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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 Ontwikkelingssamenwerking (DGD) is er ook ruimte voor twee Dream-projecten van Sant’Egidio,
met name in de Democratische Republiek Congo en in Guinee. De projecten beogen
de verbetering van de gezondheidszorg in RDC en Guinee, via verschillende strategische 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 aanwezigheid kwam ondersteunen en haar steun verder uitbouwen. Nadat ons project verschillende jaren werd ondersteund door de Vlaamse Overheid, is het een grote erkenning 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 officieel 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.
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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 tweehonderd 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 project 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 gekrompen, 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 steunen. We bouwen verder aan de droom voor Afrika in 2018, met onverminderd enthousiasme.
Kristien Wouters, Voorzitter, mei 2018
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DREAM
Mozambique
Mozambique was het eerste land waar
het DREAM project werd opgestart. Viva
Africa heeft dit project vanaf haar ontstaan ondersteund. Hiervoor kreeg ze
gedurende verschillende jaren de steun
van de Vlaamse Overheid. Vanaf 2012
steunde de Vlaamse Overheid Viva Africa
in de uitvoering van het project PMTCT preventie van moeder-kind transmissie
van hiv – in Maputo.
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Op 24 augustus 2017 bezocht MinisterPresident Geert Bourgeois samen met
een uitgebreide delegatie het DREAM
gezondheidscentrum van Matola, in de
periferie van Maputo, Mozambique. De
delegatie bestond uit zo’n 15 mensen,
waaronder mensen van het kabinet van
de minister, de Vlaamse Coöperatie en
administratie, evenals enkele andere
partners van Vlaanderen die actief zijn in
Mozambique, zoals het ITG (Instituut
voor Tropische Geneeskunde) en enkele
mensen van de pers.

Het gezondheidscentrum van Matola
werd gebouwd met de hulp van de
Vlaamse Ontwikkelingssamenwerking en
werd ingehuldigd in 2014. Het is in de
eerste plaats een centrum voor preventie
van moeder-kind transmissie van hiv.
De Minister-President werd ontvangen
door de nationaal directeur van DREAM,
dr Elsa Mutemba, de coördinatrice van
het centrum, dr Neusa en dr Kristien
Wouters, voorzitter van Viva Africa. Een
grote menigte ontving de delegatie hartelijk. Naast de talrijke patiënten die elke
dag het centrum bevolken, was er een
groep activisten (peer-educators) en
jongeren aanwezig. Zij hebben getuigenissen gegeven, en liederen en gedichten gebracht. Ze getuigden van de activiteiten voor sensibilisatie en gezondheidsen seksuele educatie in het bijzonder van
de jongeren.

Eerst kreeg minister Bourgeois een rondleiding door het centrum en kreeg hij
uitleg over de werking ervan. Nadien
ging hij en de delegatie in een kring zitten rond de verantwoordelijken van het
DREAM centrum, Viva Africa en DREAM
Associaçao, de lokale partner.

Dit was het moment om vragen te stellen en meer in de diepte over de uitdagingen en moeilijkheden te spreken.
De focus van het project ligt op de behandeling van zwangere vrouwen, zodat
de kinderen gezond – zonder hiv – geboren worden. In Mozambique werden
sinds de start van het project 50.000
kinderen gezond geboren van moeders
met hiv. Dankzij de behandeling is minder dan 2% van de kinderen besmet met
hiv. Dit is een grote hoop voor de toekomst van dit land, waar de epidemie
nog steeds verder woekert en ieder jaar
vele mensen besmet worden. Nog steeds
zijn jonge vrouwen hiervan het eerste
slachtoffer.
De minister was vooral geïnteresseerd in
het werk van DREAM om mensen te
sensibiliseren om zich te laten testen en
behandelen en de epidemie via gedragsverandering een halt toe te roepen. Het
trof de minister dat de overgrote
meerderheid
van
de
aanwezigen
vrouwen waren en er heel weinig mannen zich laten testen en behandelen.

Dr Elsa heeft dit proberen uitleggen en
gaf toe dat het een grote uitdaging is om
de mannen te bereiken, niet alleen voor
DREAM, maar in het algemeen in
Mozambique. Weinig mannen maken
gebruik van gezondheidszorg, ze zijn het
niet gewoon om preventieve controles te
doen, en ook niet om deel te hebben aan
de prenatale zorgen. Bovendien is het
stigma op hiv nog steeds heel groot, en
verkiezen velen het liever niet te weten,
ook al is de consequentie daarvan dat ze
ziek worden en sterven.
DREAM werkt vooral met jonge mannen
en adolescenten om een gedragsverandering te krijgen. Zo komen de seropositieve jongeren samen in groepen om
ervaringen te delen en mekaar te
versterken in de strijd tegen hiv. Ze gaan
ook naar leeftijdsgenoten om hen te informeren, te sensibiliseren en aan te
moedigen zich te laten testen en zo
nodig te behandelen. Uiteraard wordt
aan al wie negatief getest wordt de nodige informatie en middelen gegeven om
te voorkomen dat ze besmet zouden
worden. De focus van de Vlaamse Overheid ligt ook op seksuele en reproductieve gezondheidzorg, en dit was dan ook
het hoofdthema van het gesprek.
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Het bezoek verliep heel hartelijk en het
was een mooie uitwisseling. De commentaar van de minister op Twitter toonde
dit goed.

Het centrum van Matola was aanvankelijk gestart als een centrum voor hiv
preventie en behandeling, maar breidt
zich nu uit naar andere gezondheidsproblemen. Het is een model voor de
behandeling van chronische ziekten, die
nu meer en meer de kop opsteken nu de
acute infectieziekten beter behandeld
worden.
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Dit leidde tot de geboorte van het
project DREAM 2.0, van de overgang van
acute naar chronische zorg, de zorg voor
andere chronische ziekten, zoals hypertensie, diabetes, kanker enz. DREAM
heeft geïnvesteerd in goede opleidingen
van het lokale personeel, goede
structuren en een flexibele werking,
waardoor het zich kan aanpassen aan de
actuele gezondheidsproblemen.

Democratische Republiek Congo

Dankzij de samenwerking met Memisa
(www.memisa.be) die in 2017 van
start ging, konden de DREAM centra
van Kinshasa en Conakry ondersteund
worden door Viva Africa, met
subsidiering van de Belgische Overheid
(DGD). Samen werken Memisa en Viva
Africa aan een verbetering van
kwaliteit van de gezondheidszorg in
RDC, de toegang tot gezondheidszorg
vergroten, in het bijzonder voor de
kwetsbare populaties (seropositieve
mensen, armen, straatkinderen, ouderen,…).
In maart 2017 werd een atelier
national
gehouden
in
Kinshasa,
georganiseerd door Memisa, waaraan
al haar partners van het vijfjaren
programma deelnamen. Ook Viva
Africa en haar lokale partner, de
Fondation DREAM Kinshasa waren
aanwezig. Er waren 65 mensen
aanwezig ! Viva Africa heeft ook haar
project
DREAM
in
Kinshasa
voorgesteld.
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De bedoeling was dat alle partners
goed
zouden
weten
wat
de
doelstellingen en activiteiten waren, en
wie de partners hierin zijn. Op die manier kunnen er verder synergieën
gevonden worden om een grotere
impact te hebben op de verbetering
van de gezondheidszorg in RDC.

Het DREAM centrum van Kinshasa richt
zich vooral op de preventie en
behandeling van hiv in de gezondheidszone N’Sele. De belangrijkste
activiteiten van het project zijn de
activiteiten van de ‘Kin Mobile’, de
mobiele equipe die vertrekt vanuit het
DREAM centrum en naar materniteiten
en
andere kleinere gezondheidscentra in de gezondheidszone van
N’Sele gaat. Ze doen aan preventie,
sensibilisatie, geven informatie over hiv
en bieden een hiv-test aan de zwangere vrouwen die naar de prenatale
consultatie gaan en ook aan hun
partner en familie.

Dit is misschien een klein aantal, maar
het is een groot teken van hoop op
een betere en gezonde toekomst voor
de kinderen van Kinshasa.
Eind 2017 werden er 1300 personen
actief opgevolgd in het gezondheidscentrum van DREAM.
Dit wil zeggen dat ze ten minste om de
3 maanden op consultatie kwamen.
Alle patiënten worden op TBC
gescreend. Een 50-tal werden positief
getest en behandeld. Ongeveer 2500
voedselkits werden uitgedeeld aan
ondervoede
patiënten,
zwangere
vrouwen, kinderen onder 15 jaar en
patiënten
in
behandeling
voor
tuberculose.
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De cijfers
In 2017 werden zo meer dan 6500
zwangere vrouwen gesensibiliseerd en
getest in 17 materniteiten. In het
totaal werden 210 nieuwe diagnoses
gesteld en deze personen worden
verder begeleid en opgevolgd in het
DREAM
gezondheidscentrum
van
N’Sele (of een ander hiv behandelcentrum van hun keuze).
Ongeveer 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.

Er is aandacht voor gender : vrouwen
zijn immers de eerste slachtoffers van
hiv wegens hun zwakkere positie in de
samenleving. De eerste doelgroep van
DREAM zijn daarom de (zwangere)
vrouwen. Zij zijn doelgroep, maar
tegelijk protagonist in de strijd tegen
hiv. DREAM werkt met expert
patiënten, die al een tijdje in
behandeling zijn en worden opgeleid
om anderen te ondersteunen en te
sensibiliseren.
Velen volgen specifieke opleidingen,
om tewerk gesteld te kunnen worden
in het centrum, zoals counseler (om
hiv testen en counseling uit te voeren).

Zij volgen de nationale opleiding en
protocols
en
zijn
een
grote
meerwaarde in het project.
Een ander belangrijk thema is
informatica en digitalisering. Om de
kwaliteit van de gezondheidsdata te
verbeteren, betere analyses en rapporteringen te kunnen uitvoeren en om
een betere opvolging van chronische
ziekten te garanderen, heeft DREAM
geïnvesteerd in goede software.
Hiermee kunnen alle gezondheidswerkers in het centrum tegelijkertijd in
het dossier werken, en hebben
toegang tot alle noodzakelijke informatie.
De
verpleegkundige
noteert
de
parameters (gewicht, bloeddruk,…), de
arts heeft die op de consultatie en
schrijft nadien de medicatie voor. De
apotheek leest de voorschriften op de
computer en geeft de correcte
behandeling aan de juiste dosissen,
zonder gevaar van verlies van voorschriften of leesbaarheidsproblemen
bv.

Ook al zijn de cijfers beperkt voor zo’n
groot land als RDC, DREAM is een
model van een efficiente en flexibele
structuur, dat navolging kan vinden in
andere gezondheidszones van het
land. Zo heeft het een veel grotere
impact dan enkel de gezondheid van
de enkele duizenden die door DREAM
rechtstreeks geholpen worden.
Zoals in Mozambique richt DREAM zich
in de eerste plaats op hiv-bestrijding,
maar kan het model ook gebruikt
worden voor de bestrijding van andere
chronische ziekten, zoals hypertensie,
diabetes en kanker. Ook hierbij is de
eerste stap de preventie door gezonde
voeding, meer beweging en vroegtijdige
detectie
en
behandeling.
De behandeling moet bovendien
levenslang worden verder gezet. Dit is
vergelijkbaar met de strijd tegen hiv,
die ook start bij de preventie van de
infectie, gedragsverandering, vroegtijdige detectie en behandeling.
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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 Guinee. Zij werken vooral op
het domein van de geestelijke gezondheidszorg en DREAM vooral voor de
behandeling en opvang van de hivpositieven. Door uitwisseling en stages
willen
we
mekaar
wederzijds
versterken.
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.

10

Het DREAM center van Guinee bevindt
zich in de Corniche Nord, in de stad
Conakry. Ongeveer 4000 seropositieve
patiënten worden er opgevolgd en
krijgen antivirale therapie, waarvan
500 nieuwe diagnoses in 2017.
370 zwangere vrouwen worden
opgevolgd en 940 vrouwen en
kinderen krijgen voedselsteun in het
kader van het PMTCT programma.

Er werden 6 verschillende cursussen
georganiseerd voor
een
dertigtal
artsen, verpleegkundigen, apothekers
en anderen.

Er werden meer dan 6000 testen
uitgevoerd
tijdens
sensibilisatiecampagnes.
Bijna 500 zwangere vrouwen werden
opgevolgd in 2017 en volgden het
PMTCT
protocol
(preventie
van
moeder-kind transmissie van HIV).
Bijna 1000 moeders en kinderen in het
PMTCT project kregen voedselpakketten.
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 patiënten.

In
2017
werden
685
nieuwe
seropositieve patiënten in behandeling
gestart. Sensibilisatie en testen van
zwangere vrouwen, hun familie en
anderen, is een belangrijk aspect van
onze werking. Ongeveer 1% van de
geteste mensen is seropositief.

De virale lading wordt niet alleen
bepaald voor de DREAM patiënten,
maar er is ook een samenwerking met
andere ziekenhuizen en gezondheidscentra voor wie we de virale lading
bepalingen doen.
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Het DREAM project wordt in 11 landen in
Afrika uitgevoerd door de internationale
Sant’Egidio Gemeenschap. Sinds vele
jaren ondersteunt Viva Africa dit project
in enkele landen. Het voorbije jaar was
dit in RDC en Guinee, voordien vooral in
Mozambique, Malawi en Tanzania.
DREAM staat niet langer alleen voor
“Drug Resources Enhancement against
Aids and Malnutrition”, 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.
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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 uitbraak van Ebola, toonde de kracht van een goed werkend
centrum met bekwaam personeel bij het
indijken van dit probleem.
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Huis voor de Vrede in Bukavu
Het Huis voor de Vrede in Bukavu is
bijna klaar. De bouw liep om
verschillende redenen vertraging op.
Enkel het dak moet er nu nog op komen. Dit wordt voorzien van zonnepanelen, zodat er op een ecologische
manier energie kan worden opgewekt.

De bedoeling is het vredeswerk van
Sant’Egidio in deze turbulente regio te
ondersteunen.
Er zijn twee doelstellingen:
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Dit is een heel goede investering, niet
alleen voor de ecologie, maar ook
omdat
de
stroomvoorziening
momenteel heel slecht is, en er steeds
met
generatoren
moet
gewerkt
worden.
Dit jaar werd een andere sponser
gevonden voor de bouw, maar Viva
Africa bleef het wel verder opvolgen en
ondersteunen. Er is meer dan ooit
nood aan vredeswerk in dit land en
deze regio.

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,
conferenties,
opleidingen,
enz,
georganiseerd worden voor jongeren
en volwassenen. 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,…

Project de Kinderen van Bukavu

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.
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
lokale leider die aan de kinderen de
mogelijkheid 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 Irambira
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.
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De school heeft met veel problemen te
kampen, bijna allemaal ten gevolge van
armoede:
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30% afwezigheid op de school ten
gevolge van het niet kunnen
betalen van de vereiste 1,5 USD
per kind per maand door de ouders,
lage slaagkans door exclusie van
de kinderen die niet hebben
betaald,
gebrek aan schoolbanken en
ander
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 gekwalificeerd, maar hebben toch belangrijke tekorten. Ze hebben nood
aan didactische en pedagogische
vorming om de kinderen te
onderwijzen.

KAMEROEN

Kameroen is ondanks zijn stabiel
karakter,
onderhevig
aan
lokale
spanningen. In het noorden woedt sinds
2014 een strijd met de terroristische
groepering Boko Haram, die nog
wekelijks slachtoffers maakt. Dit maakt
het leven ingewikkelder en houdt de
streek daar in grote armoede.
In het westen zijn er ernstige sociale en
politieke moeilijkheden als gevolg van de
spanningen tussen de Engelstalige en
Franstalige gemeenschap: onderwijsinstellingen zijn al maanden gesloten en
er gebeuren regelmatig moorden op
ordehandhavers.
In Kameroen ondersteunt Viva Africa
reeds vele jaren tal van lokale
initiatieven van de Gemeenschap van
Sant’Egidio. Dit Centraal-Afrikaanse land
kent nog steeds een grote armoede en
een grote ongelijkheid. Sant’Egidio focust
er
vooral
op
3
domeinen:
(straat)kinderen,
ouderen
en
gevangenen.

In 2017 zijn er extra Scholen van
Vrede in Kameroen geopend, naast de
reeds langer bestaande. Dit kan
gebeuren onder andere dankzij de steun
van Aflam vzw.
In Douala, Maroua en Ngaoundere zijn er
lokalen die ter beschikking staan om
kinderen
wekelijks
te
ontvangen.
Vrijwilligers geven kansarme kinderen uit
stadswijken extra ondersteuning in het
kader van hun schoolwerk. Wat deze
Scholen van Vrede zeer bijzonder maakt,
is dat lokale vrijwilligers kinderen reeds
zeer vroeg leren hoe men kan samenleven ongeacht de moeilijkheden en de
verschillen.

17

Zo bouwen ze aan de maatschappij van
morgen. Kinderen krijgen in de Scholen
van Vrede bouwstenen om solidaire en
vredelievende maatschappij op te
bouwen.
Er is gedurende het jaar ook fors geïnvesteerd in materiaal voor alle Scholen
van Vrede: schriften, schrijfgerief,
boeken, borden, ... En ook kasten en
gesloten kisten om dit materiaal allemaal
netjes bij te houden.
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In vier steden werd ook een project
gestart voor straatkinderen. Ze krijgen
voedsel en hulp. Dit jaar konden tien van
hen ingeschreven worden in het geboorteregister, waarna ze terug konden
opgenomen worden in hun eigen families
en niet op straat moesten blijven.
Een ander initiatief met straatkinderen
zijn de bezoeken die ze samen met de
lokale vrijwilligers brengen aan ouderen
die in eenzaamheid en grote armoede
leven. Zo wordt het sociaal weefsel
versterkt.

In Kameroen blijft het werk van
Sant’Egidio in de gevangenissen
onverminderd voortgaan. In een tiental
gevangenissen wordt er hulp geboden
aan de gevangenen. Waar mogelijk
investeren ze in materiaal en aanpassingen waardoor het leven in de gevangenis
meer draaglijk wordt: zo hebben ze
matrassen en medicijnen geschonken die
een wereld van verschil kunnen maken in
overbevolkte gevangenissen.

We hebben in de gevangenis van Maroua
ook een eigen School van Vrede. In de
gevangenissen worden minderjarige
jongens tussen 12 en 16 jaar geholpen
om Frans te leren en eenvoudige
wiskunde. Het zijn zeer arme jongeren
die beschuldigd worden van het behoren
tot Boko Haram, want ze zijn afkomstig
uit de grensstreek met Nigeria. Door hen
te onderwijzen, vergroten niet alleen hun
kansen voor een betere toekomst, maar
ook de mogelijkheid om zich sneller te
integreren in een voor hen onbekende
maatschappij als ze vrijkomen.
Ook blijven we onverminderd lobbyen
voor de vrijlating van gevangenen, wat
met de verharde omstandigheden complexer is geworden. In alle steden en
dorpen waar Sant’Egidio aanwezig is,
bezoeken vrijwilligers ouderen. Door de
individualisering en toenemende levensverwachting, zijn er steeds meer
eenzame ouderen.

Enkele
keren
per
jaar,
worden
“zorgdagen” georganiseerd, met dokters
en verplegers die hun diensten
aanbieden: alle bejaarden uit de wijk zijn
dan welkom voor een medische controle
die hen van vele kwalen kan verlossen.

De gemiddelde leeftijd stijgt, wat een
goede zaak is. Er zijn echter nog zeer
veel uitdagingen in zorg en ondersteuning van ouderen.
De
vrijwilligers
van
Sant’Egidio
ontmoeten een steeds groeiend aantal
bejaarden in vele wijken van vele steden.
Naast een persoonlijke aanwezigheid,
organiseren ze mantelzorg met buren
van die ouderen.

Sant’Egidio blijft ook de vrede ondersteunen met verschillende initiatieven:
Steden voor het Leven, steden tegen de
doodstraf; interreligieuze ontmoetingen
voor de vrede; conferenties over sociale
thema’s; getuigenissen en stages voor
scholieren en studenten.
Om al het bovenstaande vorm te geven,
zorgt Viva Africa ook voor de vorming
van deze vrijwilligers. Dit gebeurt aan de
hand van reizen ter plekke van Europese
begeleiders die op basis van de lokale
realiteit kunnen bijsturen én van
algemene vormingssessies.
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Een getuigenis van een jongere uit Vogzom, een dorp in de buurt van Ngaoundere:

Nous sommes très fiers et heureux de vous avoir en ce jour dans notre communauté. Nous
sommes fiers parce que vous êtes les meilleurs amis de nos enfants. Tous les soucis de nos
enfants sont partagés avec vous. Beaucoup n’avaient pas d’acte, grâce à Sant’Egidio ils en
ont eu gratuitement. Lors de la Noël ils sont toujours soutenus par votre générosité et
humble partage. Pour tout nous vous disons merci. Dans le cadres d’évaluations de nos enfants, vous êtes encore là, ils sont éduqués à l’école de la paix. Pour finir nous vous demandons de faire de cette communauté un centre d’écoute de l’école de la paix pour un meilleur
avenir de la communauté.
Nous vous disons grandement merci et que dieu vous comble de grâce.

NIGERIA

Pour finir nou demandons de faire de cette

communauté un centre d’écoute de l’école

In 2017 ondersteunde Viva Africa
opnieuw het werk van de Gemeenschappen van Sant’Egidio in Nigeria.
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In Nigeria telt Sant’Egidio zo’n 350
vrijwillige 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

Zij zetten zich in voor de armen in hun
steden. Dit gaat om
-

scholing
voor
1200
kansarme
kinderen of weeskinderen (Schools
of Peace)

-

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

-

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 name in de Christmas Lunch, waar 7.297
armen (kinderen en hun families; vluchtelingen; 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.
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Ondersteuning vanuit Viva Africa blijft
evenwel nodig voor grotere uitgaven
zoals
-

Huur lokalen
Transport
Vorming medewerkers
Bijzondere evenementen, bijvoorbeeld op het vlak van Interreligieuze
Dialoog en Peace Building
Eenmalige humanitaire projecten

Vormingsmomenten
In
maart
2017
namen
drie
vertegenwoordigers van Nigeria deel aan
een tiendaagse vorming in Rome. Deze
vorming viel evenwel niet ten laste van
Viva Africa.
Van 16 tot 19 april 2017 werd een
vierdaagse vorming gegeven door Jan
De
Volder
voor
300
vrijwillige
medewerkers.

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
plaatselijke gemeenschappen. Ze worden
ook gebruikt voor de alfabetisering van
kinderen, de vorming van jongeren en
jongvolwassenen en de sociale actie (bv
bereiden maaltijden voor daklozen).
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In Lagos werd einde van het jaar gezocht naar een goede uitvalsbasis en die
werd gevonden in de wijk Yaba. Het
contract voor een tweejarige huur werd
eind 2017 ondertekend en gaat in op 1
januari 2018.
In Jos heeft aartsbisschop Ignatius
Kaigama een stuk grond ter beschikking
van
de
gemeenschap
gesteld.
De eigendomsoverdracht, ondertekening
van een MoU en omheining van de grond
worden gepland voor begin 2018.

Deze ging door in Saint Augustins,
Nyanya, Nassarawa State. Nadruk lag op
omgang christenen en moslims (conflictpreventie; early warning; conflictresolutie).
Vormingen voor empowerment van
vrijwilligers. Er zijn geen betaalde
krachten die dit werk uitvoeren.
Van 23 tot 26 augustus 2017 organiseerde Jan De Volder een vorming voor 25
verantwoordelijken van de verschillende
gemeenschappen. Die ging door in
Centre for Renewal, Jos, Plateau State.
Nadruk lag op de conditie van de bejaarden in Nigeria en hoe hen beter te
beschermen. Hoe een cultuur op te
bouwen van een verdediging van het
leven van ouderen (die nu vaak van hekserij worden beschuldigd, verwaarloosd
worden of zelfs gruwelijk vermoord).

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
gepromoot.
Sant’Egidio negotieerde een onuitgegeven 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-denigeria/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
ervan werd toevertrouwd aan het Kukah
Centre in Abuja en Kaduna, was de
bemiddelende rol van Sant’Egidio in het
tot stand brengen van deze unieke
interreligieuze samenwerking cruciaal.
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Op 21 september 2017 organiseerde
Sant’Egidio een ontmoeting tussen
religieuze
leiders
(katholieken,
protestanten,
moslims,
traditionele
leiders) en tussen vertegenwoordigers
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 ontmoeting 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 nationale
media.
https://www.santegidio.org/pageID/3028
4/langID/en/itemID/22552/The-Spirit-ofAssisi-in-Nigeria-in-Jos-Christians-andMuslims-in-dialogue-to-open-new-Pathsof-Peace.html

Eenmalige humanitaire projecten
In 2017 heeft Sant’Egidio twee
initiatieven genomen om de leefomstandigheden in de gevangenissen
van Suleja (Niger State) en Jos (Plateau
State) te verbeteren.

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

In mei 2017 werden honderd matrassen
aangekocht voor vrouwelijke en mannelijke gevangenen in de gevangenis van
Suleja;

https://www.santegidio.org/pageID/
30284/langID/it/itemID/21432/SantEgidio-porta-l-acqua-corrente-nelcarcere-minorile-di-Jos-inNigeria.html
https://www.santegidio.org/pageID/3028
4/langID/nl/itemID/20860/Nigeria-hulpvoor-vrouwen-in-de-gevangenisSuleja.html
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Financieel verslag
De jaarrekening 2017 van Viva Africa werd onderworpen aan een audit van het kantoorbedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C° en werd goedgekeurd zonder voorbehoud.

Inkomsten

3%
28%
Particuliere giften en acties

58%
11%

Stichtingen en organisaties
Bedrijven en Banken
Inkomsten ism Memisa - DGD
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A. Eigen Inkomsten Viva Africa

Bedrag (€)

Percentage (%)

Particuliere giften en acties

14 753,26

3%

Stichtingen en organisaties

118 750,00

28 %

44 650,00

11 %

178 153,26

42 %

Bedrijven en Banken
Subtotaal eigen inkomsten
Over te dragen resultaat

31 222,56

/

B. Inkomsten ism Memisa - DGD

248 000,00

58 %

TOTAAL A+B

426 153,26

100 %

Uitgaven

Dreamproject
22%

50%

Vredeseducatie,
conflictpreventie en
bemiddeling
Administratieve kosten
23%
Uitgaven Dreamproject ism
Memisa - DGD

5%

A. Uitgaven Viva Africa

Bedrag (€)

Percentage (%)

Dreamproject

66.000,00

22 %

Vredeseducatie, conflictpreventie en bemiddeling

66.648,68

23 %

Administratieve kosten

14.282,02

5%

Subtotaal Eigen uitgaven

146.930,70

50 %

B. Uitgaven dreamproject ism Memisa - DGD

146.774,22

50 %

TOTAAL A+B

293.704,92

100%

Balans
Activa
Vaste activa

Passiva
0

Eigen vermogen

83.330,53 €
50.585,38 €

Vlottende Activa

133.915,91 €

Vreemd vermogen

TOTAAL

133,915,91 €

TOTAAL

133.915,91 €
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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.
Viva Africa bundelt de krachten met de Belgische ngo Memisa voor het uitvoeren van hun projecten
tot verbetering van de gezondheidszorg in Afrika, in de Democratische Republiek Congo en Guinee. Ze
krijgt hiervoor subsidies van DGD, die via Memisa lopen. Hierdoor komen zij niet op de rekening van
Viva Africa, maar we hebben het wel in het overzicht hier verwerkt, omdat dit een belangrijk deel van
de ingezamelde middelen is.
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Het grootste deel (72 procent) van de middelen ging in 2017 dan ook naar de ondersteuning van het
DREAM project in de Democratische Republiek Congo en Guinee.
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.

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

