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Woord van de voorzitter
In 2018 werden de twee projecten in samenwerking met de Belgische
ngo Memisa (www.memisa.be) verder gezet. Binnen het vijfjarenplan
(2017-2021) dat goedgekeurd werd door de Federale Ontwikkelingssamenwerking (DGD) is er ook ruimte voor de DREAM-projecten van
Sant’Egidio, met name in de Democratische Republiek Congo en in
Guinée. De projecten beogen de verbetering van de gezondheidszorg in
DRC en Guinée, via verschillende strategische assen en doelstellingen.
Samenwerking, synergiën en complementariteit staan hierbij centraal,
met het oog op een hefboomeffect van de hulp.
Daarnaast kon ook het DREAM project in Mozambique worden verdergezet met de hulp van de Vlaamse Overheid, na het bezoek van Vlaams
Minister-President Geert Bourgeois aan ons centrum in Matola in augustus 2017. Het nieuwe project loopt van 2018 tot 2020 en is opnieuw
gericht op de verbetering van de moeder-kind zorg in Maputo.
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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. In Kameroen zijn er ook verschillende projecten in de gevangenissen om de basishygiëne en noden
te verbeteren. De projecten in Nigeria en Kameroen zorgen voor de
vorming van de Afrikaanse vrijwilligers, waardoor zij versterkt worden
en zelf op hun beurt meer kunnen doen voor de armen. Dit leidt tot een
fijnmazig netwerk dat velen kan bereiken. Ook het project “Kinderen
van Bukavu” werd voortgezet, waardoor meer dan tweehonderd kwetsbare kinderen onderwijs kunnen genieten.
Ik dank alle andere medewerkers, evenals alle sympathisanten die Viva
Africa steunen. We bouwen verder aan de droom voor Afrika in 2019,
met onverminderd enthousiasme.
Kristien Wouters, Voorzitter, mei 2019
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DREAM
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Het DREAM project wordt in 11 landen in
Afrika uitgevoerd door de internationale
Sant’Egidio Gemeenschap. Het laatste
bijgekomen project startte vorig jaar in
Bangui, in de Centraal Afrikaanse Republiek, waar Sant’Egidio internationaal
langdurig heeft onderhandeld om de
vrede te bewerkstelligen. Dit leidde recent tot een nieuw vredesakkoord, dat
ditmaal hopelijk stand zal houden en het
begin kan zijn van een stabiele vrede.
Sinds vele jaren ondersteunt Viva Africa
dit DREAM project in enkele landen. Het
voorbije jaar was dit in DRC, Guinee en
in Mozambique.
DREAM (acronym voor Disease Relief
with Excellent and Advanced Means) is
uitgegroeid tot een efficiënt en flexibel
model in de strijd tegen chronische ziekten 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 infectieziekten, die vooral kinderen en jonge mensen treft, vaker wordt gewonnen.
Er is een significante vooruitgang geweest in de voorbije vijftien jaar op het
vlak van de strijd tegen de drie grote
doders: aids, tuberculose en malaria.
DREAM focust zich vooral op de sensibilisering, de preventie en screening van
hiv, baarmoederhalskanker, hypertensie,
diabetes en obesitas. Want, naast ondervoeding, steekt nu ook overvoeding de
kop op, en wordt het Westerse voedingspatroon meer en meer overgenomen (met veel vetten, suikers en fast
food), wat tot overgewicht en zelfs obesitas leidt.
Opleiding geven aan het lokaal personeel
op alle niveaus is cruciaal voor Viva Africa. Daarom hebben we hier dit jaar opnieuw aan bijgedragen, ook in landen
waar het DREAM project niet gefinancierd wordt vanuit België.

Zo ging dr Kristien Wouters samen met
een Spaanse en twee Italiaanse collega’s
naar Yaoundé (Kameroen) voor een cursus voor hiv-bestrijding in het land in
november 2018.
De opleiding duurde 1 week en er werden 50 artsen, laboranten en verpleegkundigen opgeleid. Het land heeft recent
beslist om de hiv-behandeling te decentraliseren,

en in alle centra voor eerstelijnszorg te
organiseren. Hier is de nodige kennis en
opleiding voor nodig, en de cursus die
we georganiseerd hebben was een eerste bijdrage hieraan. DREAM is al vele
jaren actief in Kameroen, met 2 gezondheidscentra (in Yaoundé en Dchang),
gespecialiseerd in de behandeling van
hiv. De financiering hiervan gebeurt niet
vanuit België.
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Mozambique
Vorig jaar hebben we een nieuw project
opgestart in Mozambique, met de steun
van de Vlaamse Overheid. Dit gebeurde
na het bezoek van de Minister-President
Geert Bourgeois aan het DREAM gezondheidscentrum van Matola 2, in de
periferie van Maputo. Het nieuwe project
loopt gedurende 24 maanden (juli 2018juni 2020) en betreft de verbetering van
de gezondheidszorg voor vrouwen in
Mozambique. Het ondersteunt in het bijzonder het nieuwe gezondheidscentrum
van Zimpeto, in een uitbreidingszone van
de stad Matola, in de provincie Maputo.
Dit project is een verderzetting van de
projecten die ook de vorige jaren werden
gesteund door de Vlaamse Overheid.
6

Het nieuwe project is gericht op de verbetering van de gezondheidszorg voor
vrouwen en kinderen, zodat gezonde
vrouwen gezonde kinderen kunnen krijgen en goed voor hen kunnen zorgen.
Het betreft hiv preventie, testing en
counseling, sensibilisering, screening en
behandeling, en daarnaast HPV screening, voedselondersteuning. Ook wordt
speciale aandacht besteed aan psychosociale hulp vooral voor hiv-positieve
adolescenten.
In de periode juli-december 2018 werden 712 moeders in Maputo opgevolgd
in het PMTCT programma in het DREAMcentrum van Maputo: Dit is het programma voor de zwangere seropositieve
vrouwen, waarin ze behandeling krijgen
zodat hun kind gezond geboren wordt.

Het programma duurt tot het kind de
leeftijd bereikt heeft van 18 maanden en
met zekerheid hiv negatief is. Dan wordt
de periode afgesloten. De kinderen die
toch seropositief zijn, worden als patiënt
in het gezondheidscentrum opgenomen,
en de behandeling wordt zo snel mogelijk opgestart wanneer de diagnose bevestigd is. Er werden 191 kinderen geboren in deze periode in de DREAM centra
in Maputo.
Er wordt een speciale test gedaan om
vroegtijdig vast te stellen of het kind hivpositief of negatief is (PCR test voor Early Infant Diagnosis). De PCR test wordt
uitgevoerd voor kinderen geboren in het
programma, of voor andere kinderen
jonger dan 18 maanden die getest moeten worden. Deze PCR test werd uitgevoerd bij 371 kinderen. Er waren 7 positieve testen, dit is ongeveer 1,8% van de
kinderen. Met een behandeling is dit het
normale resultaat (ongeveer 2% van de
kinderen wordt positief), dit is een grote
daling in vergelijking met het aantal kinderen dat positief wordt in afwezigheid
van behandeling (ongeveer 30%).
De belangrijkste partners in dit project
zijn Unicef, de Italiaanse ontwikkelingssamenwerking (AICS), de zwitserse, monegaskische en Japanse OWS, Kindermissionswerk en Deutsche Aids Stiftung.
Het is dus een belangrijke internationale
samenwerking die zorgt voor synergieën
en vermenigvuldiging van de inspanningen van de hulp.

Hieronder enkele cijfers van DREAM in Maputo
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

HIV testen uitgevoerd
vrouwen gescreend voor HPV (test VIA)
medische visite
CD4 analyses
personen gecounseld

1988
526
45.354
12.974
21.914
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Democratische Republiek Congo

2018 was een woelig jaar voor de
DRC. Er was grote politieke onduidelijheid en spanningen. Desondanks kon
het project goed worden verder gezet
en zijn er geen grote problemen opgedoken.
Dankzij de samenwerking met de NGO
Memisa (www.memisa.be) die in 2017
van start ging, konden de DREAM centra van Kinshasa ondersteund worden
door Viva Africa, met subsidiering van
de Belgische Overheid (DGD).
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In Kinshasa is DREAM actief in het gezondheidscentrum en laboratorium van
de gezondheidszone van N’Sele. Hier
zijn iedere dag consultaties en medische activiteiten. Naast de behandeling
van hiv, kan men er ook terecht voor
andere gezondheidsproblemen. Er is
ook een telemedicine-dienst, waarbij
complexe problemen worden doorgestuurd via een beveiligde website naar
een Europese specialisten die advies
geven. Dit gebeurt oa voor cardiologie.
In het centrum wordt ECGs uitgevoerd,
bloeddrukmetingen en labotesten. Op
basis van deze parameters geven de
specialisten advies.

Ze doen aan sensibilisatie, geven informatie over hiv en bieden een hivtest aan aan de zwangere vrouwen die
naar de prenatale consultatie gaan en
ook aan hun partner en familieleden
die dat accepteren.

Daarnaast is er de mobiele equipe, de
‘Kin Mobile’, die naar de andere materniteiten en kleinere gezondheidscentra in de buurt gaat. Het is een klein
team van verpleegkundige en activisten (agents de santé) die elke dag
naar andere centra gaan.

De activisten zijn de grote kracht van
DREAM. Het zijn zelf patiënten van
DREAM, die opgeleid worden en tewerkgesteld om de anderen te helpen.
Zowel wat betreft sensibilisering en
preventie, maar ook psychosociale opvang.

Hierdoor kunnen veel meer mensen
efficiënt bereikt worden voor preventie
en behandeling.

Er werden in het PMTCT programma
181 kinderen geboren, waarvan slechts
4 positief getest werden.
Dit is opnieuw ca 2% van het aantal
kinderen dat geboren werd van seropositieve moeders.
Er is nood aan voedselhulp, vooral
voor kinderen, zwangere vrouwen, en
mensen met ver gevorderde ziekte
(AIDS). In 2018 kregen 1292 mensen
deze voedselpakketten. Spijtig genoeg
is hier nog steeds nood aan.
DREAM is een model dat kan worden
overgenomen door andere centra.
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Zij zijn opgeleid als counseler, dwz ze
voeren de hiv-testen uit en bespreken
het resultaat ervan. Zij getuigen persoonlijk van wat de behandeling betekent en hoe de opvolging gebeurt. Dit
persoonlijk contact is enorm belangrijk
om de nieuw gediagnosticeerde patienten gerust te stellen en te overtuigen van het belang van de behandeling, in het bijzonder tijdens de zwangerschap. Zo zal hun kind geboren
worden zonder hiv. Deze vrouwen
worden versterkt in hun sociale positie,
zowel binnen hun familie als in de
(dorps)gemeenschap.
In 2018 werden 512 zwangere vrouwen getest en gesensibiliseerd in 17
materniteiten.

Daarom staat opleiding vooral van gezondheidspersoneel
centraal.
Hoe
meer mensen worden opgeleid, hoe
meer zieken correct kunnen worden
geholpen. In 2018 werd een opleidingscursus georganiseerd voor het

labo: kwaliteitscontrole, verwerking
van afval op een ecologische wijze,
enz. De cursus bestond uit 5 dagen
theorie, en 5 dagen praktijk.
Op deze manier wordt gewerkt aan de
internationale doelstelling om geen
kinderen met hiv meer te laten geboren worden tegen 2020. Hiervoor moeten alle zwangere vrouwen worden
gescreend en behandeld indien ze seropositief zijn.

Het gezondheidspersoneel van alle
eerstelijnscentra en vooral van alle
materniteiten moet hiertoe worden
opgeleid. Het werk van DREAM, zowel
met theoretische cursussen als met
praktische stages voor gezondheidswerkers is cruciaal om tot een betere
gezondheidszorg te komen, in het bijzonder met betrekking tot de hivbehandeling.

Guinée-Conakry
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Ook in Conakry ging het 5-jarenproject
verder, in samenwerking met Memisa
en hun lokale partner, FMG, Fraternité
Médicale Guinée. FMG werkt, naast
algemene geneeskunde, 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 elkaar wederzijds versterken.
Op de foto hieronder de equipe van
FMG, Memisa en Viva Africa bij FMG.

Het belangrijkste DREAM center van
Guinee bevindt zich in de Corniche
Nord, in de stad Conakry. Eind 2018
waren 3720 seropositieve patiënten in
actieve opvolging. Zij kregen allen antivirale therapie. Er werden 1130 nieuwe patiënten seropositief getest in
2018.
880 zwangere vrouwen worden opgevolgd en 1410 vrouwen en kinderen
kregen voedselsteun in het kader van
het PMTCT programma.

Daarnaast zijn er 3 satelietcentra in de
periferie (Dubreka en Fassia) en in de
materniteit Saint-Gabriel, waar het
mobiel team één à tweemaal per week
naartoe gaat om daar de mensen te
behandelen. Sensibilisatie en testen
van zwangere vrouwen gebeurt door
de materniteit zelf, de opvolging van
wie seropositief getest wordt, gebeurt
door DREAM in de materniteit.

Er werden 7 verschillende cursussen
georganiseerd voor dertig artsen, verpleegkundigen, apothekers en anderen, zowel personeel van de DREAM
centra als anderen.

Er werden meer dan 6000 hiv-testen
uitgevoerd tijdens sensibilisatiecampagnes in dorpen, op markten, enz.

Het DREAM labo is hooggespecialiseerd
en functioneert goed. Het voert oa de
bepaling uit van de virale lading van de
patiënten van DREAM en andere centra. In 2018 werden bijna 8000 testen
voor virale lading uitgevoerd.
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. Zo wordt een gespecialiseerde test aangeboden aan de
zieken die elders behandeld worden.
De voordelen hiervan worden aangeboden aan alle zieken van het land die
hier nood aan hebben.
Daarnaast worden ook PCR testen voor
de vroege diagnose van kleine kinderen uitgevoerd. Ook hier wordt een
vermenigvuldigen van begunstigden
bereikt door deze testen uit te voren
voor vele centra en zieken.
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Huis voor de Vrede in Bukavu

Ecologisch, duurzaam en solidair: de Green Community van Sant’Egidio in Bukavu in Congo
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Op de campus van het UCB (Université
Catholique de Bukavu) zijn 30 ingenieurs uit Bukavu en Goma begonnen
aan een opleidingscursus over ontwerp, constructie en werking van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De
cursus loopt tot en met april 2019.
Dit project komt voort uit een bilaterale overeenkomst over samenwerking
op milieugebied tussen het Italiaanse
Ministerie van Milieu en het Ministerie
voor het Behoud van de Natuur en
Duurzame Ontwikkeling van de Democratische Republiek Congo.

Het project heeft drie ambitieuze doelstellingen voor drie jaar:
VORMING op hoog niveau bieden aan
Congolese ingenieurs op het terrein
van energie, over hernieuwbare bronnen en goed gebruik en hergebruik
van water en afval. Coöperaties opstarten voor WERK in de zonneenergiesector die als spin off van het
project snel een plaats als onderneming vinden in de lokale realiteit. Enkele productielocaties realiseren voor
elektrische ENERGIE uit duurzame
bronnen, ten dienste van lokale instellingen en gemeenschappen op plaatsen waar elektriciteit vaak ontbreekt en
niet voor iedereen beschikbaar is.

Het hoge onderwijsniveau wordt gegarandeerd door samenwerking met
docenten van twee gerenommeerde
universiteiten: de Technische Universiteit van Turijn en de Katholieke Universiteit van Bukavu.
De secretaris-generaal van het Congolese Ministerie van Milieu zei ter gelegenheid van zijn bezoek aan Bukavu:
"We hebben grote behoefte aan competentie die blijft. Vorming en Werk,
dat is de juiste combinatie zodat jongeren leren en kunnen toepassen wat
ze geleerd hebben en niet vertrekken,
maar deze kennis gebruiken in hun
eigen land."
Twee van de zonne-energie installaties
zijn
van
bijzondere
betekenis
voor Sant'Egidio. De eerste wordt
gerealiseerd in het 'Huis voor de
Vrede' dat Sant'Egidio aan het voltooien is in Bukavu. Het zal de
grootste installatie zijn die tot nu
toe gebouwd is in Zuid-Kivu, met
een vermogen van 70kW. Deze installatie levert energie aan de hele omgeving, vooral aan de grootste middelbare school van de stad en aan de nabij
gelegen universiteitscampus.

Zo is er schone energie voor de jongeren en voor het onderwijs.
De tweede zal gebouwd worden
in Goma bij de lagere school die
genoemd is naar Floribert Bwana Chui, martelaar van het verzet tegen de corruptie. De installatie staat
ten dienste van de school en de omliggende wijk, Mugunga, die in de loop
van de tijd is getransformeerd van een
vluchtelingenkamp in een zeer afgelegen buitenwijk in het uiterste westen
van Goma. Zo is er schone energie
voor de ontwikkeling van de periferie.
Er is veel enthousiasme aan het begin
van de cursus, zowel onder de studenten als bij de docenten, aangestoken
door de liefde van Sant’Egidio voor
Afrika. Ze geloven dat een bestendige
en duurzame ontwikkeling mogelijk is,
dat het mogelijk is dat Afrika niet de
fouten herhaalt die al op zovele plaatsen op onze planeet gemaakt zijn en
dat voorkomen wordt dat niethernieuwbare bronnen die zeer vervuilend zijn achteloos worden gebruikt
voor het opwekken van energie.
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Project 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.
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Door de steun van Viva Africa vorig
jaar konden opnieuw meer dan 400
kinderen (200 meer dan voordien)
naar 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 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 financieel
en economisch zeer kwetsbaar.
Ook worden 2 jonge studenten ondersteund in hun studie aan de universiteit, Rosine, die in het derde jaar geneeskunde zit aan de université catholique van Bukavu, en Kitoko, die het
eerste jaar rechten volgt.
Daarnaast wordt ook het huis “Casa
Famiglia” in Bukavu gesteund, waar 20
straatkinderen en ex-gevangenen worden opgevangen in een huiselijke
sfeer. Ook voor hen wordt de inschrijving in de school betaald door dit project.
Aanwezigen school RUNIGA
Schooljaar 2017- 2018
Effectief
Klas
N°
Meisjes Jongens Totaal
1 Première
43
47
90
2 Deuxième
48
45
93
3 Troisième
35
31
66
4 Quatrième
20
37
57
5 Ciquième
30
28
58
6 Sixième
29
19
48
Totaal
205
207
412

Kameroen

Viva Africa heeft ook in 2018 de activiteiten van de Gemeenschap van
Sant’Egidio in Kameroen in 2018 ondersteund. Deze activiteiten vinden
plaats in een tiental steden en dorpen,
in 5 regio’s waarvan de belangrijkste,
Yaoundé, Douala, Maroua en Ngaoundéré zijn.
Alle activiteiten worden uitgevoerd
door lokale vrijwilligers die op hun
beurt worden ondersteund door vrijwillige coördinatoren van Sant’Egidio,
waaronder Luc De Bolle uit België, die
ook lid is van Viva Africa.
2018 was een jaar dat vooral getekend
was door de toenemende onrust en
politieke instabiliteit in het Westen van
Kameroen, door een verhardend conflict tussen de Engelstalige gemeenschap en de overheid. Men klaagt een
steeds grotere ongelijkheid aan, en dat
gaat gepaard met belangrijke, soms
gewelddadige acties die de regio lam
leggen.

Zo zijn bijvoorbeeld reeds lang heel
veel scholen gesloten en is ook de gezondheidszorg verminderd. Dit is tijdens 2018 geëscaleerd tot een moordend conflict dat riskeert uit te breiden.
Naast deze crisis is er ook een andere
crisis in het Noorden, die haar wortels
heeft in de strijd met Boko Haram, de
terroristische beweging uit het Noorden van Nigeria.
Beide crisissen maken dat er steeds
meer vluchtelingen zijn die hun weg
naar het stabiele en relatief welvarende centrum vinden.
Yaoundé en Douala zijn twee grootsteden, met respectievelijk 3 en 4 miljoen
inwoners (naar schatting) waar de
welvaart groeit, net als de ongelijkheid. Wie arm is, vindt steeds moeilijker toegang tot onderwijs, medische
zorg, justitie, enz.
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De activiteiten die worden ondersteund
door Viva Africa zijn gericht op 2 assen: de eerste as is het verbeteren van
levensomstandigheden van diverse
kansarme groeperingen én de tweede
is het promoten en opbouwen van lokale stabiliteit door vredesinitiatieven.
Viva Africa draagt in zeer grote mate
bij aan de huur van de lokalen, aan het
materiaal en aan de vorming van vrijwilligers om deze activiteiten mogelijk
te maken.



In 2018 hebben we 2 “medische
dagen” georganiseerd waarbij dokters
via
het
netwerk
van
Sant’Egidio, gratis consultatie gaven vanuit onze lokalen aan alle bejaarden uit de wijk. Bejaarden die
wensten werden dan ook opgehaald.

Sant’Egidio kan met onder andere deze
hulp lokalen huren in volgende steden:
 Yaoundé, in de wijken Essos en
Mvan
 Mbalmayo, in het centrum
 Douala, in de wijk Ndogbong
 Ngaoundéré, in het centrum
 Maroua, in de wijk Pitoare
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Sant’Egidio is op de eerste as actief in
drie domeinen:
 zorg voor de ouderen: mensen
worden steeds ouder, ook in Afrika.
Dat is natuurlijk een goede zaak en
een bewijs van de toenemende
welvaart. Tegelijkertijd tijd zijn er
nog geen oplossingen om pensioen
te voorzien of om de medische noden die ouderdom met zich meebrengen op te vangen. Sant’Egidio
merkt ook een steeds toenemende
eenzaamheid bij bejaarden, zeker
in de grootsteden.

Men reist steeds meer in binnen- en
buitenland en het gekend sociaal
weefsel is sterk afgebrokkeld in de
steden ten opzichte van de dorpen.
Sant’Egidio is vooral gericht op het
ondersteunen van de bejaarde in
zijn of haar thuisomgeving. Vrijwilligers zorgen doorheen het hele
jaar voor het medisch welzijn en
voor de hygiëne en een goede voeding waar nodig.





De kinderwerking is er op gericht
om kinderen tussen 5 en 15 jaar te
helpen bij het onderwijs én om hen
een basisopvoeding te geven over
samen leven en solidariteit. Het is
op jonge leeftijd dat men reeds
bouwt aan de gelijkheid en respect
voor allen, en dat men racisme en
haat afbouwt. De wekelijks School
van Vrede is de plaats waar dit gebeurt.
Deze gaan door in de eerder vermelde huizen van Sant’Egidio.
In Ngaoundéré, Douala en Yaoundé
zet Sant'Egidio ook specifieke acties
op regelmatige basis om straatkinderen te helpen en voeding te geven. Waar mogelijk gaat dit gepaard met het schenken van kledij.
In sommige gevallen onderhandelen we met de familie om het kind
terug op te nemen.

Zo hebben we in 2018 4 kinderen terug een huis kunnen geven. In Maroua
hebben we ook een kleine school van
vrede in de gevangenis met kinderen
tot 15 jaar.
Een groep vrijwilligers van Sant’Egidio
zet zich ook in voor de vermenselijking
van de zeer penibele situatie in gevangenissen. Dit start met een regelmatig bezoek, maar kan gaan tot
het faciliteren van vrijlatingen en terugkeer naar huis voor wie zijn straf
heeft uitgezeten, maar zijn vrijlatingssom niet kan betalen.

In 2018 heeft Sant’Egidio veel geïnvesteerd in werken aan watervoorziening.
Zo zijn er nieuwe watertorens in de
gevangenissen van Douala en Maroua,
en zijn er geheel vernieuwde leidingen
in de gevangenis van Ngaoundéré.
De tweede as gaat over dialoog en
vredesbemiddeling. Hiervoor zet
Sant’Egidio in op lokale ontmoetingen
en conferenties. Het is belangrijk dat
personen van verschillende etnieën,
bevolkingsgroepen en religies elkaar
ontmoeten en elkaar beter leren kennen.
In september 2018, heeft Sant’Egidio,
gesteund door Viva Africa, een grote
vredesontmoeting georganiseerd in
Douala, “Ponts de Paix”, waarbij

verschillende religieuze leiders zich
hebben geëngageerd om verder te
bouwen aan die bruggen van vrede.

In heel het land en vooral in het Noorden, zorgt Sant’Egidio voor het onderhouden van goede contacten tussen
christenen en moslims. Er is een goede
verstandhouding tussen beide gemeenschappen, die absoluut bewaard
moet blijven.
Al deze initiatieven worden gedragen
door vrijwilligers. Sant’Egidio organiseert dan ook 2 grote vormingen per
jaar: één nationale in april waar alle
leden van Sant’Egidio aan deelnemen.
In 2018 waren er 730 personen in 5
verschillende steden verzameld voor
deze vorming.
Een tweede vorming vond plaats in
Yaoundé. Vijfendertig vrijwilligers uit
heel land waren daar verzameld om
het thema van de dialoog verder uit te
diepen en activiteiten hierover op te
zetten. Dit wordt zeer gewaardeerd in
dat jaar waarin de instabiliteit merkelijk groeit.
Viva Africa is één van de grootste
sponsors van de vorming in de zomer.
Naast deze vormingen zijn er 3 missies
op het terrein door Viva Africa. Deze
missies gaan gepaard met coördinatiemomenten en met bezoeken van lokale
initiatieven gevolgd ad hoc bijsturing
en begeleiding.
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School van
Vrede

Wijk

Aantal
Kinderen

Bejaarden

Wijk

Aantal
Aantal
Bejaarden Gevangenis Gevangenen

Douala

Boko

37

Bamenda

Centre

6

Douala

3.000

Douala

Ndongbong

41

Douala

Boko

11

Maroua

1.500

Douala

Ndongbong Citadelle

13

Douala

Ndogbong

21

Mokolo

200

Douala

Oyack

14

Douala

New Bell

13

Ngaoundere

300

Douala

Yassa

11

Douala

Oyack

15

Yagoua

200

Dschang

-

22

Douala

Village

6

Yaounde

300

Garoua

Djamboutou

15

Dschang

-

17

Garoua

Saint-Pierre

17

Garoua

Djamboutou

10

Kousseri

-

20

Garoua

Ourotalaka

5

Maroua

Djarengol

19

Kaele-Lara

-

8

Maroua

Palar

0

Maroua

Ouroulawan

5

Maroua

Pitoare

42

Maroua

Pitoare

13

Maroua

Prison

5

Mbalmayo

-

12

Mbalmayo

-

35

Ngaoundere

Djalingo

7

Ngaoundere

Centre

16

Toubouro

-

13

Ngaoundere

Vogzom

44

Yagoua

-

10

Yaounde

CCU

20

Yaounde

Essos

5

Yaounde

Ekounou

12

Yaounde

Melen

16

Yaounde

Essos

26

Yaounde

Mvan

12

Yaounde

Melen

9

Yaounde

Obili

8

Yaounde

Mvan

23

5.500

213

441

Getuigenis oudere Jeanne:

“Max en zijn vrienden van Sant’Egidio zijn mijn engelbewaarders. Ze komen uit de
hemel gevallen. Op een dag, wilde ik naar de hoofdstraat van de wijk om iets te kopen om te eten. Ik had al lang niet gegeten omdat er niemand mij iets bracht. Ook al
heb ik 3 kinderen, ik ben heel vaak meerdere weken alleen.
Het had die dag net geregend. Naar de hoofdstraat gaan is voor mij een hele klim.
Op mijn 82 jaar, ben ik slecht te been en de weg is slecht en steil. En als het geregend heeft, is het ook nog glad. Toch had ik geen keus en startte ik de klim.
Er kwam toen een jongeman voorbij. Hij was netjes gekleed want hij ging naar een
examen. Ik dacht eerst dat hij een functionaris was. Hij was heel vriendelijk en hij
vroeg me of hij me kon helpen, want hij zag dat ik het moeilijk had. Na een paar
honderd meter, konden mijn benen me niet meer dragen. Hij heeft me toen opgepakt en me helemaal naar de hoofdstraat gedragen, ondanks zijn nette kleren. Hij
heeft me niet enkel tot de hoofdstraat gebracht, maar helemaal tot aan de winkel
waar ik wilde zijn.
Enkele dagen later kwam Max me thuis opzoeken, met enkele vrienden. Ze noemden
zich de vrienden van Sant’Egidio. Ze komen nu elke week trouw langs; om me gezelschap te houden maar ook om te helpen indien nodig. Soms komen ze me halen om
te gaan feesten, samen met andere ouderen uit de buurt. Ik ben niet meer alleen,
meer nog, ik heb een heel aantal nieuwe kinderen.”

Nigeria
In 2018 ondersteunde Viva Africa opnieuw het werk van Sant’Egidio in Nigeria, het grootste land van Afrika met
inmiddels ca 200 miljoen inwoners, en
waarvan de bevolking geacht wordt te
verdubbelen tegen 2050. Nigeria is een
cruciaal land voor de toekomst van
Afrika.
In dit jaar werd ook de vijftigste verjaardag van Sant’Egidio gevierd, met
ook in Nigeria een aantal nieuwe initiatieven.
In 2018 kon de werking in Nigeria rekenen op projectsteun ten belope van
20.000 euro van de Stichting “Pour les
Autres”.
In Nigeria telt Sant’Egidio ca 500 vrijwillige medewerkers, verspreid over
zeven deelstaten:
- FCT Abuja (7 gemeenschappen:
Garki, Kuje, Campus, Gwarimpa, Kubwa, Nyanya, Apo)
- Lagos (1 gemeenschap: Yaba)
- Plateau (5 gemeenschappen: Jos
town, Rezek, Army Engeneer, Barkin
Ladi,Polytechnic)
- Kaduna (2 gemeenschappen: Katchia, Kafanchan)
- Niger (2 gemeenschappen: Minna,
Suleja)
- Nassarawa (1 gemeenschap: Polytechnic Keffi)
- Enugu (1 gemeenschap: Enugu)
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 200 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 in Abuja en
Jos.
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
8.032 armen (kinderen en hun families; vluchtelingen; leprozen; daklozen,
ouderen) aan de feesttafel aanzaten en
waar 725 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

Huur huizen/lokalen

Momenteel huurt Sant’Egidio een huis
in Abuja (Garki), dat als uitvalsbasis
diet 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).

In Lagos huurt Sant’Egidio een huis in
de wijk Yaba.
In Jos heeft aartsbisschop Ignatius
Kaigama een stuk grond ter beschikking van de gemeenschap gesteld. De
ondertekening van het MoU vond
plaats begin november 2018, toen Hilde Kieboom als vice-voorzitter van
Sant’Egidio de stad bezocht.
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Vormingsmomenten

-Vormingscursus “Help me to grow”
voor verantwoordelijken Scholen van
Vrede.

-

Van 29 maart tot 1 april 2018 werd
een vierdaagse vorming georganiseerd voor 300 vrijwillige medewerkers. Deze gingen door in Abuja,
Lagos en Jos. Onder meer werden
best-practices uitgewisseld.

-

Van 23 tot 26 augustus 2018 organiseerde Jan De Volder een vorming voor 20 nationale verantwoordelijken. Die ging door in
DRACC, Lugbe, FCT Abuja)

In Jos, Plateau State, JDPC-Centre, 1617-18 Februari 2018, met 22 medewerkers
In FCT Abuja, Lugbe, DRACC-, 5-6-7-8
mei 2018, met 23 medewerkers
In Yaba, Lagos,
Lagos
State,
Sant’Egidio House – Solitude Hotel, 56-7-8 mei 2018 met 15 medewerkers

Vijftigste verjaardag

-

In maart 2018 maakte een delegatie van 15 personen van Sant’Egidio
een pelgrimstocht naar Rome, ter
gelegenheid van de 50ste verjaardag. Al deze personen betaalden
hun reis zelf.

-

In november 2018 bracht Hilde
Kieboom,
vice-voorzitter
van
Sant’Egidio een bezoek aan Nigeria,
met ontmoetingen en bezoek aan
de projecten in achtereenvolgens
Lagos, Jos en Abuja.

-

In Abuja vond een feestelijke zitting
plaats, met een film over het werk
van Sant’Egidio en toespraken van
onder meer Hilde Kieboom, nationaal coördinator Henry Ezike,
aartsbisschop John Onaiyekan en
pastor James Wuye en imam Mohamed Ashafa.

-

De film is te bekijken op Youtube

Back to School project

In het kader van het “Back to School”
project werden in het najaar 2018 76
schoolkinderen, die anders niet naar
school zouden gaan, in een school ingeschreven; niet alleen werd hun in-

schrijvingsgeld voor het volledige jaar
betaald, maar in de meeste gevallen
ook uniformen, schoolgerief en sportgerief.
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Financieel verslag
De jaarrekening 2018 van Viva Africa werd onderworpen aan een audit van het kantoorbedrijfsrevisoren Callens, Pirenne & C° en werd goedgekeurd zonder voorbehoud.

Inkomsten

4%

8%

6%

46 %

Particuliere giften en acties
Stichtingen en organisaties
Bedrijven en Banken

36 %

Subsidie Vl Min OSW-MOZ
Inkomsten ism Memisa - DGD
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A. Eigen Inkomsten Viva Africa

Bedrag (€)

Percentage (%)

Particuliere giften en acties

20.244,32

4%

Stichtingen en organisaties

37.350,00

8%

Bedrijven en Banken

29.610,00

6%

170.000,00

36%

257.204,32

54%

Subsidie Vl Min OSW-MOZ
Subtotaal eigen inkomsten
Over te dragen resultaat

-51.324,49

/

B. Inkomsten ism Memisa - DGD

218.000,00

46%

TOTAAL A+B

475.204,32

100%

Uitgaven

Dreamproject

38 %
48 %

Vredeseducatie,
conflictpreventie en bemiddeling
Administratieve kosten

2%
12 %

Uitgaven dreamproject ism
Memisa - DGD

A. Uitgaven Viva Africa

Bedrag (€)

Dreamproject

Percentage (%)

237.460,92

48 %

Vredeseducatie, conflictpreventie en bemiddeling

60.996,52

12 %

Administratieve kosten

10.071,37

2%

Subtotaal Eigen uitgaven

308.528,81

62 %

B. Uitgaven dreamproject ism Memisa - DGD

184.837,95

38 %

TOTAAL A+B

493.366,76

100,00%

Balans
Activa
Vaste activa

Passiva
0

Eigen vermogen

32.006,04 €

Vlottende Activa

82.006,04€

Vreemd vermogen

50.000,00 €

TOTAAL

82.006,04 €

TOTAAL

82.006,04 €
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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 de projecten tot
verbetering van de gezondheidszorg in Afrika, in de Democratische Republiek Congo en Guinée. Ze
ontvangt hiervoor subsidies van DGD, die via Memisa lopen. Hierdoor komen deze niet op de rekening
van Viva Africa, maar ze zijn wel in het overzicht verwerkt, daar ze een belangrijk deel van de middelen vormen.
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In Kameroen en Nigeria worden de lokale gemeenschappen van Sant’Egidio gesteund 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.
In 2017 werden aan onze vereniging giften overgemaakt voor projecten in Nigeria, welke in dat jaar
niet volledig werden aangewend, wat destijds heeft geleid tot het positief resultaat van € 31.222,56.
In 2018 werden de giften verder gebruikt voor de vormingsmomenten, het Back to School project en
de vijftigste verjaardag van de gemeenschap van Sant’Egidio, waarvan eerder sprake in dit jaarverslag. Het voorgaande en het gegeven dat geen bijkomende middelen werden gevonden voor onze
werking in Kameroen, resulteerde in het verlies van dit jaar.
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 2018.

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

