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Woord van de voorzitter

Begin 2019 werd Zuidelijk Afrika getroffen door een zware cycloon, Idai. Zowel Mozambique als
Malawi kenden zware schade. Viva Africa kon hiervoor extra fondsen verzamelen om deze getroffen gebieden te helpen. Ook gingen 2 vrijwilligers van Viva Africa naar Beira (de ergst getroffen stad, waar Sant’Egidio sinds vele jaren erg actief is), om mee de hulp te coördineren en de
getroffenen te helpen.
Daarnaast hebben we ook het DREAM-project in Mozambique verdergezet met de hulp van de
Vlaamse Overheid. Het project loopt nog tot 30 juni 2020 en is gericht op de verbetering van de
moeder-kind zorg in Maputo.
De twee projecten in samenwerking met de Belgische ngo Memisa (www.memisa.be) werden
ook dit jaar verdergezet. 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 RDC en Guinée, via verschillende strategische
assen en doelstellingen. Samenwerking, synergiën en complementariteit staan hierbij centraal,
met het oog op een hefboomeffect van de hulp.
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.
We kunnen ook met vreugde vertellen dat we het voorbije jaar het Huis van Vrede in Bukavu
hebben kunnen inhuldigen, in het bijzijn van onze bestuurder Hilde Kieboom. Viva Africa heeft
gedurende enkele jaren de bouw meegefinancierd.
Ik dank alle andere medewerkers, evenals alle sympathisanten die Viva Africa steunen. We bouwen verder aan de droom voor Afrika in 2020, met onverminderd enthousiasme.
Kristien Wouters, Voorzitter, april 2020
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Cycloon Idai
Noodhulp na de Tropisch Cycloon Idai, aan de getroffen gebieden in Beira, Mozambique en Malawi
Mozambique
Op 14 maart 2019 trof de Tropische Cycloon Idai met sterke kracht de regio rond Beira in Mozambique. In de
dagen nadien zette de cycloon zich verder en veroorzaakte hevige regen en wind. Dit heeft geleid tot grote overstromingen. De infrastructuur van de grote havenstad Beira werd volledig verwoest. Hele dorpen stonden onder
water. Mensen moesten hun toevlucht zoeken in bomen en op daken. 500.000 hectare land waren overstroomd.
Hierdoor werd de oogst vernield. Dit vergroot de voedselschaarste die er in deze regio al was. Tienduizenden
mensen werden dakloos, enkele honderden stierven, families raakten elkaar kwijt. In Beira moesten in die eerste
weken bijna 2 miljoen mensen een beroep doen op noodhulp. Ze verloren alles door het wassende water. Gedurende dagen hadden ze geen toegang tot voedsel en proper water.

Beira stad – 17 Maart 2019

Beira – 23 Maart 2019

Ook vandaag nog moeten 2,5 miljoen mensen beroep doen op voedselhulp, noodshelters enz. Dit aantal zal
vermoedelijk nog blijven stijgen. Beira is nog steeds een ruine, veel mensen zijn nog ontheemd, scholen zijn nog
niet herbouwd. Vooral is er grote hongersnood door het mislukken van de oogst.
De gemeenschap van Sant’Egidio is al lang actief in Mozambique. Ze speelde een belangrijke rol in het vredesproces begin jaren 1990. In 2002 startte Sant’Egidio met het programma DREAM in Mozambique. Op dit moment
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zijn ongeveer 42.000 hiv-positieve mensen in behandeling in de DREAM centra van Mozambique. In de gezondheidscentra van Beira en Manga Chingussura, in een buitenwijk van Beira, worden 11.000 patiënten opgevolgd.
De gemeenschap van Sant’Egidio heeft vanaf het begin van de ramp voor hulp gezorgd. Tijdens de nacht van 14
op 15 maart hebben 400 mensen uit de nabijheid van het DREAM centrum van Beira hun toevlucht gezocht in
ons centrum. Het stenen gebouw hield beter stand tegen regen en wind dan de vaak lemen hutjes van de bewoners. ’s Morgens vond het personeel van DREAM hen, startte onmiddellijk met medische hulp aan gekwetsten en
zieken en bereidde voedsel voor alle ontheemden. Ook de infrastructuur van het centrum zelf was zwaar beschadigd, vooral het dak. De computers en elektriciteit werkten niet meer.
In de dagen nadien kwam de internationale hulp langzaam op gang. Ook van Viva Africa gingen 2 vrijwilligers
helpen. Verpleegster Marielle De Bolle hielp bij de verzorging van de zieken, het verdelen en toedienen van vaccins tegen cholera,… en Annemarie Pieters hielp de logistieke hulp te coördineren, in samenwerking met de
nationale en internationale Civil Protection system, de NGOs en gouvernementele instellingen, internationale
organizaties (UNICEF, WHO, OCHA, etc.). Dankzij de vele giften (in heel Europa) kon Sant’Egidio direct na de
cycloon Idai noodhulp verstrekken.

Er werden levensmiddelen, drinkwater, kleding en andere hulpgoederen verdeeld. In Beira en de omliggende
dorpen heeft deze hulp meer dan 82.000 personen bereikt. Dagelijks ontvingen ongeveer 350 kinderen uit arme
gezinnen een warme maaltijd in het voedingscentrum.

In het kader van een nationale inentingscampagne tegen cholera in Beira en omgeving hebben medewerkers van
Sant’Egidio ongeveer 8.000 personen gevaccineerd in de eerste dagen en weken na de cycloon.
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Estaquinha

Mangunde

Praia Nova

Total PLW in Care

Manga Chingussura
663

163

156

61

185

Malnourished PLW

67

21

20

6

18

1023

70

61

101

198

Malnourished childern <5*

86

34

30

3

20

Total TB treatment patients

215

153

162

25

68

5349

884

936

1071

3162

665

398

421

165

312

Total childern <5*

Total adult patients (not PLW)
Malnourished patients (not PLW)

Barrada

De restauratie van het DREAM-centrum startte in juni en was voltooid op 31 oktober 2019. Dit kon gebeuren
dankzij de hulp van Viva Africa.
Volgende werken werden uitgevoerd met onze hulp:
Vernieuwing van het dak van het Moeder-Kind Centrum
Herstelling van het dak van de wachtzaal
Herstelling van het hek rond het centrum
Herstelling van het dak van de keuken
Vernieuwing van de informatica, computers,…
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Malawi
Ook in het naburige Malawi veroorzaakte de aanhoudende regen grote overstromingen. In totaal werden meer
dan 870.000 mensen getroffen, met 87.000 ontheem den, 60 doden en 672 gewonden. Ook hier werden huizen,
bruggen en wegen vernield.

Malawi, maart 2019
Hongersnood
63.444 hectare landbouwgrond werd vernield. Hierdoor werden 252.465 gezinnen getroffen, die afhankelijk zijn
van landbouw. Ook waterbronnen werden besmet, met risico op cholera als gevolg. Vooral bejaarden, gehandicapten en kinderen zijn slachtoffer van deze ramp. Velen werden ontheemd of waren al hun bezittingen kwijt.
Scholen werden vernield.
Sant’Egidio is ook in Malawi sinds vele jaren actief. Het DREAM programma werd opgestart in 2005 en Bravo!
(het programma voor inschrijving van kinderen in het bevolkingsregister) in 2014.
De eerste dagen en weken na de ramp werden vooral noodhulp en voedselpakketten voorzien, in samenwerking
met internationale organisaties en NGOs. Een voedselpakket bestond uit 2kg bonen, 1 kg zout, 15 kg maismeel,
2l zonnebloemolie en 1 kg bruine suiker. Verder werden 1500 zwarte plastic zeilen uitgedeeld – om de huizen te
beschermen tegen regen - en 1500 bidons drinkwater om cholera en andere infecties te vermijden.
In een tweede fase werden bejaarden geholpen door de lokale vrijwilligers van Sant’Egidio om hun huizen weer
op te bouwen.
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Dream
Inleiding
Het DREAM project wordt in 11 landen in Afrika uitgevoerd door de internationale Sant’Egidio Gemeenschap. Het
laatst bijgekomen project startte in de Centraal Afrikaanse Republiek, waar Sant’Egidio international ook heeft
meegewerkt om de vrede te bewerkstelligen.
Sinds vele jaren ondersteunt Viva Africa dit DREAM project in enkele landen. Het voorbije jaar was dit opnieuw in
RDC, Guinee in samenwerking met MEMISA en de Belgische cooperatie, en verder in Mozambique, in samenwerking met de Vlaamse Overheid.
DREAM (Disease Relief with Excellent and Advanced Means) is uitgegroeid tot een efficiënt 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 de 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 hierbij vooral op de sensibilisering, de preventie en screening van baarmoederhalskanker, hypertensie, diabetes en obesitas. 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.
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•

11 landen

•

48 centra

•

25 Laboratoria

•

500 000 personen worden behandeld voor hiv

•

100 000 gezond kinderen geboren uit hiv-positieve moeders

Mozambique
Het project DREAM in het nieuwe gezondheidscentrum van Zimpeto, in een uitbreidingszone van de stad Matola,
provincie Maputo werd verdergezet. Het project loopt van juli 2018 tot juni 2020 en wordt ondersteund door de
Vlaamse Overheid.
Het is gericht op vrouwen en kinderen, zodat zieke vrouwen gezonde kinderen kunnen krijgen en goed voor hen
kunnen zorgen. Het betreft hiv-preventie, sensibilisatie, screening en behandeling, daarnaast HPV-screening,
voedselondersteuning en psychosociale hulp vooral voor hiv-positieve adolescenten.
Dit jaar ontvingen we hoog bezoek in Zimpeto. Op 6 september heeft paus Franciscus het centrum bezocht. Het
was een prachtig bezoek. Al de medewerkers van DREAM en vele patiënten stonden de paus vanaf de vroege
ochtend op te wachten. Bij aankomst werd de paus verwelkomd door de stichter van Sant'Egidio Andrea Riccardi
en door de coördinatrice van het DREAM-centrum in Zimpeto Cacilda Massango, die bij het welkomstwoord haar
vreugde uitdrukte over het bezoek van de paus aan een plaats waar « gratis medicijnen, zorg, voedsel maar
vooral waardigheid en vriendschap worden verstrekt. »

« Hier in Zimpeto hervinden vele zieke vrouwen hun kracht en zetten zich in voor andere zieken door hen bij de
behandeling te begeleiden. Ikzelf – zo besloot Cacilda – ben een van de eerste patiënten van DREAM. Ik besloot
terug te geven wat ik heb ontvangen. Ik was een jonge vrouw die leed, verlaten en veroordeeld door iedereen. Bij
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DREAM ontmoette ik een nieuwe familie die niet alleen zorg bood, maar mij ook waardigheid gaf en een toekomst voor mijn kinderen. Zoals ik zijn duizenden Mozambikanen herboren. »

“Paus Franciscus bij het DREAM centrum
van Sant'Egidio in Mozambique: «Hier
wordt de parabel van de Barmhartige Samaritaan in de praktijk gebracht”

De paus sprak de volgende woorden: «Van harte groet ik de hoogwaardigheidsbekleders, de zorgverleners, de
patiënten met hun families en allen hier aanwezig. Bij het zien met hoeveel bekwaamheid, professionaliteit en
liefde jullie zoveel zieken ontvangen en verzorgen, mensen met hiv en met name vrouwen en kinderen, moet ik
denken aan de parabel van de Barmhartige Samaritaan,» zo sprak de paus bij het DREAM-centrum van de Gemeenschap van Sant'Egidio in Zimpeto. «Al diegenen die hier langsgekomen zijn, al diegenen die hier aankomen,
ten prooi aan wanhoop en angst, lijken op die man die aan de rand van de weg werd achtergelaten. En jullie zijn
daar niet op afstand aan voorbij gegaan, jullie hebben je weg niet vervolgd zoals anderen dat deden (de Leviet en
de priester). Dit centrum laat zien dat er mensen waren die halthielden en medeleven voelden, die niet bezweken
aan de verleiding om te zeggen: "we kunnen niets doen," "het is onmogelijk om deze epidemie te verslaan”, maar
die de moed hadden om oplossingen te zoeken. »
Aan het einde van zijn bezoek ontving de paus als geschenk een staf in de vorm van een kruis, gemaakt
van materiaal afkomstig uit huizen die werden vernietigd door de orkaan Idai die de regio Beira afgelopen
maart trof.
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Democratische Republiek Congo
Dankzij de samenwerking met de NGO Memisa (www.memisa.be) die in 2017 van start ging, kond het DREAMcentrum van Kinshasa ondersteund worden door Viva Africa, met subsidiering van de Belgische Overheid (DGD).
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
allerhande gezondheidsproblemen.
Er is een telemedicine-dienst, waarbij complexe problemen worden doorgestuurd naar een Europese specialist die advies geeft. Dit is o.a. voor cardiologie. In het centrum wordt ECG uitgevoerd, bloeddrukmeting en labotesten. Op
basis van deze parameters, geven de specialisten advies.
Daarnaast is er de mobiele equipe, de ‘Kin Mobile’, die naar 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.
Ze doen aan sensibilisatie, geven informatie over hiv en bieden een hiv-test aan aan de zwangere vrouwen die
naar de prenatale consultatie gaan en ook aan hun partner en familieleden die dat accepteren.
De activisten zijn de grote kracht van DREAM. Het zijn zelf patiënten van DREAM, die opgeleid worden en tin het
Dream centrum Kinshasa tewerk gesteld om de anderen te helpen. Zowel wat betreft sensibilisering en preventie,
maar ook psychosociale opvang. 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 patiënten 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.
DREAM is een model dat kan worden overgenomen door andere centra. Daarom staat opleiding centraal. Hoe
meer mensen worden opgeleid, hoe meer zieken correct kunnen worden geholpen. Op deze manier wordt gewerkt aan de internationale doelstelling om kinderen zonder hiv te laten geboren worden. Hiervoor moeten alle
zwangere vrouwen worden gescreend en behandeld indien ze seropositief zijn.
In 2019 werden 891 zwangere vrouwen gecounseld en getest in de verschillende materniteiten. Tien van hen
werden positief getest (1,12%). Ze kwamen allemaal naar het DREAM centrum voor behandeling. Er werd
voorgesteld om hun partner mee te brengen voor koppel counseling en testen van partner en kinderen.
95 zwangere vrouwen werden gevolgd in het PMTCT-programma (preventie van moeder-kind transmissie).
65 kinderen werden geboren in 2019. De finale test op 18 maanden geeft zekerheid dat ze negatief gebleven
zijn.
Vorming van het personeel
-

3 vormingscursussen
praktische stage over “Uitdagingen in de behandeling van hiv en de coinfectie HIV/TB in Afrika”
Er werden ook personeelsleden van andere gezondheidscentra en ziekenhuizen gevormd, afkomstig
van Kinshasa, Equateur (Mbandaka), Bandundu (Kenge en Bandundu ville)

Eind 2019 waren er meer dan 1500 patienten in assistentie. 423 koppels krijgen begeleiding, waarvan 125
sérodiscordante koppels (waarbij 1 van beide partners hiv-positief is en de andere negatief. Meer dan 95%
heeft een ondetecteerbare virale lading, en kan dus het virus niet meer doorgeven aan zijn/haar partner.
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1444 patienten werden behandeld voor hiv in 2019. Hieronder ziet u de verdeling naar geslacht en leeftijd.

Geslacht

Aantal

%

Vrouwen

990

68,56

Mannen

454

31,44

Totaal

1444

100

Leeftijd

Aantal

%

Cum.

0-14

104

7,2

7,2

15-24

80

5,54

12,74

25 en
ouder

1260

87,26

100

Totaal

1444

100

Er wordt niet enkel gewerkt voor de hiv-positieve patiënten, maar ook voor verschillende andere ziekten zoals
tuberculose. Meer dan 1300 patiënten werden gescreend voor TBC in 2019, 237 personen kregen profylaxie
met INH en 67 zieken werden behandeld voor TBC en opgevolgd in het DREAM-centrum. Wie TBC heeft en
ondervoed is, krijgt eveneens voedselhulp (naast de ondervoede seropositieve patienten en kinderen).
Alle patiënten in opvolging worden systematisch gescreend voor hypertensie. Er werden 46 personen gediagnosticeerd met hypertensie. Zij worden behandeld in het DREAM-centrum. Gemiddeld zijn ze 57 jaar oud
(range 37-80 jaar). 21 van hen zijn hiv-negatief.
Alle patienten worden eveneens gescreend voor diabetes. 71 patienten met diabetes waren in opvolging in
het DREAM-centrum eind 2019.
De test voor malaria wordt uitgevoerd bij zieke patiënten (met koorts enz). Er werden 876 sneltesten voor
malaria uitgevoerd, waarvan 26% positief was (231 testen). 20% van de kinderen beneden 5 jaar testte positief voor malaria, en 27% van de zieke volwassenen.

Gene-Expert toestel wordt bediend door
laborante voor de diagnose van TBC

Telemedicine : ECG wordt doorgestuurd
voor advies van een cardioloog
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Guinnée Conakry
Ook in Conakry ging het 5-jarig project verder, in samenwerking met
Memisa en hun lokale partner, FMG, Fraternité Médicale Guinée. Zij
werken naast algemene geneeskunde, vooral op het domein van de
geestelijke gezondheidszorg en DREAM vooral voor de behandeling
en opvang van de hiv-positieven. Door uitwisseling en stages kunnen we mekaar wederzijds versterken.

Eind 2019 waren er 3860 hiv-positieve patiënten in actieve opvolging in de 3 DREAM-gezondheidscentra in Guinee (Dixinn, Fassia, Dubreka) en in de materniteit van Saint-Gabriel. Er waren 498 nieuwe patiënten die in opvolging kwamen.
In 2019 werd een nieuw centrum gebouwd en ingehuldigd in Dubreka. Het vorige was klein, en het ontbrak er aan
de meest elementaire zaken zoals stromend water en elektriciteit.

Nieuw gezondheidscentrum in Dubreka
Het DREAM-laboratorium heeft opnieuw goed gewerkt. Er waren nog meer analyses voor virale lading uitgevoerd
dan het jaar voordien. Zie onderstaande grafiek.

Bovendien werden 419 zwangere vrouwen medisch opgevolgd in het PMTCT programma (Preventie van Moeder-Kind Transmissie). Minder dan 1% van de kinderen die geboren werd had hiv. Dit is een groot succes en een
grote hoop voor een gezonde toekomst van de kinderen in Afrika.
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Centrum

Patiënten in behandeling

Zwangere
vrouwen

Kinderen geboren
in 2019

Hiv-positieve baby’s geboren
in het programma

Dixinn

2916

185

120

0

Fassia

445

58

19

0

Dubreka

362

45

15

0

St Gabriel

137

131

56

2

totaal

3860

419

210

2

Gezond kind geboren in het project
In 2019 werden verschillende opleidingen en stages georganiseerd voor het personeel van DREAM en ook andere gezondheidswerkers. Zo werden er van maart tot juni 3 verpleegkundigen opgeleid bij DREAM en opnieuw 3
verpleegkundigen tussen juli en augustus 2019.

Verpleegkundige aan het werk:
uitvoeren van een hiv test bij
baby

Gezondheidseducatie aan de patiënten in het
DREAM centrum van Dixinn (Conakry)
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Huis voor de Vrede in Bukavu
Congo: inhuldiging van het Huis voor de Vrede in Bukavu - 25 november 2019
Deze ruimte van vriendschap voor iedereen, te beginnen met de armsten, doet denken aan de Ark van Noach.
In aanwezigheid van meer dan 600 personen en delegaties uit Goma en Uvira is door Hilde Kieboom, vicevoorzitter van Sant’Egidio Internationaal, vergezeld van de burgemeester van de stad M. Darius Sumuni Mukunda, het Huis voor de Vrede ingehuldigd in Bukavu, de hoofdstad van de provincie Zuid-Kivu, in de Democratische
Republiek Congo. Een centrum dat de activiteiten van de Gemeenschap van Sant'Egidio in de regio zal huisvesten.
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Het huis wordt gepresenteerd als een ruimte van ontmoeting en solidariteit waar, door de dienst van de school
van de vrede, het onthaal van de straatjongeren en de ouderen, het mogelijk zal zijn om te beginnen met de
bouw van een omgeving voor de hele stad. Zoals Hilde Kieboom al aangaf, beantwoordt dit centrum aan een
visie van vrede die geboren is in de geest van de gemeenschap van Sant'Egidio, die geleerd heeft om de vrede
op te bouwen vanuit de armsten.
De vorm van het gebouw, dat de Ark van Noach oproept, is een teken van wat deze plek in de stad wil zijn: een
ruimte van de mensheid waar iedereen vriendschap kan vinden, beginnend bij de armsten.
Het centrum maakt ook deel uit van een groter eco-duurzaam ontwikkelingsproject dat, door het gebruik van
zonnepanelen, de buurt en de nabijgelegen Katholieke Universiteit van Bukavu van elektriciteit zal voorzien. Er is
zojuist een coöperatie opgericht die jonge ingenieurs en technici samenbrengt die worden opgeleid in het onderhoud en de installatie van fotovoltaïsche installaties en die een model willen zijn voor een milieuvriendelijke ontwikkeling.
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Kameroen
In Kameroen steunt Viva Africa reeds vele jaren tal van lokale initiatieven van de Gemeenschap van Sant’Egidio.
Zoals vele Afrikaanse landen, kent Kameroen nog steeds een grote armoede en een grote ongelijkheid, ondanks
de groeiende economische cijfers. Sant’Egidio blijft een standvastige en duurzame organisatie met een ca. 400
lokale vrijwilligers die zich inzetten in 3 domeinen: (straat)kinderen, ouderen en gevangenen. De organisatie is
vooral aanwezig in de grote steden (Yaounde, Douala, Ngaoundere, Garoua, Maroua, Bamenda) met een aantal
antennes in kleinere steden (Mbalmayo, Dschang, Touboro, …) en dorpen.
Het werk van Sant’Egidio in de gevangenissen blijft onverminderd voortgaan. In een tiental gevangenissen wordt
er hulp geboden aan de gevangenen. Samen met een andere internationale partner, investeerden we in 2019 in
materiaal en structurele aanpassingen in het sanitair 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.
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De lokale vrijwilligers blijven onverminderd lobbyen voor de vrijlating van gevangenen. Zelfs als iemand zijn straf
heeft uitgezeten, vraagt de staat nog een extra bedrag. Dit resulteert in een nog ergere overbevolking met vele,
complexe problemen als gevolg. Sant’Egidio tracht te onderhandelen naar een kosteloze vrijlating of forse vermindering zodat de familie kan tussen komen.
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. 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.

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. In 2019 was er bv. in dit kader een extra zorgdag: in samenwerking met lokale opticiens en oogartsen konden 32 bejaarden een oogcontrole ondergaan. Dit is zeer belangrijk omdat preventie hier blindheid of andere
complicaties kan vermijden.
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Een andere belangrijke zorg, gaat naar de kinderen. In Douala, Yaoundé, Maroua en Ngaoundere zijn er dankzij
Viva Africa lokalen ter beschikking om kinderen wekelijks bij te staan. 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. Zo bouwen ze aan de maatschappij van morgen. Kinderen krijgen in de Scholen van
Vrede bouwstenen om solidaire en vredelievende maatschappij op te bouwen.

Sant’Egidio heeft ook aandacht voor straatkinderen. Een nieuw initiatief met straatkinderen zijn de openingen van
2 huizen waar zij in alle rust zich kunnen wassen en andere kleren aandoen. Idealiter worden deze kinderen
ingeschreven in het geboorteregister en opnieuw begeleid naar een vaste plek om te wonen. Waar mogelijk, gaat
Sant’Egidio mee op zoek naar de eigenlijke familie van deze jongeren.
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 is het conflict tussen de Engelstalige en Franstalige gemeenschap geëscaleerd: de ernstige sociale
en politieke moeilijkheden zijn ontaard in een bloedige, lokale oorlog met honderdduizenden vluchtelingen en
ontheemden. Waar mogelijk vangen we kinderen en families op in Scholen van Vrede of steunen we ze met een
gerichte actie.
Sant’Egidio blijft 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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Nigeria
In 2019 ondersteunde Viva Africa 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 Nigeria telt Sant’Egidio ca 600 vrijwillige medewerkers, verspreid over acht deelstaten:
- FCT Abuja (10 gemeenschappen: Garki, Kuje, Campus 1, Campus 2, Gwarimpa, Kubwa, Nyanya, Apo, Lugbe,
Gwagwalada)
- Lagos (2 gemeenschappen: Yaba en Alimosho)
- Plateau (5 gemeenschappen: Jos town, Rezek, Army Engeneer, Barkin Ladi,Polytechnic)
- Kaduna (3 gemeenschappen: Kaduna, Katchia, Kafanchan)
- Niger (3 gemeenschappen: Minna, Suleja, Bida)
- Nassarawa (1 gemeenschap: Polytechnic Keffi)
- Enugu (1 gemeenschap: Enugu)
- Benue (1 gemeenschap: University of Benue)
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Zij zetten zich in voor de armen in hun steden. Dit gaat om
-

scholing voor 1500 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 1500 IDP’s (Internally displaced persons, voornamelijk in Abuja en
Jos.
Het koken voor en uitdelen van voedsel aan 150 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 10.411 armen (kinderen en hun families; vluchtelingen; leprozen; daklozen,
ouderen) aan de feesttafel aanzaten en waar 600 vrijwilligers voor in de weer waren. Dit feest is volledig zelf
betaald door -Nigeriaanse medewerkers en sponsors.
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, Peace Building en Mensenrechten
Eenmalige humanitaire projecten

Huur huizen/lokalen
De huur van het huis in Abuja (Garki, Area 1) dat als uitvalsbasis diende voor de plaatselijke gemeenschappen
werd stopgezet. In plaats daarvan werd in dezelfde straat een ander huis voor de gemeenschappen ingericht als
hoofdzetel. Omdat de huur voor vijf jaar werd vastgelegd, konden er ook grotere werken plaatsvinden, om een
vergaderruimte voor honderd personen te creëren. 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 huurt Sant’Egidio een huis in de wijk Yaba.
In Jos heeft de vorige aartsbisschop Ignatius Kaigama een stuk grond ter beschikking van de gemeenschap gesteld. Er worden plannen gemaakt om er een grote zaal op te bouwen.
Vormingsmomenten
-

Met Pasen 2019 werden vormingsmomenten georganiseerd in Lagos, Abuja en Jos, voor in totaal 370
vrijwilligers.
Vijf Nigeriaanse verantwoordelijken (Henry Ezike, Kate Adebowola, Emmanuel Nkanta, Judith en
Chigozie Effe) namen in het voorjaar 2019 deel aan een internationale vorming in Rome.
Van 22 tot 24 augustus 2019 leidde Jan De Volder een vorming voor 32 nationale verantwoordelijken.
Die ging door in DRACC, Lugbe, FCT Abuja)

Back to School project
Het ‘Back to School’ project kon helaas dit jaar niet worden herhaald, wegens gebrek aan funding. Wel werden
een aantal kinderen in school ingeschreven dankzij de eigen middelen van de medewerkers.

Bezoek aan Nigeriaanse gevangenissen Van 17 tot 22 augustus 2019 deden Jan De Volder en
Annemarie Pieters, vice-president van de World Coalition for the Abolition of the Death Penalty, een missie in
Nigeria. Die bracht hen naar verschillende gevangenissen: in Lagos (Ikoy en Kirikiri), Port Hartourt en Enugu.
Een samenwerking werd opgestart met Llife Wire International van Arthur Judah Angel, exterdoodveroordeelde, teneinde te werken aan een
moratorium op executies en aan de verbetering van de
levensomstandigheden in de gevangenissen.

In augustus 2019 werd immers een nieuwe wet aangenomen die het penitentiair systeem in Nigeria grondig hervormt en nu meer herstelgericht is, in plaats van louter punitief. Samen met een aantal andere spelers en stakeholders (onder meer Nigerian Bar Association, Avocats sans Frontières, Christian Lawyers for Prison Reform, e
enkele personaliteiten) willen we deze situatie monitoren. Sant’Egidio werd gevraagd de leiding te nemen van
een ‘Nigerian platform for the Abolition of the Death Penalty’.

23

Financieel overzicht

De jaarrekening 2019 van Viva Africa werd onderworpen aan een audit van het kantoor-bedrijfsrevisoren
Callens, Pirenne & C° en werd goedgekeurd zonder voorbehoud.

Verdeling van de inkomsten

33%

39%

Giften particulieren, bedrijven,
organisaties
Subsidie Vl Min OSW-MOZ
Inkomsten ism Memisa - DGD

28%

2018

2019

A. Eigen Inkomsten
Viva Africa

Bedrag (€)

Percentage (%)

Giften particulieren,
bedrijven, organisaties

87.204,32

18 %

201.981,97

39%

Subsidie Vl Min
OSW-MOZ

170.000,00

36 %

145.000,00

28%

Subtotaal eigen
inkomsten

257.204,32

54 %

346.981,97

67%

Over te dragen
resultaat

-51.324,49

Inkomsten ism
Memisa - DGD

218.000,00

46%

168.833,75

33%

TOTAAL A+B

475.204,32

100%

515.815,72

100%

Bedrag (€)

Percentage (%)

13.609,83
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46%

Afschrijvingen
Belasting en financiele kosten

13%

19%
Verdeling van de uitgaven

Dreamproject

37,93%

39,29%

Vredeseducatie,
conflictpreventie en
bemiddeling
Noodhulp Cycloon Idai

1,38%
10,81%

Administratieve kosten

10,59%

Uitgaven dreamproject ism
Memisa - DGD

2018

2019

Uitgaven
Viva Africa

Bedrag (€)

Percentage (%)

Bedrag (€)

Percentage (%)

Dreamproject

237.460,92

48 %

211.000,00

39,29%

60.996,52

12 %

56.867,20

10,59%

58.073,76

10,81%

Vredeseducatie,
conflictpreventie en
bemiddeling
Noodhulp Cycloon
Idai
Administratieve
kosten
Subtotaal Eigen
uitgaven
Uitgaven dreamproject i.s.m.
Memisa - DGD
TOTAAL A+B

10.071,37

2%

7.431,18

1,38%

308.528,81

62 %

333.372,14

62,07%

184.837,95

38 %

203.711,17

37,93%

493.366,76

100,00%

537.083,31

100,00%

Balans
Activa

Passiva

2018

2019

2018

2019

Vaste activa

0

0

Eigen Vermogen

32.006,04 €

45.615,87

Vlottende activa

82.006,04€

95.615,87

Vreemd Vermogen

50.000,00 €

50.000,00

Totaal

82.006,04 €

95.615,87

Totaal

82.006,04 €

95.615,87
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Toelichting bij de financiële situatie
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 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.
Het grootste deel (77 procent) van de middelen ging in 2019 naar de ondersteuning van het DREAM project in
Mozambique, de Democratische Republiek Congo en Guinee Conakry.
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 2019.
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Viva Africa vzw
Rijke Klarenstraat 26
B-1000 Brussel

Tel. +32 2 512 45 46
vivaafrica@santegidio.be

Dream.santegidio.com
KBC: IBAN: BE03 7320 1530 9984
BIC: CREGBEBB

Foto’s: Copyright Sant’Egidio
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