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Woord van de Secretaris-Generaal
Voor u ligt het eerste activiteitenverslag van Sant'Egidio BXL Europe. Deze vzw groepeert nu de activiteiten van de verenigingen Viva Africa vzw en Fédération Européenne des Communautés de Sant'Egidio vzw, alsmede de sociale projecten in Brussel, zoals Kamiano, die vroeger deel uitmaakten van
Solidarités au Pluriel vzw. Het doel van deze fusie is de activiteiten van Sant'Egidio in Brussel onder
dezelfde vlag samen te brengen, de administratieve rompslomp te verminderen, synergieën mogelijk te
maken die de facto al op het terrein bestonden en de zichtbaarheid van de lokale, nationale en internationale activiteiten van Sant'Egidio in de Belgische en Europese hoofdstad te vergroten.
De statuten zijn op 21 december 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur
is samengesteld uit Hilde Kieboom, voorzitter; Christine Janssens, secretaris; Johan Beuckelaers, penningmeester; Kristien Wouters, bestuurslid en Jan De Volder, secretaris-generaal en gedelegeerd bestuurder.
Op 15 februari 2020 werd de 52e verjaardag van de Gemeenschap van Sant'Egidio gevierd in aanwezigheid van voorzitter Marco Impagliazzo, die net was herkozen voor een nieuwe ambtstermijn van vijf
jaar.
Het jaar 2020 was voor Sant'Egidio, zoals voor iedereen, het jaar van de pandemie van het Coronavirus.
De normale activiteiten van de vereniging werden vanaf medio maart ernstig belemmerd als gevolg van
de door de autoriteiten opgelegde beperkingen en restrictieve maatregelen. Toch heeft Sant'Egidio blijk
gegeven van flexibiliteit, creativiteit en veerkracht.
Wat de plaatselijke activiteiten betreft, is het restaurant van Kamiano voor daklozen er niet alleen in
geslaagd om tijdens de verschillende golven van de pandemie zijn deuren open te houden voor meeneemmaaltijden; in het licht van de toenemende armoede heeft het zelfs zijn inspanningen verdubbeld
door ook op maandagavond zijn deuren te openen. Er kwamen nieuwe vrijwilligers bij. Het bezoek van
koningin Mathilde en prinses Eléonore op 14 mei 2020 aan Kamiano op de site van de Rijke Klaren was
ongetwijfeld het hoogtepunt van het jaar. We mochten meer dan 150 mensen in nood verwelkomen op
de kerstmaaltijd, ook dit jaar met een afhaalmaaltijd. Elke gast kreeg er ook een persoonlijk geschenk.
Ook de School van Vrede en de Friendsgroep (12-15 jarigen) hebben het grootste deel van het jaar hun
activiteiten voortgezet, waarbij de Summerschool het hoogtepunt van het jaar was.
Door de pandemie zijn de betrekkingen met de Europese autoriteiten minimaal geweest. Met het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken werd een overeenkomst ondertekend voor een vredesopbouwproject in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
Ook in Afrika is Sant'Egidio BXL Europe/Viva Africa, in samenwerking met Memisa steun blijven verlenen aan de DREAM-centra in Kinshasa (Congo) en Conakry (Guinea). Deze gezondheidscentra hebben
ook hun nut bewezen in de strijd tegen de HIV/AIDS-pandemie, door middel van opleiding van het personeel en bewustmakingsactiviteiten voor de bevolking. In Kameroen en Nigeria worden de sociale
activiteiten van Sant'Egidio vanuit België ondersteund. In de stad Jos, Nigeria, dat de afgelopen twintig
jaar geteisterd werd door geweld, is men begonnen met de bouw van een Sant'Egidio-huis.
Rest mij nog een woord van dank te richten aan Dimitri de Gruben, hoofd van het Europese bureau,
Hadija Ndagijimana, die sinds september ons team heeft vervoegd als projectmedewerker, de stagiaires
Ingrid Houtekier en Myriam Marseille, en bovenal onze vrijwilligers, die de ware kracht en veerkracht
van Sant'Egidio vormen.

Jan De Volder

Secretaris-Generaal
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ACTIVITEITEN IN 2020
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Bezoek van koningin Paola en prinses Eléonore
Tijdens het jaar 2020 werden we niet alleen geconfronteerd met de beperkingen en uitdagingen die
Covid-19 met zich meebracht, maar mochten we op 15 mei 2020 ook de aanmoediging ontvangen van
Hare Majesteit Koningin Mathilde. Zij sprak uitvoerig met de "vrienden van de straat" en luisterde naar
het verhaal van ieder van hen. Zij sprak ook met de vrijwilligers en moedigde iedereen aan in deze
moeilijke tijd van de strijd tegen het Coronavirus. De koningin werd vergezeld door de 12-jarige prinses
Eléonore, die voor iedereen gebak had gemaakt. Dit was haar eerste 'officiële' uitje als prinses.
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Interreligieus Harmony Breakfast

In de eerste week van februari vond in Brussel een "Interfaith Harmony Breakfast" plaats, als onderdeel
van de "Interfaith Harmony Week". Het bracht leiders en vertegenwoordigers van verschillende christelijke belijdenissen, de islam, het jodendom en het boeddhisme samen.

Het thema van de bijeenkomst was: "Broederlijkheid voor wereldvrede en vreedzaam samenleven", al
verwijzing naar het historische document dat paus Franciscus en grootimam Ahmed Al-Tayyeb, rector
van de Al-Azhar Universiteit, op 4 februari 2019 in Abu Dhabi hebben ondertekend.
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52ste verjaardag van Sant'Egidio
Sant'Egidio vierde op 7 februari 2020 de 52ste verjaardag van haar stichting in Rome door Andrea Riccardi.
Dit jubileum werd ook in Brussel gevierd, op zondag 16 februari, tijdens een eucharistieviering in de
kerk Notre-Dame des Riches Claires. De viering werd voorgegaan door bisschop Jean-Pierre Delville
(bisschop van Luik). De internationale voorzitter van Sant'Egidio, professor Marco Impagliazzo, was bij
de viering aanwezig.

Bezoek van Marco Impagliazzo
Van 14 tot 16 februari 2020 was Marco Impagliazzo, die net herbenoemd was voor een vijfjarig mandaat
als voorzitter van Sant'Egidio, op bezoek in België.
Aan het einde van de eucharistieviering ter gelegenheid van de verjaardag van Sant'Egidio verklaarde
hij: "Hier in Brussel, hoofdstad van Europa, houden wij de droom voor ogen van de opbouw van een
wereld zonder haat, zonder conflicten en zonder oorlog. Dit is een doel dat Sant'Egidio altijd heeft nagestreefd, omdat wij weten hoezeer haat en verdeeldheid tussen mensen schade kunnen berokkenen,
vooral voor de allerarmsten. (...) De kracht van het Evangelie is een kracht voor vrede, verzoening en
vriendschap. Bij de viering van dit mooie jubileum wil ik u zeggen dat de kracht van het Evangelie en
van de liefde voor de armen, evenals de vrede, de fundamenten blijven van het werk van Sant'Egidio.
Het is niet het programma van een NGO of een liefdadigheidsinstelling. Het is een menselijke en evangelische reis van vrouwen en mannen die hun bijdrage willen leveren om een betere wereld op te bouwen”.
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Sant'Egidio en de epidemie van het Coronavirus
Naar aanleiding van de maatregelen die de burgerlijke autoriteiten opleggen om de verspreiding van
het Coronavirus tegen te gaan, heeft Sant'Egidio de organisatie van zijn solidariteitsacties aangepast.
Op een andere manier dicht bij de zwakkeren blijven
Hoewel het tegen onze spiritualiteit en onze aanpak ingaat, was afstand houden van de ouderen en de
zwaksten een noodzaak om hen te beschermen. Bezoeken aan bejaarden in verpleeghuizen door vrijwilligers en Friends konden niet meer doorgaan. De Scholen van Vrede moesten tijdelijk hun deuren
sluiten.
We bleven hulp verlenen aan daklozen, straatbewoners en mensen in precaire situaties, op aangepaste
wijze en met inachtneming van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Deze mensen leefden al in zeer
moeilijke menselijke omstandigheden. We wilden voorkomen dat deze mensen niet verder in hun isolement geduwd worden, door te laten zien dat wij om iedereen geven, vooral om de allerarmsten. De
restaurants van Kamiano bleven toegankelijk, maar alleen voor afhaalmaaltijden.
Sant'Egidio nodigde zijn vrijwilligers en sympathisanten uit om de armsten niet aan hun lot over te laten.
We hebben nieuwe manieren gezocht om deze mensen nabij te blijven, door gebaren van solidariteit
zoals een telefoontje, het sturen van een kaart of een brief, een video op smartphones.
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Gebed voor de Vrede in Rome met paus Franciscus
Op 20 oktober 2020 was Rome de "hoofdstad van de vrede" met de ontmoeting van de interreligieuze
dialoog voor de vrede, onder het thema "Niemand wordt alleen gered. Vrede en broederlijkheid". In de
Italiaanse hoofdstad vond namelijk de vierendertigste internationale bijeenkomst in de "Geest van Assisi" plaats, georganiseerd door de Gemeenschap van Sant'Egidio, in navolging van de historische bijeenkomst die in 1986 door Paus Johannes Paulus II in het leven werd geroepen.
Paus Franciscus was aanwezig op deze bijeenkomst van Gebed voor de Vrede, samen met andere
leiders en vertegenwoordigers van de grote wereldgodsdiensten: de patriarch van Constantinopel Bartholomeüs I, Haim Korsia (opperrabbijn van Frankrijk), voor de Islam, Mohamed Abdelsalam Abdellatif
(secretaris-generaal van het Hoog Comité van Menselijke Broederschap) en de boeddhistische monnik
Shoten Minegishi. De bijeenkomst begon met gebeden van de verschillende godsdiensten elk volgens
de eigen traditie, op afzonderlijke plaatsen. Het christelijk gebed vond plaats in aanwezigheid van de
paus, patriarch Bartholomeüs en vertegenwoordigers van de orthodoxe en protestantse kerken.
De religieuze leiders verzamelden zich vervolgens op de Capitolijnse heuvel voor de slotceremonie, die
begon met toespraken van de Italiaanse president, Sergio Mattarella, en professor Andrea Riccardi,
stichter van Sant'Egidio.
Vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten voerden het woord: patriarch Bartholomeüs, opperrabbijn Haim Korsia, de secretaris-generaal van het Hoog Comité voor Menselijke Broederschap
Mohamed Ab-delsalam Abdellatif, de boeddhistische monnik Shoten Minegishi en ten slotte paus Franciscus. Er werd een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de pandemie van het Coronavirus en van alle oorlogen die de wereld treffen, van oorlogen die reeds lang aanslepen zoals in Syrië, tot de meest recente in Nagorno-Karabach. Deze werd gevolgd door de voorlezing
van de oproep tot vrede van de religieuze vertegenwoordigers. Ter afsluiting van de bijeenkomst staken
paus Franciscus en alle religieuze leiders kaarsen aan op de kandelaar van de vrede.
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Dag tegen de doodstraf
Ter gelegenheid van het initiatief "Steden voor het leven - Steden tegen de doodstraf",
Organiseerde Sant'Egidio een webinar met als thema: "No Death Penalty, Stand 4 Humanity".
In het kader van deze actie werden op maandag 30 november 2020 symbolische plaatsen verlicht. In
België werd in Brussel het Europees Parlement voor de eerste keer verlicht. Het hoogtepunt van de Dag
tegen de doodstraf was het Colosseum in Rome.
Speciale aandacht ging uit naar het lot van de Iraans-Zweedse arts Ahmad Reza Jalali, gasthoogleraar
aan de VUB, die in Iran dreigt te worden terechtgesteld. Drie federale executies, gepland in de
Verenigde Staten, stonden ook centraal in dit initiatief.
Tijdens het recente bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan
Sant'Egidio in Rome, had president Marco Impagliazzo gepleit voor gratie voor de ter dood veroordeelden. De nieuw verkozen president Joe Biden heeft verklaard dat hij zich wil inzetten voor de afschaffing
van de doodstraf op federaal niveau en dat hij alle Amerikaanse staten wil uitnodigen het voorbeeld te
volgen.
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Kerstmis 2020
Kerstmis 2020 was helaas anders vanwege de Covid-19 pandemie. Het was niet mogelijk om een groot
aantal armen en rijken, ouderen en jongeren, mensen van alle nationaliteiten en culturen, in kerken aan
feestelijke tafels bijeen te brengen, zoals ondertussen traditie is geworden. Kamiano wilde aanwezig
blijven bij de mensen die het moeilijk hebben, vooral in deze moeilijke tijden. Minderbedeelden en eenzame mensen hebben de warmte en de hoop van Kerstmis meer dan ooit nodig.
De feestmaaltijden werden omgetoverd tot een meeneemformule en in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw
ter Rijke Klaren Claires werden aan ongeveer 150 ‘vrienden van de straat" kerstgeschenken overhandigd. Er werd een tent gebouwd op de parkeerplaats om de ruimte te vergroten en toch de sociale
afstand te respecteren. De kleine groep vrijwilligers droeg maskers en handschoenen en er was handgel
beschikbaar voor iedereen. Ook werd aan alle daklozen een sanitaire kit uitgedeeld, met gel, wegwerpmaskers, tissues en handzeep.
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VIVA AFRICA
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Het DREAM 2.0-programma in Afrika
De Covid-19-pandemie kan in Afrika verwoestende gevolgen hebben voor een bevolking die al tientallen
jaren te kampen heeft met een ander virus: HIV. Het Coronavirus heeft eens te meer aangetoond dat
het recht op gezondheid nauw samenhangt met de strijd tegen ongelijkheid, mensenrechten, sociale
bescherming en economische groei. Een verschijnsel dat de hele wereld heeft getroffen, maar dat in
Afrika nog ernstiger gevolgen kan hebben. Als een tsunami in een stormachtige zee. En hoewel deze
zee, gezien vanuit Europa, heel ver weg lijkt, blijkt de Afrikaanse kwestie steeds meer een mondiaal
probleem. Het Coronavirus heeft de wereld getoond dat niemand veilig is tot iedereen veilig is. Wat
nodig is, is wereldwijde solidariteit, een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit is ook de geest waarin het
DREAM 2.0-programma van Sant'Egidio zijn engagement in Afrika voortzet en zijn inspanningen
verdubbelt tegenover een dubbele vijand: HIV en Covid-19.
DREAM (Disease Relief through Excellent and Advanced Means) is het gezondheidsprogramma van
de Sant'Egidio-gemeenschap. Het is in 2002 van start gegaan voor de preventie en behandeling van
HIV/AIDS in Afrika. Het is een programma dat antiretrovirale therapie mogelijk en gratis toegankelijk
heeft gemaakt voor kwetsbare arme bevolkingsgroepen. Het is een geheel van maatregelen en
factoren die het doeltreffend maken: gezondheidseducatie, voedingsondersteuning, geavanceerde
diagnostiek, opleiding van personeel, bestrijding van malaria, tuberculose en vele andere
besmettelijke en chronische ziekten (hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes, kanker, enz.) Dit
model is nu het DREAM 2.0-programma.
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Momenteel is DREAM actief in 10 Afrikaanse
landen, met 500.000 behandelde patiënten,
120.000 gezond geboren kinderen van HIVpositieve moeders, 50 dagziekenhuizen, 28
laboratoria. In samenwerking met de nationale
gezondheidszorg heeft DREAM de toegang tot
gratis
zorg
uitgebreid
door
nieuwe
gezondheidsfaciliteiten in gebruik te nemen en
plaatselijk personeel op te leiden.
In 2020 werkte Viva Africa samen met de
gemeenschap van Sant'Egidio voor het
DREAM-programma in Congo, Guinée en
Mozambique. Het werkt samen met de
Belgische NGO Memisa, wat belangrijke
synergiën op het terrein mogelijk maakt, zoals
de uitwisseling van deskundigheid en de
complementariteit van programma's om de
gezondheidszorg voor de plaatselijke bevolking
te optimaliseren.
Dankzij zijn opgeleid personeel en stabiele
structuren kon DREAM doeltreffend reageren op de komst van het coronavirus in Afrika. In alle landen
waar het programma aanwezig is, hebben patiënten baat gehad bij de bewustmakings- en
preventieactiviteiten. De centra zijn uitgerust om de nieuwe pandemie op een veilige manier het hoofd
te bieden. De DREAM-laboratoria hebben zich ter beschikking gesteld van de plaatselijke ministeries
van Volksgezondheid om de nodige tests uit te voeren voor de diagnose van Covid-19. Vooral in
Mozambique en Malawi zijn zij een belangrijke steun geworden bij het indammen van de pandemie.
De Westerse landen zouden niet mogen bezuinigen op de officiële ontwikkelingshulp aan Afrika, zoals
velen geneigd zijn te doen. Het is van essentieel belang de banden tussen de Europese en de
Afrikaanse gezondheidszorg op het gebied van behandeling en onderzoek aan te halen om toekomstige
pandemieën te voorkomen. Bovendien moeten we bereid zijn vaccins met Afrika te delen, zodat het niet
aan zijn lot wordt overgelaten. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat geen enkel land deze crisis
alleen aankan en dat internationale samenwerking dus van essentieel belang is om deze aan te pakken.
Het jaar 2020 zal worden herinnerd als het jaar van het Coronavirus. Maar de wereld kan het zich niet
veroorloven HIV en andere ziekten te vergeten.
Dit is niet alleen onze plicht op het vlak van gezondheid en op sociaal vlak, maar ook op economisch
vlak. Anderzijds kunnen investeringen in de strijd tegen HIV, nieuwe infrastructuur, opleiding van
gezondheidswerkers en het gratis verstrekken van basisgeneesmiddelen Afrika helpen om de nieuwe
pandemie het hoofd te bieden. En dat is ook de inzet van het DREAM-programma, dat zich voortdurend
aanpast aan de noodsituaties op sociaal- en gezondheidsvlak. Het doel is ervoor te zorgen dat de
pandemie de precaire toestand van de gezondheidszorg in Afrika niet verder in gevaar te brengen.
Daarom proberen de DREAM-artsen te voorkomen dat het nieuwe virus de belangrijke resultaten die
tot nu toe zijn bereikt, tenietdoet. Maar dat is misschien niet genoeg. De gezondheidsdiensten hebben
onvoldoende middelen ter beschikking. En de komst van Covid-19 maakt het plaatje alleen maar
ingewikkelder.
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DREAM in de Democratische Republiek Congo
In Congo, Kinshasa, hebben wij het vijfjarenprogramma voortgezet in samenwerking met de Belgische
NGO Memisa, gesubsidieerd door het DGD. Dit is een programma ter verbetering van de gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen in de Congo.
De DREAM Mobile-activiteiten van sensibiliserings- en screeningsessies zijn in 2020 voortgezet. Gevallen die positief bleken, werden voor behandeling en follow-up overgebracht naar het DREAM-centrum of elders.

Gezondheidscentra
Obika
Antonia Paris
Mantere
Monkango Madeleine
Bahumbu 2
La Joie
Stichting Bonjour
Weeshuis
Totaal

Aantal gescreende
gevallen
145
127
50
23

Sessies

8
54
52
40
499

2
3
5
1
32

11
6
3
1

Aantal positieve gevallen
1

1
1
3

In het DREAM-centrum volgen we 1619 patiënten op, waarvan
1471 met antiretrovirale therapie
59 voor de follow-up van chronische hart- en vaatziekten (hypertensie, diabetes,...)
24 voor anti-tuberculose behandeling
32 zwangere vrouwen zijn bevallen van een gezond kind. Van alle vrouwen die tijdens hun
zwangerschap in het DREAM-centrum werden gevolgd, werd geen enkel kind met HIV geboren.
884 mensen kwamen naar het centrum voor laboratoriumtests, waaronder een HIV-test. Daarvan waren
er 209 besmet met HIV, 29 met tuberculose en 69 met andere ziekten.
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Laboratoriumactiviteiten
Aantal personen

10495

Biochemie

3362

Hemogrammen

3430

Totale virale lading

6655

Virale lading DREAM-centrum 1503
HIV PCR (voor pasgeborenen)

47

Tuberculose

240

Opleidingen
De opleiding van plaatselijk personeel is een van de prioriteiten van het DREAM-programma. In 2020
was dit belangrijk, hoewel de omstandigheden van de pandemie ons verhinderden te reizen en face-toface cursussen te organiseren.
In oktober werd een driedaagse online opleiding gehouden voor gezondheidspreventiewerkers in de
Democratische Republiek Congo.
Het initiatief heeft 23 mensen, waaronder verpleegsters, dokters en gezondheidswerkers (activisten),
de kennis verschaft om aan de plaatselijke bevolking door te geven hoe zij Covid-19 en chronische
ziekten, met name hypertensie, kunnen voorkomen en behandelen. De deelnemers kwamen uit de
DREAM-centra, maar ook uit de kraamafdelingen van de gezondheidszone. Ook 2 artsen van de
projecten van de NGO Memisa volgden de opleiding.
De deelnemers konden de deskundigen van het DREAM-programma van de Gemeenschap van
Sant'Egidio op afstand ontmoeten, vragen stellen. Zo kregen ze een duidelijker beeld over bepaalde
aspecten van de behandelde ziekten. Aan het eind van de cursus werd een test afgenomen om de
doeltreffendheid van de verstrekte informatie te evalueren en na te gaan welke aspecten voor
verbetering vatbaar waren.
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Het Coronavirus bestrijden met zelfgemaakte maskers en
gezondheidsvoorlichting
In mei 2020 nam het aantal gevallen van Covid-19 in de Democratische Republiek Congo toe en riep
de regering de noodtoestand voor de volksgezondheid uit. De eerste besmettingen deden zich voor in
de hoofdstad Kinshasa, meer bepaald in de wijk La Gombe, het administratieve en commerciële
centrum waar ambassades en ministeries zijn gevestigd en dat dus wordt bezocht door buitenlanders
of mensen die regelmatig naar het buitenland reizen. Binnen enkele weken hebben de gevallen zich
ook verspreid naar de buitenwijken en naar andere provincies, met name Lubumbashi en Kivu.
Vluchten en vervoer tussen de provincies werden opgeschort, terwijl het stadscentrum in quarantaine
werd geplaatst om de uitbraak in het district Le Gombe in te dammen. Pogingen om heel Kinshasa te
vergrendelen zijn mislukt wegens speculatie op de prijzen van basislevensmiddelen en de ernstige
dreiging van een opstand door de bevolking. De vervoerssituatie was rampzalig en de beperkingen
van het vrije verkeer veroorzaakten veel problemen voor gezinnen die leven van wat zij overdag
kunnen verdienen.
Op het gebied van de gezondheidszorg heeft de regering een procedure voor case management
ontwikkeld. Er zijn ziekenhuizen aangewezen voor de opvang van patiënten met Covid-19 en er is een
nationaal referentielaboratorium, het Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), aangewezen.
Het DREAM-laboratorium in Kinshasa werkt aan de ondersteuning van het gezondheidszorgstelsel van
het land en staat op de lijst van laboratoria die reagentia zullen kunnen ontvangen ter ondersteuning
van diagnostische activiteiten. Net als alle andere DREAM-centra hebben zij onmiddellijk triage, handen
wassen (wat al verplicht was voor iedereen die het centrum binnenkwam) en afstand houden ingevoerd,
wat relatief gemakkelijk bleek omdat het centrum een zeer grote wachtruimte heeft. Het was
aanvankelijk zeer moeilijk om maskers voor het gezondheidspersoneel te vinden, daar deze ook vóór
de noodsituatie in verband met het coronavirus in de Democratische Republiek Congo niet beschikbaar
waren. Met de hulp van een van de verpleegsters van het centrum, die haar naaimachine meebracht,
en met het werk van de activisten, werden mondmaskers gemaakt, zelfs voor de patiënten die naar het
centrum komen. Bovendien leerde het team de patiënten hoe ze de maskers thuis konden maken.
Vechten tegen het virus is ook vechten tegen angst. De bevolking is bang voor het virus, maar weet niet
hoe ze zich moet gedragen: daarom zijn gezondheidsvoorlichting en de verdeling van mondmaskers
noodzakelijk. Maar de noodsituatie op gezondheidsgebied verandert nu al in een sociale noodsituatie:
daarom moeten we, naast persoonlijke beschermingsmiddelen, binnenkort ook denken aan
voedselbedelingen, want er is een groot tekort.
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DREAM in Guinee
De pandemie en de maatregelen hebben de toegang tot de zorg beperkt, vooral voor nieuwe patiënten.
We moesten afstandsmaatregelen nemen, waardoor de patiëntenstroom verminderde. Mondmaskers
werden uitgedeeld aan iedereen, vooral aan de meest behoeftigen. We organiseerden hygiëne-cursussen voor de patiënten. DREAM was goed voorbereid, omdat de patiënten reeds voor de Coronacrisis
gewend waren de handen te wassen in het centrum.
De verdeling van geneesmiddelen gebeurt om de 3 maanden om de stroom van patiënten te beperken,
maar het aanbod van geneesmiddelen is niet altijd voldoende.
De pandemie heeft de armoede doen toenemen, de laatste maanden van het jaar is er veel meer voedselhulp verstrekt.
De resultaten van de activiteiten in de 4 centra in Conakry worden in de onderstaande tabel weergegeven. Er is het hoofdcentrum in het centrum van de stad Conakry, 2 satellietcentra in de buitenwijken en
een kraamkliniek waarmee DREAM samenwerkt. Het mobiele team gaat één keer per week naar het St
Gabriel-ziekenhuis om zwangere vrouwen en andere patiënten die daar worden behandeld, op te volgen.

Aantal geholpen patiënten
Nieuwe patiënten
HIV-behandeling
HIV-positieve zwangere vrouwen die het
PMTCT-protocol volgden

Tests bij pasgeborenen
Pasgeborenen positief getest
Virale lading
Aantal weeskinderen in opvang

Conakry Dubreka St Gabriel Fassia
totaal
3014
380
227
514
4135
391
169
136
152
848
2844
352
161
481
3838
113
157
3
2849
391

30
38
0
323
59

71
73
1
114
3

19
34
0
462
68

233
302
4
3748
521

Bovendien werden alle patiënten in zorg gescreend op COVID-19. Het percentage HIV-overdracht
van moeder op kind is 1,3 %. De uitdaging voor de toekomst bestaat erin de vroegtijdige diagnose bij
kinderen en de follow-up van besmette kinderen te verbeteren.
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Ondersteund
Hypertensie
Diabetes
Nierinsufficiëntie
Voedselhulp
TB-behandeling
TB-preventie

Conakry
Dubreka
St Gabriel Fassia
375
35
11
38
37
31
11
44
49
3
0
6
460
68
109
92
15
6
0
4
444
21
0
27

Totaal
459
123
58
729
25
492

Cursussen en opleidingen :
januari-maart 2020: opleiding voor 1 arts, 2 verpleegkundigen, 1 bioloog, 1 computertechnicus over
hiv/tbc co-infectie
april-juli 2020: opleiding voor 1 student geneeskunde, 1 bioloog, 1 computertechnicus
mei 2020: drie cursussen afstandsonderwijs over overdracht en preventie van het nieuwe coronavirus
voor 5 verpleegkundigen en gezondheidswerkers
juli 2020: drie cursussen afstandsonderwijs over bioveiligheid en tbc-diagnose in het laboratorium,
voor 5 biologen en laboranten
september 2020: twee afstandsonderwijscursussen over de GeneXpert-techniek voor 5 technici en
biologen
10-12 november: opleiding georganiseerd door FMG voor een arts en een verpleegster over het opsporen van baarmoederhalskanker
oktober-december 2020: opleiding van 1 laborant, 1 arts, 1 medisch technicus
oktober-december 2020: twee afstandsonderwijscursussen over TB-epidemiologie, overdracht en diagnose voor 16 gezondheidswerkers
oktober-december 2020: drie cursussen afstandsonderwijs voor 5 laboratoriummedewerkers over interne kwaliteitscontrole en controle van het voorraadbeheer

Guinee: Onderzoek ter verbetering van de normen voor TB-screening en -behandeling
voor mensen met HIV
Tuberculose is een belangrijke doodsoorzaak bij mensen met HIV. Het immuunsysteem van HIV-positieve mensen is ernstig verzwakt en de diagnose van TB kan moeilijker zijn omdat de ziekte zich vaak
anders manifesteert. Daarom heeft het DREAM-programma, in samenwerking met de Universiteit van
Tor Vergata, een voorstel gedaan in het kader van het project "Versterking van de reactie op de HIVepidemie in Guinee", dat door het Italiaanse Bureau voor Ontwikkelingssamenwerking is geselecteerd
uit de voorstellen van de oproep tot technische steun aan het Wereldfonds voor de bestrijding van AIDS,
tuberculose en malaria - een onderzoeksproject dat gegevens moet opleveren over de prevalentie van
tuberculose bij seropositieven en het toepassen in de klinische praktijk van de hoogste normen die door
de WHO worden aanbevolen voor de diagnose van tuberculose bij seropositieve patiënten.
Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren heeft het centrum een toestel aangekocht, de Genexpert, dat
door de WHO als bijzonder doeltreffend wordt beschouwd voor de snelle diagnose van tuberculose bij
HIV-patiënten. Met dit apparaat kan een veel doeltreffender test op patiënten worden uitgevoerd dan
met de tot nu toe in Guinee gebruikte tests. Zo kan de ziekte sneller worden opgespoord, zelfs bij de
aanwezigheid van zeer weinig bacillen. Deze methode zal, samen met de LAM-urinetest de verwerving
van fundamentele gegevens vergemakkelijken om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren
en de mortaliteit onder mensen met HIV te verminderen.
Om dit nieuwe diagnostische instrument goed te kunnen gebruiken, worden opleidingscursussen georganiseerd voor 4 laboranten die alle nodige vaardigheden zullen krijgen voor het testen en registreren
van de resultaten.
Het onderzoek zal betrekking hebben op ongeveer 1000 volwassen HIV-patiënten die worden behandeld in de 4 gezondheidscentra van het DREAM-programma in Guinee. Personen die toestemming
geven om aan de studie deel te nemen, zullen eerst een Genexpert-test ondergaan en vervolgens een
LAM-test (respectievelijk sputum en urine). Zodra de resultaten bekend zijn, zullen mensen die positief
testen en dus TB hebben, worden doorverwezen naar het TB-behandelingscentrum dat zich het dichtst
bij hun woonplaats bevindt en zullen zij worden gecontroleerd en ondersteund door een DREAM-medewerker om ervoor te zorgen dat zij zich aan de behandeling houden.
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DREAM in Mozambique
2020 was het laatste jaar van het project dat voor 2 jaar door Vlaanderen werd gefinancierd. Het project
voorziet in een kwalitatief hoogwaardige diagnose-, zorg- en ondersteuningsdienst voor HIV-positieve
vrouwen die wonen in de gebieden Zimpeto, Maputo centrum, Machava en Matola II DREAM centra.
Tijdens de laatste maanden van het project had de SARS-CoV-2-pandemie gevolgen voor de activiteiten en werd met een aantal maatregelen rekening gehouden. Daarom werd door de volksgezondheidsdeskundigen een Covid-19-protocol ontwikkeld, dat sinds maart 2020 in alle bij het project betrokken
gezondheidscentra wordt toegepast. Alle patiënten die het centrum binnenkwamen, werden gescreend
en indien nodig werd een neusstaal genomen. In overeenstemming met de nationale richtlijnen werden
afspraken verschoven om het aantal patiënten dat dagelijks de centra bezocht te verminderen. Als gevolg daarvan werd het betrokken personeel gereorganiseerd in ploegen om de mogelijke verspreiding
van het virus te beperken. Alle personeelsleden van de centra waren sterk betrokken bij de hulp aan de
patiënten, ondanks de verminderde toegang tot het centrum, door actieve follow-up van de patiënten
via telefoongesprekken.

21

Projectresultaten:
Aantal
1.1
Laboratoriumverrichtingen
2.1 HIV-testen en -counseling in de betrokken gezondheidscentra
2.2 HPV-screening (door visuele inspectie met azijnzuurmethode) en doorverwijzing voor behandeling indien positief gescreend
2.3 Gezondheidsbezoeken voor vrouwen met ART
2.5 Verdeling van geneesmiddelen aan
patiënten
2.5 Distribution de médicaments aux patients
3.1 Psychosociale steungroepen voor
HIV-positieve adolescenten
3.2 Gezondheidseducatie door ervaringsdeskundigen voor volwassen vrouwen
3.3 Gezondheidseducatie door ervaringsdeskundigen voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
3.4 Individuele begeleiding en begeleiding van koppels in specifieke gevallen

Aantal uitgevoerde tests

31.937

Aantal uitgevoerde tests

3.365

Aantal gescreende vrouwen

2.058

Aantal afgelegde bezoeken

76.531

Aantal uitgevoerde CD4-tellingen
Aantal afspraken voor aflevering
van geneesmiddelen
Aantal steungroepen voor adolescenten

1.033
109.380
214

Aantal sessies voor volwassen
vrouwen

1.056

Aantal sessies voor zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

1.056

Aantal begeleidingssessies

41.692
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Nigeria
Ook voor Nigeria was 2020 een uiterst moeilijk jaar, als gevolg van de Covid-19-pandemie. Veel
activiteiten en projecten moesten worden stopgezet of vertraagd. Toch hebben de Sant'Egidiogemeenschappen in Nigeria in de meeste gevallen blijk gegeven van veerkracht en creativiteit in deze
ongekende beproeving.
Bovendien maakte het land in 2020 een golf van volksprotesten mee, die uiting gaven aan het
ongenoegen van de jeugd. Onder de noemer END SARS (SARS: Special Anti Robbery Squad), en in
het kielzog van Black Lives Matter in de VS, protesteerden honderdduizenden jongeren tegen
politiegeweld. De demonstraties waren goed georganiseerd en overwegend vreedzaam, voordat zij
door gewelddadige groepen werden geïnfiltreerd. Op 20 oktober 2020 kwamen in Lagos verschillende
mensen om het leven bij de gewapende reactie van de politiemacht. De demonstranten wonnen hun
zaak en de SARS werd officieel opgeheven. In ieder geval heeft de Nigeriaanse jeugd blijk gegeven
van vreedzaam verzet, organisatievermogen en de wil tot verandering. Voor het eerst sinds lange tijd
was de levendigheid van de civiele samenleving voor iedereen zichtbaar.
In 2020 heeft Sant'Egidio BXL Europa, via haar afdeling "Viva Africa", het werk van Sant'Egidio in
Nigeria gesteund, als Afrikaanse partner. Nigeria, met zijn 206 miljoen inwoners en zijn demografische
groei, is een land van cruciaal belang voor de toekomst van Afrika en van de planeet.

23

COVID-19
Volgens officiële cijfers heeft de pandemie van het coronavirus Nigeria in het jaar 2020 relatief gespaard.
Het aantal sterfgevallen dat rechtstreeks aan de pandemie wordt toegeschreven, bedraagt minder dan
2.000 mensen. Dit is waarschijnlijk te danken aan de jonge leeftijd van de bevolking, het feit dat veel
van het openbare leven zich in de open lucht afspeelt, de relatief snelle en krachtige reactie van de
autoriteiten, die gewend zijn de gevolgen van pandemieën zoals ebola te beperken, en waarschijnlijk
nog andere factoren.
Niettemin hebben de lockdowns, de sluiting van scholen en universiteiten en de wereldwijde
economische crisis een grote invloed gehad op het leven van de Nigerianen. Het land is in een recessie
beland, de werkloosheid en de armoede zijn sterk toegenomen.
Bovendien weigerden veel mensen, uit onwetendheid en onder invloed van fake news, de
gezondheidsmaatregelen op te volgen.
In dit verband heeft Sant'Egidio onmiddellijk gereageerd met online voorlichtingscursussen over de
gezondheidssituatie, de gevaren van het Coronavirus en de te nemen maatregelen. Meer dan 30
leiders volgden de online cursussen, die vanuit Rome werden gegeven. Daarna gaven zij de
informatie door in hun gemeenschappen, in de achtergestelde gebieden, onder de armen. Zo heeft
Sant'Egidio, lang voor andere instanties, via kennisoverdracht een cultuur van sociale
verantwoordelijkheid en solidariteit kunnen verspreiden.
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Met het oog op de toenemende armoede hebben de gemeenschappen van Sant'Egidio de bedeling van
voedsel, maar ook van handgel en maskers opgevoerd. Sant'Egidio is zich meer gaan richten op
straatbewoners en vluchtelingen in het bijzonder. Op 16 juni 2020 heeft zij met de hulp van de
Ambassade van het Koninkrijk België een bedeling van voedselhulp georganiseerd voor meer dan 200
huishoudens in het vluchtelingenkamp Kuchingoro in Abuja.
Sant'Egidio heeft sensibilseringscampagnes en solidariteitsacties opgezet voor de families van de
kinderen van de School van Vrede, de ouderen en de daklozen.
De traditionele kerstmaaltijden moesten in de open lucht worden gehouden en vooral met een
"meeneemformule". Ook hier toonde Sant'Egidio creativiteit en flexibiliteit; 422 vrijwilligers gaven
voedsel aan 7014 armen (kinderen, gezinnen, straatvrienden, bejaarden, gevangenen, vluchtelingen
en ontheemden, melaatsen).

Huis van de gemeenschap
Ondanks de pandemie is in de zomer van 2020 begonnen met de bouw van het gemeenschapshuis
van Sant'Egidio in Jos, hoofdstad van de deelstaat Plateau. Het is gebouwd op een stuk land dat
geschonken is door de vorige aartsbisschop, Ignatius Kaigama, nu aartsbisschop van Abuja. De
werkzaamheden zijn goed gevorderd en het huis moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn. Het zal dienen
als een centrum van Sant'Egidio in Jos, met een vergaderzaal, een lokaal voor de School van Vrede en
een centrum voor straatjongeren. Een officiële inhuldiging zou in het jaar 2021 moeten plaatsvinden.
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Campagne tegen de doodstraf
Begin maart 2020, net voor het uitbreken van de pandemie, heeft een delegatie van Life Wire, onder
leiding van Arthur Angel, België bezocht om meer samenwerking tot stand te brengen in de strijd tegen
de doodstraf en lynchpartijen. De delegatie heeft in Brussel de Belgische en de Europese autoriteiten
ontmoet.

Voor Sant'Egidio nam Linda Ebeh, die verantwoordelijk is voor de campagne tegen de doodstraf, deel
aan de missie.
Net als in 2018 heeft Nigeria zich op 16 december 2020 tijdens de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties onthouden van stemming over het moratorium op executies.

Opleidingen
De gebruikelijke opleidingen konden niet face-to-face worden georganiseerd. Niettemin hebben meer
dan 300 mensen deelgenomen aan de verschillende online vormingssessies.
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Kameroen
Viva Africa steunt de Gemeenschappen van Sant'Egidio in Kameroen. Ongeveer 250 vrijwilligers zijn
betrokken bij diensten ter bevordering van onderwijs en vrede en ter bestrijding van algemene armoede,
onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Het jaar 2020 stond sterk in het teken van de coronaviruscrisis, die
ons ertoe dwong sommige activiteiten op een andere manier uit te voeren, in de eerste plaats om de
doelgroepen nog beter te beschermen. In de eerste plaats wilden wij de meest kwetsbaren (bejaarden
en zieken) beschermen en vervolgens bijdragen tot de algemene gezondheidssituatie.
Viva Africa steunt in het bijzonder de activiteiten van Sant'Egidio door gebruik te maken van de lokalen
in de wijken waar zij actief zijn. De huizen van Sant'Egidio in Yaoundé - in de wijken Mvan en Essos, in
Douala, in Mbalmayo en in Maroua worden onderhouden dank zij steun van Viva Africa.
Deze huizen zijn plaatsen van diensten en bijeenkomsten. Van daaruit worden de activiteiten
georganiseerd. Dit maakt het mogelijk dicht bij de realiteit te staan en de toegang tot activiteiten te
vergemakkelijken.
In het hele land bezoekt Sant'Egidio meer dan 300 bejaarden. De vrijwilligers bezoeken hen om de
eenzaamheid te doorbreken en hen de steun te geven die zij nodig hebben. Waar nodig helpen we
met voedsel of medische zorg. Deze dienst doorbreekt de maatschappelijke ongelijkheid ten opzichte
van ouderen en helpt dit deel van de bevolking om in leefbaardere steden te wonen.
Bij het begin van de sanitaire crisis hebben wij maskers en zeep uitgedeeld om de elementaire
hygiënische normen in acht te kunnen nemen.
Sant'Egidio organiseert 8 vredesscholen, waar in totaal 396 kinderen tussen 5 en 14 jaar zijn
ingeschreven. Ook hier hebben wij de jongeren geleerd hoe zij zichzelf en anderen tegen het virus
kunnen beschermen.
In 2020 werden drie bezoeken georganiseerd aan vluchtelingencentra waar ontheemden wonen in de
buurt van Douala en Dschang. Zij hebben voedsel uitgedeeld aan ten minste 200 mensen die de crisis
in het zuidwesten/noordwesten van het land zijn ontvlucht. Internationale organisaties schatten het
aantal door de crisis ontheemde personen op 500.000 in Kameroen zelf.
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In het kader van de voortzetting van de initiatieven om de armsten tegen het coronavirus te beschermen,
heeft Sant'Egidio jerrycans met zeepsop geplaatst op plaatsen waar jongeren op straat leven, in de wijk
Mvan, in Yaoundé, als onderdeel van de preventie van de overdracht van het virus.

De vrijwillgers van Sant'Egidio hebben ook 1200 mondmaskers gemaakt om ze gratis uit te delen.
Hierdoor konden de vrijwilligers in veiligheid op pad gaan, maar zij deelden ze ook uit aan de meest
kwetsbare mensen.
De dienst die het meest werd getroffen was de humanitaire hulp in de gevangenis, aangezien bezoeken
niet altijd mogelijk waren. Dankzij de hulp van enkele internationale partners konden de vrijwilligers
verschillende partijen kleding, schoenen, bedden en matrassen, en vooral geneesmiddelen aanbieden.
3264 personen hebben van de aangeboden hulp kunnen gebruik maken.
44 jonge gedetineerden werden vrijgelaten en naar hun familie teruggebracht.
Sant'Egidio blijft zich inzetten voor dialoog en vrede in een land dat verscheurd wordt door conflicten in
het westen (intern conflict) en in het noorden (terroristische dreiging van Boko Haram). Sant'Egidio heeft
een belangrijke reactie gegeven na de tragedie van de school in Kumbo waar 7 kinderen werden
vermoord en 13 anderen gewond raakten. Ons antwoord is duidelijk dat de vrede moet terugkeren en
dat elk kind recht heeft op onderwijs en nooit een slachtoffer van geweld mag zijn. Sant’Egidio heeft
deze boodschap verspreid via verschillende conferenties en radiospots.
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Solidariteit
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School van Vrede
Sant'Egidio organiseert wekelijks een ‘School van Vrede’ in het centrum van de stad. Kinderen uit Molenbeek werden elke zaterdagmiddag naar de School van de Vrede verwelkomd.
De School van Vrede is een activiteit van de gemeenschap van Sant'Egidio voor kinderen uit achtergestelde gebieden. De kinderen van Molenbeek worden thuis opgehaald door vrijwilligers van Youth For
Peace en begeleid naar de School van de Vrede in de Rijke Klarenstraat, in de lokalen van Sant'Egidio
BXL Europe. Jonge vrijwilligers helpen deze kinderen met hun huiswerk. Ze werken ook rond vredeseducatie en verdraagzaamheid tegenover verschillen in cultuur, godsdienst of nationaliteit. De activiteiten
zijn steeds gebaseerd op een gelijkaardig schema: een half uur onthaal van de kinderen, een uur studie
en hulp bij het huiswerk, een uur spel, animatie en vredesopvoeding.
In 2020 ging de aandacht vooral uit naar Covid-19. Corona heeft een grote impact gehad op veel kinderen. Voor sommigen voelde de lockdown als een lange zomervakantie, voor anderen, vooral voor
kinderen met een lager sociaaleconomisch profiel, die in een klein appartement zonder tuin wonen en
niet over de technische uitrusting beschikken om online cursussen te volgen, was de lockdown rampzalig. Samen met de jongeren van Youth for Peace hebben wij voor deze laatste groepen kinderen
zomercursussen georganiseerd, zodat zij zonder achterstand aan het nieuwe schooljaar konden beginnen. De kinderen kwamen twee keer per week naar deze zomerschool. Naast het schoolwerk hebben
we ook buitenactiviteiten voor de kinderen georganiseerd, waaronder een uitstapje naar zee.
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De kinderen
Ongeveer dertig kinderen van zes tot twaalf jaar uit
verschillende culturen gaan momenteel naar de School van
Vrede in Brussel. We kunnen gemakkelijk zeggen dat velen
van hen "in gevaar" zijn. En de risico's zijn divers: sociale
marginalisering, mislukking en voortijdig schoolverlaten. De
kwetsbaarheid van de sociale en gezinssituatie van deze
kinderen maken het moeilijk deze hinderpalen te overwinnen.
Om deze kinderen meer kansen in de maatschappij te geven,
wil de School van Vrede zeer concrete hulp bieden. Er worden
regelmatig huisbezoeken gepland om de situatie van elk kind
zo goed mogelijk te kunnen volgen. Er worden ook contacten
gelegd met scholen en leerkrachten en andere organisaties
om de begeleiding te optimaliseren.

Kerstmis 2020
Met Kerstmis wilde Sant'Egidio ook een ereplaats geven aan de kinderen van de School van Vrede en
de Friends. Wanneer de meeste mensen samenkomen om feest te vieren met familie en vrienden,
kunnen deze kinderen een gemis voelen omdat ze soms weinig contact hebben met hun familie of
omdat een deel van hun familie niet in België woont.
Vanwege het coronavirus konden we geen Kerstmis vieren met de kinderen van de School van Vrede
en de Friends. Daarom bracht Youth for Peace 20 gepersonaliseerde geschenken naar de kinderen van
de School van Vrede en de Friends. Deze geschenken werden ingezameld via solidariteitsacties in
scholen en andere groepen.
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De Friends

Veel ouderen in rusthuizen krijgen geen bezoek, zeker niet tijdens de Coronapandemie. Ze gaan gebukt
onder eenzaamheid. Wij zien dit geïnstitutionaliseerde isolement als een onrechtvaardigheid. Ons antwoord op dit probleem zijn de Friends, een groep jongeren van twaalf tot achttien jaar die elke week
ouderen bezoeken. Deze brug tussen jong en oud schept wederzijdse vreugde en waardering. Maar
vanwege Covid-19 konden de Friends de ouderen niet bezoeken, maar dat weerhield hen er niet van
contact te zoeken met onze bejaarde vrienden. Dus besloten ze brieven naar hen te schrijven. Om de
ouderen eraan te herinneren dat ze niet vergeten zijn. De jongeren hopen op betere dagen wanneer ze
elke zaterdag hun vrienden kunnen bezoeken.
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Youth for Peace
De vrijwilligers die de kinderen van de School van Vrede begeleiden zijn de jongeren van "Youth for
Peace". Dit is een beweging van jongeren tussen 18 en 25 jaar die concrete inspanningen willen leveren
om hun stad en hun land te verbeteren door een cultuur van vrede en solidariteit op te bouwen, te
beginnen met de armsten.
Zij zetten zich in in de School van Vrede, waar zij kansarme kinderen helpen om samen te studeren en
te spelen.Zij sluiten vriendschap met bejaarden in bejaardentehuizen om de eenzaamheid te bestrijden
door hen een bezoekje te brengen of feestmomenten te organiseren. Dit schept een band tussen jongeren en ouderen.
Youth for Peace komt op tegen alle vormen van sociale uitsluiting en droomt van een stad waar niemand
wordt vergeten of alleen gelaten.
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Kamiano
Het restaurant Kamiano
In Kamiano, het sociale restaurant van Sant'Egidio BXL Europe, is er plaats voor iedereen, vooral voor
diegenen die uitgesloten zijn van onze samenleving, die het moeilijk hebben in hun leven, die door de
mazen van de sociale zekerheid en de overheidssteun glippen. Het zijn vrouwen, mannen, kinderen,
jongeren, bejaarden, Belgen, migranten. In het licht van de economische crisis hebben steeds meer
mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Gepensioneerden, alleenstaande moeders en
mensen met een uitkering kunnen de kosten van het levensonderhoud niet meer opbrengen. Kamiano
is een plaats waar ze welkom zijn, waar naar hen geluisterd wordt en waar ze menselijke warmte vinden.
"In normale tijden" wil Kamiano een grote familietafel zijn waar de gewonden van het leven een luisterend oor en vriendschap vinden. Uit de in de loop der jaren opgedane ervaring blijkt dat een persoonlijke
relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, van essentieel belang is om de reïntegratie in het sociale
leven te ondersteunen.

Kamiano en Covid-19
In maart 2020 werden onze activiteiten, samen met de hele wereld, op z'n kop gezet door Covid 19. Wij
konden elke donderdag gratis warme maaltijden blijven aanbieden aan ongeveer 100 mensen met een
"meeneemformule" en op een corona-proof manier. De maaltijden worden uitgedeeld op de binnenkoer
en in de eetruimte van Kamiano (Sint Christoffelstraat 36), in de buurt van de Anspachlaan en de Beurs
waar veel daklozen samenkomen.
We merkten al snel hoe de beperkingen van Covid-19 het leven van daklozen op allerlei manieren
beïnvloeden. Verscheidene centra moesten hun deuren sluiten, andere beperkten de toegang of het
aantal verleende diensten. Onverwacht leek de honger teruggekeerd te zijn in de straten van Brussel,
net als in andere grote Europese steden. De sluiting van restaurants en bars, de sluiting van een aantal
openbare diensten lijken de voornaamste oorzaak te zijn van deze schrijnende situatie. Een andere
factor is het feit dat daklozen door te bedelen nauwelijks nog in hun basisbehoeften kunnen voorzien.
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Met het oog op deze situatie heeft Sant'Egidio besloten zijn inspanningen te verdubbelen. Sinds het
begin van de Corona-crisis bedeelt Kamiano een gratis maaltijd op zowel maandag als donderdagavond. Deze extra inspanning werd mogelijk gemaakt door nieuwe vrijwilligers die zich hebben aangemeld. De Koning Boudewijnstichting heeft ook specifieke steun geboden in deze periode van gezondheidscrisis.
Het aantal maaltijden dat per week wordt uitgedeeld is gestegen tot 200 en soms zelfs meer en helaas
zijn ook de kosten voor de verpakking gestegen.
Dit jaar hebben wij kennis gemaakt met de afvalvrije cateraar "Hearth by Elliott", die ons gedurende ruim
twee maanden gratis maaltijden heeft verstrekt en sindsdien onze huisleverancier is geworden.
Vrijwilligers gaan ook de straat op in het centrum van de stad met de "Kamiano-mobiel" om soep, koffie en broodjes uit te delen aan daklozen en bedelaars die het restaurant niet halen, om ook deze
mensen te kunnen bereiken.

Vrijwilligerswerk en gastvrijheid
Kamiano staat voor gratis dienstverlening aan de armsten van de stad, als illustratie van gastvrijheid en
persoonlijke aandacht voor de moeilijkheden van ieders leven.
Deze diensten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk. In deze tijd van Covid, werd een grote beschikbaarheid getoond. Heel wat mensen hadden meer tijd of boden hun diensten aan om in deze moeilijke tijd
de behoeftigen een hart onder de riem te steken.
Enerzijds vervullen de sociale diensten van de overheid hun taken, maar het werk van de vrijwilligers
kan hen versterken. Vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden op administratief, sociaal en juridisch
gebied. Samenwerking kan alleen maar vruchtbaar zijn.
In Kamiano wordt iedereen gekend bij zijn voornaam, met zijn geschiedenis en leven. Elke persoon
vindt het respect dat vaak ontbreekt in de maatschappij wanneer hij geconfronteerd wordt met ziekte,
handicap, een verleden in de gevangenis, alcohol- of drugsverslaving.
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Netwerken
Sant'Egidio BXL Europe neemt deel aan plaatselijke coördinaties en er worden samenwerkingsverbanden opgezet om de hulpverlening aan straatbewoners te verbeteren. In Brussel neemt de vereniging
deel aan het collectief "Les morts de la rue" en staat zij in contact met tal van andere verenigingen die
zich inzetten voor de straatbevolking.
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De Ouderen
Een team van ongeveer 15 vrijwilligers bezoekt elke week bejaarden in een rusthuis in het centrum van
Brussel. Naast de wekelijkse bezoeken organiseren zij spelletjes, feesten bij verschillende gelegenheden, uitstapjes en wandelingen met de bewoners, verjaardagsfeestjes, bezoeken in geval van ziekenhuisopname.
Sinds januari hebben wij ook het initiatief genomen om één keer per maand een activiteit voor de bewoners te organiseren, waarbij gezinnen en jongeren worden betrokken die zich nuttig willen maken.
Zo konden de bewoners van het bejaardentehuis begin februari genieten van heerlijke pannenkoeken.
Het was ook een moment van vriendschap tussen de generaties.
Dit jaar werd het rusthuis getroffen door het Coronavirus. Als gevolg daarvan was het niet mogelijk de
wekelijkse bezoeken af te leggen. De vrijwilligers deden echter hun best om contact te houden met de
bejaarden door kaartjes te schrijven, telefoontjes te plegen en kleine geschenken te sturen.
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Bovendien vroeg het rusthuis om onze hulp bij het uitdelen van maaltijden in de kamers tijdens het
weekend. Gedurende enkele maanden gingen enkele vrijwilligers elke zaterdag en zondag naar het
rusthuis om de maaltijden tot bij de bewoners te brengen. Dit was ook een gelegenheid om de bejaarden te steunen die tijdens deze lange opsluiting in een groot isolement verkeerden.
Helaas trof het Coronavirus ook het rusthuis en sommige bewoners overleefden het niet. Samen met
de maatschappelijk werkers en de familie van de overledenen hebben wij actief bijgedragen tot de organisatie van een waardige begrafenis voor elk van deze mensen.

Vanwege het Coronavirus konden wij de vakantie op het platteland, die oorspronkelijk voor begin juli
was gepland, niet organiseren.
Op eerste kerstdag kon een klein team van vrijwilligers elke bewoner individueel een zalig kerstfeest
gaan wensen, uiteraard met inachtname van de Corona-maatregelen. Voor deze gelegenheid hadden
de kinderen van de School van Vrede en de Friends voor elke bejaarde een persoonlijk geschenk gemaakt. Zij hadden brieven en tekeningen met boodschappen van hoop ingekaderd om de kamers van
de bejaarden te versieren. Een mooi gebaar dat zeer gewaardeerd werd!
Op nieuwjaarsdag ging ook een team vrijwilligers de bewoners een gelukkig nieuwjaar wensen, in de
hoop dat er in 2021 meer gelegenheden zullen zijn om elkaar te ontmoeten dan in 2020!
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Financiën
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Financieel overzicht

Inkomsten

Giften particulieren,
bedrijven, organisaties

45%
53%

Overheidsubsidies
Inkomsten ism Memisa DGD

2%

A. Eigen Inkomsten SE BXL
Europe

Bedrag (€)

Giften particulieren, bedrijven,
organisaties

282 162,74

53%

13 120,79

2%

295 283,53

55%

Overheidsubsidies
Subtotaal eigen inkomsten
Over te dragen resultaat

Percentage (%)

72 168,86

Inkomsten ism Memisa - DGD

241 472,00

45%

TOTAAL A+B

536 755,53

100%
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Uitgaven

A. Uitgaven SE BXL Europe
Dreamproject

Bedrag (€)

Percentage (%)

66 000,00

15,86%

118 468,69

28,47%

9 271,20

2,23%

805,03

0,19%

28 569,75

6,87%

Subtotaal Eigen uitgaven
Uitgaven dreamproject ism
Memisa - DGD

223 114,67

53,62%

192 977,73

46,38%

TOTAAL A+B

416 092,40

100,00%

Vredeseducatie, conflictpreventie
en bemiddeling
Daklozenwerking Kamiano
Afschrijving
Administratieve kosten

Balans
Activa

Passiva

Vlottende activa

1 610,13 Eigen vermogen
488 337,04 Vreemd vermogen

165 436,19
324 510,98

Totaal

489 947,17 Totaal

489 947,17

Vaste activa
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Organigram Sant'Egidio BXL Europe
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Organigram Sant'Egidio België

Met de steun van
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Sant’Egidio BXL Europe vzw
Rijkeklarenstraat 26
1000 Brussel
BNP Paribas Fortis – IBAN: BE65 0013 6134 6496
BIC: GEBABEBB
CBC – IBAN: BE03 7320 1530 9984
BIC: CREGBEBB
Ondernemingsnummer: BE 0476 154 291
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