanuit de hemel.  

2017 was een goed jaar voor Viva Africa. De financiele middelen zijn sterk gekrom-

pen, omdat de subsidie van DGD aan Memisa wordt toegekend, en niet verschijnt op 

de rekeningen van Viva Africa. Ze wordt echter wel ter plaatse aan de DREAM centra 

overgemaakt. 

 Ik dank alle andere medewerkers, evenals alle sympathisanten die Viva Africa steu-

nen. We bouwen verder aan de droom voor Afrika in 2018, met onverminderd en-

thousiasme.  

Kristien Wouters, Voorzitter, maart 2017  

 

 

 

 

 

 

http://www.memisa.be/
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DREAM staat niet langer alleen voor 

“Drug Resources Enhancement against 

Aids and Malnutrition”, maar ook voor 

“Disease Relief with Excellent and Ad-

vanced Means”. Deze naamsverandering 

kwam er omdat de focus van onze activi-

teiten 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 gezondheidsproble-

men, die meer en meer de kop opsteken 

in Afrika.  

 

 

 

 

 

Dat is in se goed nieuws, want het be-

treft vooral ouderdomsgerelateerde pro-

blemen, zoals hart- en vaatziekten, kan-

kers, diabetes enz. Deze aandoeningen 

komen nu meer voor, omdat de bevol-

king ouder wordt en de strijd tegen de 

infectieziekten die vooral kinderen en 

jonge mensen treft, vaker wordt gewon-

nen. 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 uitbraak van 

Ebola, toonde de kracht van een goed 

werkend centrum met bekwaam perso-

neel bij het indijken van dit probleem.  

 

 

 

DREAM 
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Mozambique            

In de voorbije jaren  ondersteunde de 

Vlaamse Overheid Viva Africa met het 

DREAM project in Mozambique, vooral 

dan het aspect PMTCT (preventie van 

moeder-kind transmissie van hiv).  

We waren dan ook heel blij dat de 

Vlaamse minister van Ontwikkelingssa-

menwerking en Minister-President Geert 

Bourgeois tijdens zijn bezoek aan Zuide-

lijk Afrika (Malawi, Mozambique en Zuid-

Afrika) ook het centrum van Matola 2 

bezocht. Dit centrum werd mogelijk on-

der andere dankzij de steun van de 

Vlaamse Overheid.  

Minister-President Geert Bourgeois be-

zocht samen met een uitgebreide dele-

gatie het DREAM gezondheidscentrum 

van Matola, in de periferie van Maputo, 

Mozambique. Het centrum werd ge-

bouwd met de hulp van de Vlaamse 

Ontwikkelingssamenwerking en werd 

ingehuldigd in 2014. Het is in de eerste 

plaats een centrum voor moeder-kind 

transmissie. Sinds de opening werden 

2000 kinderen gezond geboren, dit is 

meer dan 98% van de kinderen. De Mi-

nister-President was onder de indruk van 

dit resultaat.  

Zijn commentaar op Twitter toont goed 

het klimaat waarin dit bezoek verliep:  

 

 

 

Maputo, 24 augustus 2017 – Minis-

ter-President Geert Bourgeois bezoekt 

het DREAM gezondheidscentrum van 

Matola II in aanwezigheid van de natio-

naal directeur van DREAM, dr Elsa 

Mutemba, de coördinatrice van het cen-

trum, dr Neusa en dr Kristien Wouters, 

voorzitter van Viva Africa:  

« DREAM betekent niet alleen ge-

zondheid, maar een droom voor ve-

le patiënten. » 
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Er was een grote menigte die de delega-

tie hartelijk ontving. Naast de talrijke 

patiënten die elke dag het centrum be-

volking, was er een groep activisten 

(peer-educators) en jongeren. Zij hebben 

getuigenissen gegeven, en liederen en 

gedichten gebracht.  

 

 

Ze getuigden van de activiteiten voor 

sensibilisatie en gezondheids- en seksue-

le educatie in het bijzonder van de jon-

geren. Het centrum van Matola II gaat 

zich vanaf nu meer richten op de nieuwe 

uitdagingen van DREAM 2.0, de over-

gang van acute naar chronische zorg, de 

zorg voor andere ziekte die meer en 

meer de kop opsteken, zoals hyperten-

sie, diabetes, kanker enz.  
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Democratische Republiek Congo 

 

Dankzij de samenwerking met Memisa 

die in 2017 van start ging, konden de 

DREAM centra van Kinshasa en Cona-

kry ondersteund worden door Viva Af-

rica, met subsidiering van de Belgische 

Overheid (DGD). Dit is een belangrijke 

meerwaarde van DREAM in RDC en er 

konden goede resultaten behaald wor-

den.   

Vooral de activiteiten van de ‘Kin Mobi-

le’, de mobiele equipe die vertrekt 

vanuit het DREAM centrum en naar  

materniteiten en andere kleinere ge-

zondheidscentra in de gezondheidszo-

ne van N’Sele gaat, namen sterk toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze doen aan sensibilisatie, geven in-

formatie over hiv en bieden een hiv-

test aan aan de zwangere vrouwen die 

naar de prenatale consultatie gaan en 

ook aan hun partner en familie.  
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Meer dan 6500 zwangere vrouwen 

werden op deze manier getest en ge-

sensibiliseerd in 17 materniteiten.  

In het totaal werden 210 nieuwe dia-

gnoses werden gesteld en deze perso-

nen werden opgevolgd in DREAM. On-

geveer 100 zwangere seropositieve 

vrouwen volgden het programma voor 

Preventie van Moeder-kind transmissie 

(PMTCT) op het einde van 2017. Er 

werden in het PMTCT programma bijna 

200 kinderen geboren in de voorbije 

18 maanden, waarvan tot hiertoe geen 

enkele positief getest werd.  

 

Eind 2017 werden er 1300 personen 

actief opgevolgd in het gezondheids-

centrum van Bibwa. Dit wil zeggen dat 

ze ten minste om de 3 maanden op 

consultatie kwamen. Alle patienten 

worden op TBC gescreend.  

Een 50-tal werden positief getest en 

behandeld.  Ongeveer 2500 voedselkits 

werden uitgedeeld aan ondervoede 

patiënten, zwangere vrouwen, kin-

deren onder 15 jaar en patiënten in 

behandeling voor tuberculose. 
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Guinee-Conakry  

Ook in Conakry ging het project van 

start, in samenwerking met Memisa en 

hun lokale partner, FMG, Fraternité 

Médicale Guinée. Zij werken vooral op 

het domein van de geestelijke gezond-

heidszorg en DREAM vooral voor de 

behandeling en opvang van de hiv-

positieven. Door uitwisseling en stages 

willen we mekaar wederzijds verster-

ken.  

Het DREAM center van Guinée bevindt 

zich in de Corniche Nord, in de stad 

Conakry. Ongeveer 4000 seropositieve 

patienten worden er opgevolgd en 

krijgen antivirale therapie, waarvan 

500 nieuwe diagnoses in 2017.  

370 zwangere vrouwen worden opge-

volgd en 940 vrouwen en kinderen 

krijgen voedselsteun in het kader van 

het PMTCT programma.   

Daarnaast zijn er 2 satelietcentra in de 

periferie (Dubreka en Fassia), waar het 

mobiel team telkens éénmaal per week 

naartoe gaat om daar de mensen te 

behandelen.  
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Er werden 6 verschillende cursussen 

georganiseerd voor een dertigtal art-

sen, verpleegkundigen, apothekers en 

anderen.   

In 2017 werden 685 nieuwe seroposi-

tieve patiënten in behandeling gestart. 

Sensibilisatie en testen van zwangere 

vrouwen, hun familie en anderen, is 

een belangrijk aspect van onze wer-

king. Ongeveer 1% van de gesteste 

mensen is seropositief.  

Er werden meer dan 6000 testen uit-

gevoerd tijdens sensibilisatiecampag-

nes.  

Bijna 500 zwangere vrouwen werden 

opgevolgd in 2017 en volgende het 

PMTCT protocol (preventie van moe-

der-kind transmissie van HIV). Bijna 

1000 moeders en kinderen in het 

PMTCT project kregen voedselpakket-

ten.  

In het totaal waren er 4076 patiënten 

in assistentie eind december 2017 en 

er werden bijna 5000 labo-analyses 

uitgevoerd voor de bepaling van de 

virale lading van de patienten.  

De virale lading wordt niet alleen be-

paald voor de DREAM patiënten, maar 

er is ook een samenwerking met ande-

re ziekenhuizen en gezondheidscentra 

voor wie we de virale lading bepa-

lingen doen.  
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Het Huis voor de Vrede in Bukavu is 

bijna klaar. De bouw liep om verschil-

lende redenen vertraging op, maar 

binnenkort wordt echt de laatste hand 

gelegd. Enkel het dak moet er nog op 

komen.  

Dit jaar werd hier geen Belgisch geld 

meer aan besteed, maar Viva Africa 

bleef het wel verder opvolgen en on-

dersteunen. Er is meer dan ooit nood 

aan vredeswerk in dit land en deze 

regio.   

De bedoeling is het vredeswerk van 

Sant’Egidio in deze turbulente regio te 

ondersteunen. Er zijn twee doelstellin-

gen:  

 de vorming van jongeren en 
medewerkers voor vredeseduca-
tie 

 verbetering van het vreedzaam 
samenleven tussen mensen en 
groepen van verschillend et-
nisch, cultureel of religieus toe-
behoren 

 

Het huis heeft twee verdiepingen, be-

neden een grote zaal met een capaci-

teit van 350 personen, daarboven een 

kleinere mezzanine voor een 50-tal 

personen. Naast het hoofdgebouw be-

vindt zich het sanitair blok. 

Hier zullen seminaries, bijeenkomsten, 

conferenties, opleidingen enz georga-

niseerd worden voor jongeren en vol-

wassen. Thema’s zijn o.a rechten van 

het kind en mensenrechten, verbete-

ring van gelijke kansen, strijd tegen 

racisme en xenofobie, promotie van 

pluralisme in de samenleving, vreed-

zaam samenleven in verscheiden-

heid,… 

 

 

 

 

 

 

 

Huis voor de Vrede in Bukavu 
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Dit project wil het onderwijs voor arme 

kinderen in de regio van Bukavu onder-

steunen. Sant’Egidio/Viva Africa onder-

steunt met name de school van Runiga.   

Door de steun van Viva Africa vorig jaar 

konden opnieuw ongeveer 500 kinderen 

van de lagere school gaan, waarvan de 

helft meisjes. De school bestaat sinds 8 

jaar en werd opgericht door de ouders 

van de kinderen en Mr Runiga, een loka-

le leider die aan de kinderen de moge-

lijkheid wilde bieden om te leren.  

 

 

 

 

 

 

Voordien moesten ze 7 km stappen naar 

het volgende dorp om naar school te 

kunnen gaan. De school ligt in Iramira 

Noord, maar de kinderen komen uit 4 

omliggende dorpen : Irambira Noord, 

Irambira Zuid, Kashimbi en Lukondogolo.  

Er zijn 6 leerkrachten en een directeur 

van de school. Deze worden niet betaald 

door de Congolese overheid. De ouders 

zelf betalen hiervoor, maar ze zijn zelf 

(bijna) allemaal zeer kwetsbaar.  

 

 

 

 

 

 

Project de Kinderen van Bukavu 

 

 

 

 

 

De kinderen van Runiga in 

de rij voor hun klassen 
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De school heeft met veel problemen te 

kampen, bijna allemaal ten gevolge van 

armoede:  

 30% afwezigheid op de school ten 
gevolge van het niet kunnen beta-
len van de vereiste 1,5 USD per 
kind per maand door de ouders, 

 lage slaagkans door exclusie van 
de kinderen die niet hebben be-
taald, 

 gebrek aan schoolbanken en an-
der schoolmateriaal zoals boeken 
voor leerkrachten, boeken voor 
kinderen, didactisch materiaal, 
enz 

 

 

 

 
 overbevolkte klassen 
 slechte gebouwen waardoor de 

lessen niet kunnen doorgaan 
wanneer het regent, 

 de leerkrachten zijn wel gekwalifi-
ceerd, maar hebben toch belang-
rijke tekorten. Ze hebben nood 
aan didactische en pedagogische 
vorming om de kinderen te on-
derwijzen.  
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In voorbereiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMEROEN 
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In 2017 ondersteunde Viva Africa op-

nieuw het werk van de Gemeenschappen 

van Sant’Egidio in Nigeria.  

In Nigeria telt Sant’Egidio zo’n 350 vrij-

willige medewerkers, verspreid over zes 

deelstaten:  

- FCT Abuja - 

  zes gemeenschappen: Garki, Kuje,    

  Campus, Gwarimpa, Kubwa, Nyanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lagos -  

  een gemeenschap: Yaba 

- Plateau - 

   vier gemeenschappen: town, Rezek,   

   Army Engeneer, Barkin Ladi 

- Kaduna - 

   twee gemeenschappen: Katchia,   

   Kafanchan 

- Niger - 

   twee gemeenschappen: Minna, Suleja 

- Nassarawa - een gemeenschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIGERIA 
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Zij zetten zich in voor de armen in hun 

steden. Dit gaat om  

 

- scholing voor 1200 kansarme kin-
deren of weeskinderen (Schools of 
Peace)  
 

- het bezoeken en hulp verstrekken 
aan 50 achtergelaten bejaarden (in 
Minna, Niger State, gaat het om le-
pralijders),  
 

- het bezoeken en ondersteunen van 
120 gevangenen (Young People’s 
Home in Jos; vrouwengevangenis 
van Suleja; gevangenis van Katchia, 
Kaduna State),  

- het bezoeken en steun verlenen van 
250 IDP’s (Internally displaced 
persons, voornamelijk families uit het 
Noordoosten, op de vlucht voor Boko 
Haram). 

 
- Het koken voor en uitdelen van 

voedsel aan 120 daklozen (Street 
People) in Abuja 

 

 

In de mate van het mogelijke is deze 

dienstverlening gratis en zelfbedruipend 

(self-sponsored). Dat toont zich met na-

me in de Christmas Lunch, waar 7.297 

armen (kinderen en hun families; vluch-

telingen; leprozen; daklozen, ouderen) 

aan de feesttafel aanzaten en waar 380 

vrijwilligers voor in de weer waren. Dit 

feest is volledig zelf betaald door -

Nigeriaanse medewerkers en sponsors. 

 

Ondersteuning vanuit Viva Africa blijft 
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evenwel nodig voor grotere uitgaven zo-

als 

- Huur lokalen 
- Transport 
- Vorming medewerkers  
- Bijzondere evenementen, bijvoor-

beeld op het vlak van Interreligieuze 
Dialoog en Peace Building 

- Eenmalige humanitaire projecten 
 

Huur huizen/lokalen 

Momenteel huurt Sant’Egidio een huis in 

Abuja (Garki), en heeft het een huis in 

bruikleen in Kuje (buitenwijk van Abuja), 

die als uitvalsbasis dienen voor de plaat-

selijke gemeenschappen. Ze worden ook 

gebruikt voor de alfabetisering van kin-

deren, de vorming van jongeren en 

jongvolwassenen en de sociale actie (bv 

bereiden maaltijden voor daklozen). 

In Lagos werd einde van het jaar ge-

zocht naar een goede uitvalsbasis en die 

werd gevonden in de wijk Yaba. Het con-

tract voor een tweejarige huur werd eind 

2017 ondertekend en gaat in op 1 janua-

ri 2018. 

In Jos heeft aartsbisschop Ignatius Kai-

gama een stuk grond ter beschikking van 

de gemeenschap gesteld. De eigen-

domsoverdracht, ondertekening van een 

MoU en omheining van de grond worden 

gepland voor begin 2018. 

 

 

 

 

 

Transport 

Vervoerskosten naar hun sociale activi-

teit worden sporadisch terugbetaald aan 

vrijwilligers die dat niet zelf kunnen be-

kostigen. 

Vervoerskosten voor gebeurlijke uitstap-

pen met de kinderen van de Scholen van 

Vrede 

Vervoerskosten voor vrijwilligers naar 

vormingsmomenten. 

De aankoop van een of meer minibusjes 

kan worden overwogen, maar werd tot-

nogtoe niet raadzaam geacht wegens de 

grote geografische spreiding van de acti-

viteiten en de meerkosten die dergelijke 

aankoop met zich zou meebrengen aan 

onderhoud ed. 
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Vormingsmomenten 

In maart 2017 namen drie vertegen-

woordigers van Nigeria deel aan een 

tiendaagse vorming in Rome. (Dozie uit 

Lagos, Sonma uit Abuja en Eugene uit 

Jos). Deze vorming viel evenwel niet ten 

laste van Viva Africa. 

 

Van 16 tot 19 april 2017 werd een vier-

daagse vorming gegeven door Jan De 

Volder voor 300 vrijwillige medewerkers. 

Deze ging door in Saint Augustins, Ny-

anya, Nassarawa State. Nadruk lag op 

omgang christenen en moslims (conflict-

preventie; early warning; conflictresolu-

tie). 

 

 

 

 

Van 23 tot 26 augustus 2017 organiseer-

de Jan De Volder een vorming voor 25 

verantwoordelijken van de verschillende 

gemeenschappen. Die ging door in Cen-

tre for Renewal, Jos, Plateau State. Na-

druk lag op de conditie van de bejaarden 

in Nigeria en hoe hen beter te bescher-

men. Hoe een cultuur op te bouwen van 

een verdediging van het leven van oude-

ren (die nu vaak van hekserij worden 

beschuldigd, verwaarloosd worden of 

zelfs gruwelijk vermoord). 
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Interreligieuze Dialoog en Peace Building 

 
Zelfs buiten de dreiging van terreurgroep 

Boko Haram, die in 2017 gevoelig afnam 

maar niet verdween, is het samenleven 

tussen moslims en christenen overal in 

Nigeria gevoelig terrein. Met name de 

gewelddadige conflicten tussen Fulani 

herders (moslims) en landbouwers (vaak 

christenen) nemen overal toe. In die 

context heeft Sant’Egidio in Nigeria in 

2017 twee belangrijke initiatieven ge-

promoot. 

Sant’Egidio negotieerde een onuitgege-

ven akkoord tussen de Gouverneurs van 

de Noordelijke Deelstaten, de Katholieke 

Bisschoppenconferentie van Nigeria en 

de Spaanse Stichting Profuturo met het 

oog op de introductie van digital learning 

door tablets en per satelliet aangevoerde 

content in arme settings. Het gaat om 

het opzetten van een pilootproject voor 

120 lagere en lageremiddelbare scholen 

in eenzelfde regio.  

http://theluxonomist.es/2017/06/16/prof

uturo-llegara-a-120-escuelas-de-

nigeria/the-luxonomist 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunt is de deelstaat Borno, waar 

het versterken van het onderwijs het 

ideale antwoord is op Boko Haram, de 

terreurgroep die zich specifiek tegen 

niet-Islamitisch onderwijs afzette.  

Hoewel Sant’Egidio geen ondertekenaar 

is van het akkoord en de coördinatie er-

van werd toevertrouwd aan het Kukah 

Centre in Abuja en Kaduna, was de be-

middelende rol van Sant’Egidio in het tot 

stand brengen van deze unieke interreli-

gieuze samenwerking cruciaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://theluxonomist.es/2017/06/16/profuturo-llegara-a-120-escuelas-de-nigeria/the-luxonomist
http://theluxonomist.es/2017/06/16/profuturo-llegara-a-120-escuelas-de-nigeria/the-luxonomist
http://theluxonomist.es/2017/06/16/profuturo-llegara-a-120-escuelas-de-nigeria/the-luxonomist
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Op 21 september 2017 organiseerde 

Sant’Egidio een ontmoeting tussen religieuze 

leiders (katholieken, protestanten, moslims, 

traditionele leiders) en tussen vertegen-

woordigers van jongenorganisaties in Jos, 

Plateau, Nigeria, wat de jongste decennia 

een moeilijk terrein is voor het samenleven 

tussen moslims en christenen. Thema van de 

ontmoeting was “Paths of Peace”. De ont-

moeting was een plaatselijke uitloper van de 

Internationale ontmoeting die eerder op de 

maand plaatsvond in het Duitse Münster en 

Osnabrück. Dit Nigeriaanse luik had grote 

uitstraling, ook in de plaatselijke en nationa-

le media. 

 
https://www.santegidio.org/pageID/3028

4/langID/en/itemID/22552/The-Spirit-of-

Assisi-in-Nigeria-in-Jos-Christians-and-

Muslims-in-dialogue-to-open-new-Paths-

of-Peace.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/en/itemID/22552/The-Spirit-of-Assisi-in-Nigeria-in-Jos-Christians-and-Muslims-in-dialogue-to-open-new-Paths-of-Peace.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/en/itemID/22552/The-Spirit-of-Assisi-in-Nigeria-in-Jos-Christians-and-Muslims-in-dialogue-to-open-new-Paths-of-Peace.html
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Eenmalige humanitaire projecten 

In 2017 heeft Sant’Egidio twee initiatie-

ven genomen om de leefomstandigheden 

in de gevangenissen van Suleja (Niger 

State) en Jos (Plateau State) te verbete-

ren. 

 

- In mei 2017 werden honderd ma-
trassen aangekocht voor vrouwelijke 
en mannelijke gevangenen in de ge-
vangenis van Suleja;  

 

https://www.santegidio.org/pageID/3028

4/langID/nl/itemID/20860/Nigeria-hulp-

voor-vrouwen-in-de-gevangenis-

Suleja.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- In juni 2017 heeft de Gemeen-
schap van Sant’Egidio een project 
gerealiseerd om stromend water 
te brengen in de Jeugdgevangenis 
van Jos 

 

https://www.santegidio.org/pageID/

30284/langID/it/itemID/21432/Sant-

Egidio-porta-l-acqua-corrente-nel-

carcere-minorile-di-Jos-in-

Nigeria.html 
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https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/nl/itemID/20860/Nigeria-hulp-voor-vrouwen-in-de-gevangenis-Suleja.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/nl/itemID/20860/Nigeria-hulp-voor-vrouwen-in-de-gevangenis-Suleja.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/21432/Sant-Egidio-porta-l-acqua-corrente-nel-carcere-minorile-di-Jos-in-Nigeria.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/21432/Sant-Egidio-porta-l-acqua-corrente-nel-carcere-minorile-di-Jos-in-Nigeria.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/21432/Sant-Egidio-porta-l-acqua-corrente-nel-carcere-minorile-di-Jos-in-Nigeria.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/21432/Sant-Egidio-porta-l-acqua-corrente-nel-carcere-minorile-di-Jos-in-Nigeria.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/21432/Sant-Egidio-porta-l-acqua-corrente-nel-carcere-minorile-di-Jos-in-Nigeria.html
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De jaarrekening 2017 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 54.753,26 31,00 

Stichtingen en organisaties 78.750,00 44,00 

Bedrijven en banken 44.650,00 25,00 

Totaal 178.153,26 100 

Over te dragen resultaat 31.222,56 / 

 

 

31% 

44% 

25% 

Particuliere giften en acties

Stichtingen en organisaties

Bedrijven en Banken

Financieel verslag 
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Uitgaven 

 
 

A. Uitgaven Viva Africa Bedrag (€)  Percentage (%)  

Dreamproject in RDC 48.000,00 16% 

Dreamproject in Guinée 18.000,00 6% 

Vredeseducatie, conflictpreventie en bemiddeling in Ka-
meroen 

32.913,20 11% 

Vredeseducatie, conflictpreventie en bemiddeling in Nige-

ria 
25.864,68 9% 

Huis voor de Vrede in Bukavu - Kinderen van Bukavu  5.633,36 2% 

Administratieve kosten  16.519,46 6% 

Subtotaal Eigen uitgaven 146.930,70 50% 

B. Uitgaven ism Memisa - DGD     

Dreamproject in RDC 127.246,66 43% 

Dreamproject in Guinée 19.527,56 7% 

Subtotaal B 146.774,22 50% 

      

TOTAAL A+B 293.704,92 100% 

 

Balans 
 

Activa Passiva 

Vaste activa 0 Eigen vermogen 83.330,53 € 

Vlottende Activa 133.915,91 € Vreemd vermogen 50.585,38 € 

TOTAAL 133,915,91 € TOTAAL 133.915,91 € 

16% 

43% 6% 

7% 

11% 

9% 2% 

6% 

Dreamproject in RDC - Eigen
Bijdrage

Dreamproject in RDC ism Memisa-
DGD

Dreamproject in Guinée - Eigen
Bijdrage

Dreamproject in Guinée ism
Memisa-DGD

Vredeseducatie, conflictpreventie
en bemiddeling in Kameroen

Vredeseducatie, conflictpreventie
en bemiddeling in Nigeria

Project RDC

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 (72 procent) van de middelen ging in 2017 naar de ondersteuning van de Dreamcentra 

in de Democratische Republiek Congo en Guinee.   

Viva Africa vzw blijft ook andere projecten verder uitvoeren.  

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 in Kameroen, en van Jan De Volder in Nigeria, beiden lid van de Algemene Vergadering 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 2017.  
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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

