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Het jaar 2021 was het eerste volledige jaar van de vzw Sant’Egidio 
BXL Europe. Dit jaar was jammer genoeg ook nog sterk getekend 
door de Covid-19 pandemie, die de gewone dagelijkse werking wel 
sterk hinderde, maar gelukkig niet kon lamleggen.

Het restaurant voor daklozen Kamiano bleef net als vorig jaar de 
hele tijd open. De opening op maandag en donderdagavond werd 
aangevuld met een ronde van de Kamiano-mobiel op dinsdag-
avond. Hoogtepunten waren de herdenking van de overledenen op 
1 november en het kerstfeest, opnieuw aan feesttafels in de Rijkekla-
renkerk op 25 december 2021.

De vriendschap met de ouderen in het rusthuis van de Ursulinen 
bewees in dit covidjaar eens te meer zijn waarde. We moesten af-
scheid nemen van enkele dierbare ouderen, met wie door de jaren 
een sterke band was gegroeid, in de eerste plaats Marie-Gilberte 
d’Hooghe (1931-2021). Het feest van de vriendschap tussen jong en 
oud op 25 juli was een hoogtepunt, net zoals het kerstfeest.

De werking met de kinderen (School van Vrede) en met de jonge-
ren (Friends (14-16), Jongeren voor Vrede (16-25) en jongvolwassenen 
(Europeans for Peace, 25-35) ging door, zij het sterk vertraagd door 
de pandemie. De kinderen van de School van Vrede gingen enkele 
dagen mee op vakantie, sommige Europeans for Peace gingen mee 
naar het Gebed voor de Vrede, in Rome, op 7 oktober 2021.

Tegelijkertijd werden plannen gesmeed om de werking van  
Sant’Egidio uit te breiden op de site van de Rijkeklaren. Pistes wer-

den verkend om de Vicarissenvleugel of de Sint-Kristoffelvleugel te 
betrekken en uit te bouwen voor activiteiten van Sant’Egidio.

Het internationale werk in het Brusselse bureau van Sant’Egidio 
werd voortgezet: voor de Humanitaire Corridors voor kwetsbare 
vluchtelingen (een nieuw akkoord werd ondertekend met Kerstmis 
2021), voor de vredesbemiddeling in de Centraal-Afrikaanse Repu-
bliek en in Irak. Een multireligieuze delegatie uit Koerdistan, Irak, 
werd ontvangen in Brussel in oktober 2021.

Op het vlak van ‘Viva Africa’ werd dit jaar een nieuw vijfjarig 
programma klaargemaakt in partnerschap met Memisa om het 
Dream-programma te ondersteunen in Kinshasa (RDC) en in Cona-
kry (Guinée). De steun aan de werking van Sant’Egidio in Kameroen 
werd voortgezet. Ook de steun aan Nigeria werd voortgezet, met de 
afwerking van het Huis van Vrede in Jos, Plateau State, als een van 
de hoogtepunten.

De bezoldigde staf van Sant’Egidio onderging enige veranderingen: 
naast Hadija Ndagijimana, die op post bleef, kwam Simon Bosmans 
Dimitri de Gruben vervangen als liaison officer; ook Charlotte Niet-
velt trad in dienst vanaf november 2021 in het kader van de Humani-
taire Corridor. Grote dank voor ieders professionele inzet.

Onze dankbaarheid gaat voorts uit naar het dagelijkse bestuur, 
de leden van de vernieuwde Algemene Vergadering, en vooral 
naar de vele vrijwilligers die het hart uitmaken van de werking 
van Sant’Egidio.

VOORWOORD  
VAN DE  
SECRETARIS- 
GENERAAL

Jan De Volder

Jan De Volder
Secretaris-Generaal
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Activiteiten in Brussel Activiteiten op Europees niveau Activiteiten op wereldniveau Financiën

Meer dan 35 kinderen worden begeleid door 
jongeren van Youth for Peace (zie infra). 

De meeste kinderen die naar de School van 
de Vrede komen, wonen in Molenbeek. De 
jongeren begeleiden hen van thuis naar de 
lokalen van de School van de Vrede, die ge-
vestigd zijn in de zetel van de vereniging. 
De jonge vrijwilligers helpen de kinderen 
met hun huiswerk en spreken met hen ook 
over vrede en verdraagzaamheid tegen-
over mensen van verschillende culturen,  
religies en nationaliteiten. De activiteiten 
verlopen volgens een gestructureerd pro-
gramma: een half uur ontvangst, een uur 
studie en een uur spel, amusement en vre-
desopvoeding. 

Begin 2021 hebben de vrijwilligers een  
excursie georganiseerd. Zij namen de kin-
deren van de School van Vrede mee naar 
TrainWorld (het treinmuseum) in Schaar-
beek. De excursie was een groot succes. 

Tijdens de zomervakantie werd voor het 
eerst een zomerkamp georganiseerd. On-
geveer 20 kansarme kinderen namen deel 
aan dit kamp, waar vriendschap, inzet 
voor anderen, maar ook ontspanning en 
zelfzorg, evenals gezond eten en hygiëne 
centraal stonden. Het bredere thema van 
het evenement was immigratie en vluch-
telingen, waardoor de kinderen meer over 
deze onderwerpen te weten konden ko-
men. 

Met Kerstmis wilde Sant'Egidio ook een 
ereplaats geven aan de kinderen van de 
School van de Vrede. Wanneer de meeste 
mensen samenkomen om Kerstmis te vie-
ren met familie en vrienden, kunnen deze 
kinderen zich vergeten voelen omdat ze 
weinig contact hebben met hun familie 
of omdat sommige van hun familieleden 
niet in België wonen.

"We vierden samen Kerstmis. We bakten 
taart, dronken chocomelk, zongen karao-
ke, deden puzzels en aten samen. Aan 
het einde van het feest kregen de kinderen 

van de School van Vrede elk een persoonlijk taart 
en chocolademelk gemaakt. Deze geschenken wer-
den ingezameld via solidariteitsacties in de scho-
len en met de hulp van andere groepen."

35 
kinderen

DE SCHOOL  
VAN VREDE

6 tot 12 jaar

De School van de Vrede is een initiatief van  
de Sant'Egidio-gemeenschap in Brussel om kinderen 

uit kansarme milieus te helpen bij hun schoolwerk  
en om allerlei activiteiten voor hen te organiseren. 
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Zij zijn ervan overtuigd dat vriendschap 
tussen jong en oud de solidariteit en het 
begrip tussen de generaties vergroot.  
Zij zijn er ook van overtuigd dat de gevorm-
de vriendschappen de beste remedie te-
gen eenzaamheid zijn en het beste in ie-
dereen naar boven brengen. 

Veel bejaarden in rusthuizen ontvangen geen 
bezoek, vooral niet tijdens de periode van 
COVID. Veel ouderen voelen zich vaak een-
zaam. Dit geïnstitutionaliseerde isolement  
is een verschrikkelijke onrechtvaardig-
heid. Dit initiatief slaat bruggen tussen 
jong en oud en zorgt voor wederzijdse 
vreugde en waardering. 

In 2021 hebben de Friends verschillende 
activiteiten met de ouderen voorbereid, 
waaronder een workshop pannenkoeken 
bakken, een beauty-salon, bingospelletjes 
en zelfs een "speed-dating", waardoor jon-
geren en ouderen elkaar beter konden 
leren kennen. Met Pasen en Sinterklaas 
kwamen de Friends samen om cadeau-
pakketten te maken voor de ouderen.

Twee keer per maand organiseren de 
Friends een "straatpoetsdag" waarbij ze de 
vuilste straten gaan schoonmaken. 

Zij maakten ook een uitstapje naar Ant-
werpen, waar zij het Antwerpse huis van 
Sant'Egidio bezochten.

Tijdens de zomervakantie konden de 
Friends ook deelnemen aan een vierdaags 

zomerkamp, waarbij zij hun Antwerpse 
collega's beter leerden kennen en vriend-
schap met hen sloten. Het thema van het 
zomerkamp was immigratie en vluchte-
lingen. De Friends hebben deelgenomen 
aan een conferentie over humanitaire 
corridors, een van de projecten van de  
Gemeenschap van Sant'Egidio. 

110

Kerst 2021
Met Kerstmis schreven de Friends 
110 gepersonaliseerde brieven 
aan de bewoners van het rusthuis 
om hen een vrolijk kerstfeest te 
wensen en hen te laten weten  
dat de Friends hen niet vergeten. 

BRIEVEN 
VERSTUURD

FRIENDS
12 tot 18 jaar

De Friends zijn een groep jongeren die regelmatig 
bejaarden in een rusthuis bezoeken  

en feesten voor hen organiseren. 
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Zij komen regelmatig bijeen om over deze 
thema's na te denken en elk van hen is 
betrokken bij een van de projecten van 
Sant'Egidio. Zij nemen initiatieven om 
een cultuur van vrede en solidariteit op te 
bouwen. 

Op zaterdag 11 september 2021 organi-
seerde Sant'Egidio een Jongerendag in 
Brussel, waaraan 200 jongeren uit Ant-
werpen, Brussel en Luik deelnamen. Met 
de organisatie van deze dag, die twintig 

jaar na de aanslagen van 11 september in 
het teken van de vrede staat, wilde de be-
weging " Youth for Peace" het belang van 
de herinnering onderstrepen in een tijd 
waar racisme, nationalisme en terrorisme 
toenemen. 

Op het programma stond een vredesbeto-
ging op het Schuman-plein met toespraken  
van Frederic Van Leeuw (federaal procu-
reur), Philippe Vansteenkiste, (directeur 
van V-Europe, een organisatie voor slachtof-
fers van terrorisme), en Fatima Ezzarhouni,  
moeder van een jonge Syrië-strijder. 

Na een picknick in het Jubelpark heb-
ben de jongeren deelgenomen aan een 
internationale ontmoeting met jongeren 
uit heel Europa via videoconferentie en 
hebben zij ook deelgenomen aan uit-
wisselingen over vrede met de andere  
jongeren die aanwezig waren. 

Youth for Peace Jeugd lanceerde ook  
Kamiano Mobile Brussels, een initiatief 
waarbij ze soep en broodjes uitdelen aan 
daklozen in het centrum van Brussel.  
Dit project vindt plaats op dinsdagavond.  
Ze bedienen 25 tot 30 mensen per avond. 
Momenteel werken negen jonge Brussel-
se vrijwilligers mee aan dit project, maar 
ze hopen snel meer mensen te bereiken. 
Daartoe zijn zij van plan om ook in het 
zuiden van Brussel soep en broodjes uit 
te delen. 

YOUTH FOR PEACE 
17 tot 25 jaar

Youth for Peace wil een betere wereld opbouwen  
door zich in te zetten voor de medemens,  

racisme te bestrijden, de meest kwetsbaren  
te beschermen en de vrede te bevorderen. 

Jongerendag in Brussel

Vredesdemonstratie

Picknick in het Jubelpark

Videoconferentie met jongeren 

Deelname aan vredesuitwisselingen
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Kamiano wil een grote familietafel zijn 
waar gekwetste mensen 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. 

In 2021 serveerde Kamiano elke maan-
dag- en donderdagavond 7.100 warme  
maaltijden, met in totaal 87 verdeelmo-
menten. De maaltijden worden verdeeld 
in de lokalen gelegen in de Sint Christof-
felstraat en op de binnenkoer van het ge-
bouw als het weer het toelaat.

In Kamiano is iedereen gekend bij zijn 
voornaam, met zijn geschiedenis en leven. 
Elke persoon vindt het respect dat vaak 
ontbreekt in de maatschappij bij ziekte, 
handicap, een verleden in de gevangenis, 
alcohol- of drugsverslaving.

Ook dit jaar hebben we verder samen-
gewerkt met de catering van "Hearth by 
Elliott", die actief is op het gebied van ze-
ro-waste en de strijd tegen voedselver-
spilling. In november moesten we tijdelijk 
beroep doen op een andere cateraar. Wij 
hebben de Elan-keukens van Atelier Groot 
Eiland (sociale en professionele reïnte-
gratie) gebruikt, waar de maaltijden iets 
duurder waren.

Vrijwilligers gaan ook de straat op in het 
centrum van de stad met de "Kamia-
no-mobiel" om soep, koffie en broodjes 
uit te delen aan daklozen en bedelaars die 
niet naar het restaurant komen. 

Met Kerstmis konden wij 75 daklozen 
verwelkomen aan onze feesttafels, met 
inachtneming van de gezondheidsmaat-
regelen. 80 mensen kozen voor de mee-
neemformule. Voor alle gasten en de 65 
vrijwilligers die hebben meegeholpen 
om het feest tot een succes te maken, was 
het een waardig, feestelijk en familiaal 
kerstfeest.

Alle door Kamiano aangeboden diensten 
zijn gratis. De restaurants van Kamiano 
functioneren dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. In deze tijd van Covid, is er 
een grote beschikbaarheid getoond. De 
banden die worden aangeknoopt met 
de mensen die in Kamiano komen eten, 
zijn een belangrijke troef voor de sociale 
reïntegratie van deze mensen. De sociale 
diensten van de overheid hebben hun ei-
gen taken, maar de inzet van vrijwilligers 
kan deze versterken. Vrijwilligers kunnen 
ondersteuning bieden op administratief, 
sociaal en juridisch vlak.

Sant'Egidio BXL Europe neemt deel aan 
plaatselijke coördinaties en er worden sa-
menwerkingsverbanden opgezet om de 
hulpverlening aan de straatbewoners te 
verbeteren. In Brussel neemt onze vzw 
deel aan het collectief "Straatdoden" en 
staat zij in contact met een aantal ande-
re verenigingen die zich inzetten voor de 
straatbevolking, zoals "le ralliement des 
fourchettes". Er zijn samenwerkingen tot 
stand gekomen met Hearth, Atelier Groot 
Eiland, Hobo vzw (CAW), Oxfam, Lazare, 
HuBru, AG Solidarity, ... 

Restaurant
7.100 warme maaltijden

elke maandag- en  
donderdagavond

87 verdeelmomenten

  Sint-Christoffelstraat

Kamiano-mobiel
Soep, koffie en broodjes

Uitdelen aan daklozen  
en bedelaars 

  in het stadscentrum 

KAMIANO 

In het licht van de economische crisis hebben steeds 
meer mensen het moeilijk om de eindjes aan elkaar te 

knopen. Het zijn vrouwen, mannen, kinderen, jongeren, 
bejaarden, Belgen en migranten. Kamiano is een plaats 
waar ze welkom zijn, waar naar hen geluisterd wordt  

en waar ze een beetje menselijke warmte vinden.
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woners van het rusthuis. Het was lang ge-
leden dat ze naar buiten waren geweest. 
We hebben vijf dagen doorgebracht op de 
boerderij van Choquenée, in de buurt van 
Ciney, in een vakantiewoning die speciaal 
is ingericht voor mensen met een beperk-
te mobiliteit. Deze prachtige omgeving 
met zijn groene landschappen, koeien en 
kalfjes, schapen, ezels, kippen en geiten, 
bracht rust in ieders hart. 

Er heerste er een zeer harmonieuze en 
vriendschappelijke sfeer, ondanks het 
feit dat de deelnemers zeer verschillen-
de achtergronden hadden (van een echte  
‘Marolien’ tot een Congolese metselaar, 
van een Algerijnse man met een verstan-
delijke beperking tot een universiteits-
professor die aan kanker lijdt). 

Dit jaar hebben we geen excursies geor-
ganiseerd vanwege de Covid-situatie. In 
plaats daarvan maakten we wandelingen  

Naast de wekelijkse bezoeken, spelle-
tjes, feestjes, uitstapjes en wandelingen 
met de bewoners, worden verjaardags-
feestjes en bezoeken in geval van zie-
kenhuisopname georganiseerd. 

Dit jaar hebben we ontmoetingen opge-
zet tussen de Friends en de bejaarden. 
Om de twee weken organiseerden de 
Friends een activiteit: speed-dating om 
elkaar te leren kennen, spelletjes, ontspan-
ning, enz. Sommige van deze jongeren zijn 
immigranten en hebben dus geen recht-
streeks contact met hun grootouders. De 
bijeenkomsten in het rusthuis stellen hen 
in staat vriendschappen op te bouwen tus-
sen generaties. 

Helaas zijn er dit jaar ook verschillende be-
woners overleden. Samen met de maat-
schappelijk werkers en de familie van de 
overledene hebben wij actief bijgedragen 
tot de organisatie van een waardige be-
grafenis voor elk van deze mensen. 

Waar mogelijk zijn wij er om de ouderen 
te begeleiden als zij het einde van hun le-
ven naderen. Zo vroeg Marie-Gilberte, een 
bewoonster die we elke week bezochten, 
ons haar hand vast te houden, zodat ze 
niet alleen zou sterven. Samen met enke-
le vrijwilligers bleven we om beurten dag 
en nacht bij haar. Marie-Gilberte stierf in 
onze armen, rustig en sereen. 

Met Kerstmis gingen de vrijwilligers naar 
het rusthuis. Een bevriende priester kwam 
de mis opdragen, die ons koor met liede-
ren begeleidde. 

Daarna hebben we de persoonlijke brieven 
uitgedeeld die de kinderen van de School 
van Vrede en de Friends voor elke bewo-
ner hadden geschreven, zonder iemand te 
vergeten. Een gebaar dat zeer gewaardeerd 
werd in deze tijd van het jaar waar de een-
zaamheid nog zwaarder weegt. 

Begin juli hebben we een paar dagen 
vakantie kunnen aanbieden aan tien be-

in de omgeving, verzorgden we de die-
ren op de boerderij. We speelden gezel-
schapsspelletjes. We keken naar de fi-
nale van de Rode Duivels tegen Italië in 
de kwartfinale van de Wereldbeker. We 
speelden petanque. We genoten van de 
huisbereide maaltijden en voerden lange 
gesprekken. 

“ Zijn wij er om de 
ouderen te begeleiden  
als zij het einde van  
hun leven naderen. ”

Een tiental andere bewoners, vergezeld 
van enkele personeelsleden van het rust-
huis, hebben zich op maandag bij ons 
gevoegd voor een dagje vakantie. Dit gaf 
hen de gelegenheid om de plaats te ont-
dekken. 

DE OUDEREN 

Elke zaterdag bezoekt een team van ongeveer 
15 vrijwilligers bejaarden in een rusthuis in het 

centrum van Brussel. De meeste van deze mensen 
krijgen bijna geen bezoek en zijn dus erg eenzaam. 
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Elk jaar organiseert de Gemeenschap 
van Sant’Egidio in België in februari een 
interreligieus ontbijt in het kader van de 
“World Interfaith Harmony Week”.1 

Vanwege de COVID-19-pandemie vond 
het evenement, getiteld “De wereld na 
de pandemie: De rol van religies” virtueel 
plaats op 3 februari; bij deze gelegenheid 
richtte de Minister van Binnenlandse Za-
ken, mevrouw Annelies Verlinden, een vi-
deo-boodschap aan de 25 deelnemende 
vertegenwoordigers van de verschillende 
erediensten.

Na de opening van het gesprek door Pro-
fessor Jan De Volder, Secretaris-Generaal 
van Sant'Egidio BXL Europe en moderator, 
hield de Ambassadeur van het Koninkrijk 
Jordanië in België en de EU, H.E. Mevrouw 
Majali, een openingstoespraak.

In haar videoboodschap benadrukte Mi-
nister Verlinden de rol die religies in deze 
moeilijke tijden van COVID-19 spelen. Ze 

beschreef hen als verdedigers van de na-
tionale cohesie en van het sociale weefsel, 
omdat zij bijzondere aandacht schenken 
aan de meest kwetsbaren en behoefti-
gen door menselijke waardigheid centraal 
te plaatsen, en ook elke vorm van polarisa-
tie tegen te gaan.

Ze onderstreepte ook de rol van verschil-
lende religies bij het mobiliseren voor de 
planeet en klimaatverandering.

Vervolgens gingen de gasten samen in 
gesprek, en spitsten zich daarbij toe op het 
belang van solidariteit, waarbij volgens  
hen een grotere focus op rechtvaardig-
heid en sociale gerechtigheid nodig is, 
en op de essentiële bijdrage van religie 
aan de fysieke en mentale veerkracht van 
veel gelovigen. De verschillende religi-
euze vertegenwoordigers formuleerden  
bovendien de wens dat politici meer ruim-
te zouden voorzien opdat de verschillende  
erediensten hun stemmen hoorbaar zou-
den kunnen maken.

INTERFAITH 
HARMONY 

BREAKFAST

1.  Het idee om wereldwijd een week toe te wijden aan interreligieuze harmonie voor het eerst op 23 september 2010 door 
Koning Abdallah II van Jordanië voorgesteld aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Een maand later,  
op 20 oktober 2010, werd dit unaniem aangenomen door de VN; tot vandaag staat de eerste week van februari formeel 
bekend als “World Interfaith Harmony Week”.

“Wees samen zichtbaar en vorm 
de gist van de verbondenheid. 
Laat jullie daarom horen!” 

Annelies Verlinden 
Minister van Binnenlandse Zaken
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Op 17 februari werd een andere webinar 
georganiseerd met als thema migranten 
en asielzoekers; de focus lag er in het bij-
zonder op hun menselijke waardigheid, 
hun buitengewone moed en hun veer-
kracht.

Zo hebben migranten en asielzoekers die 
de Europese Unie binnenkomen inderdaad 
af te rekenen met enorme uitdagingen. Zij 
Zij moeten hun land van herkomst, familie 
en vrienden vaak achterlaten, en beleven 
een culturele en religieuze ontworteling. 
Door hun kwetsbare situatie worden ze va-
ker blootgesteld aan discriminatie, on-
verdraagzaamheid en zelfs onmenselijke 
en vernederende behandelingen.

Tegelijkertijd zijn er echter ook temidden 
van hun vaak zware levenservaring en 
uitdagende integratieproces in hun gast-
gemeenschap ook voorbeelden van hun 
buitengewone veerkracht te vinden, die 

hun vasthoudendheid en vastberaden-
heid tonen om de problemen waarmee 
ze in hun dagelijks leven worden gecon-
fronteerd, te overwinnen.

Na enkele inleidende woorden van de 
Secretarissen-Generaal van Sant'Egido 
BXL Europe en COMECE, deelde Mathieu 
zijn verhaal over zijn moeilijke reis en de  
uitdaging die hij aanging om in zijn nieuwe  
thuisland te integreren. Daarna onderstreep-
te Arlettes getuigenis hoe het verwelkomen  
van migranten in haar huis in Frankrijk 
een bron van vreugde en levensles was. 
Arlette vangt deze migranten immers 
op als onderdeel van het project ‘Hu-
manitaire Corridors’, gedragen door de  
Gemeenschap van Sant'Egidio en partners.

Spaans Europarlementslid Javier Zarzalejos 
(EVP), lid van de LIBE-commissie, evenals 
Duits Europarlementslid Damien Boesela-
ger (VOLT), lid van de AFCO-commissie en 

MENSELIJKE 
WAARDIGHEID  

EN VEERKRACHT 
Migranten en gastgemeenschappen

2.  Griekse freelance-fotografe die gespecialiseerd is in humanitaire kwesties, co-auteur van het boek “Idomeni: Waiting for Home”.

plaatsvervanger van diezelfde LIBE-commis-

sie, vertelden ons vervolgens hoe de EU meer 

zou kunnen en moeten rekening houden 

met de stem van migranten op het gebied 

van migratiebeleid en integratietrajecten.

Om de zeer moeilijke levensomstandighe-

den van migranten in kampen binnen de 

EU te illustreren, deelde fotograaf Dr. Alkisti  

Alevroupolou-Malli aan het einde van het 

webinar een serie portretten met ons, 

waarvan de ene nog aangrijpender dan 

de andere was.2

How have you overcome  
the difficulties when coming to 
Europe in the journey, upon arrival 
and in the path to become an active 
actor in the hosting society?
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De gemeenschap van Sant'Egidio had 
in samenwerking met het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king van het Koninkrijk België in janu-
ari in het Egmontpaleis in Brussel een 
bijeenkomst op hoog niveau over de 
Centraal-Afrikaanse Republiek gepland. 

Deze bijeenkomst diende helaas te wor-
den geannuleerd door de minister van 
Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmès, van-
wege de COVID-19-pandemie. In de nasleep  
van deze uitgestelde topbijeenkomst werd 
daarom besloten om op 28 mei 2021 in  
Bangui een voorbereidende conferentie te 
organiseren met de garanten en facilitato-
ren van het ‘Accord de Paix et de Réconciliati-
on de la RCA’ (APPR-RCA). Deze conferentie,  
met als focus de implementatie en revita-
lisering van de APPR-RCA en de rol van de 
garanten en facilitatoren, moest duidelijk-
heid scheppen over hoe deze garanten en 
facilitatoren van het vredesakkoord kun-
nen bijdragen aan de revitalisering ervan  
in het kader van de oprichting van de  
‘Coalition des Patriotes pour le Change-
ment’ (CPC) in december 2020.

Tijdens de conferentie, die werd voorgeze-
ten door Mauro Garofalo (Sant'Egidio) en 
ambassadeur François Bontemps (Co-
ordinator Mediatie van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken), kwamen de volgende 
thema’s aan bod: het belang van de APPR 
voor het tot stand brengen van duurzame 
vrede in de CAR, de tekortkomingen en 
nakende uitdagingen van de implemen-
tatie van de APPR, inclusief de kwestie van 
DDRR en sancties, de rol van de subregio 
voor een doeltreffende implementatie van 
de APPR, en de noodzaak tot coördinatie 
van de verschillende regionale en interna-
tionale actoren.

CENTRAAL 
AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 

Bijeenkomst van de garanten en 
bemiddelaars van het Vredesakkoord

Voorbereidende 
conferentie
Implementatie van het APPR-RCA  
en herdynamisering van de bijdrage 
van de garanten en bemiddelaars

  In Bangui

  Op 28 mei 2021

  Inleiding door Mauro Garofalo

  Ambassadeur François Bontemps
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In maart bezocht paus Franciscus het 
land; dit heeft de politieke wil versterkt om 
een meer inclusieve samenleving op te 
bouwen die de rechten van alle etnische en 
religieuze groeperingen zou beschermen. 
Dit punt zal in detail worden uitgewerkt bij 
het opstellen van de toekomstige regionale 
grondwet van de KRG.

Borrell, Hoge Vertegenwoordiger voor 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de 
EU, bezocht Irak in september en had ook 
een ontmoeting met de hoogste gezag-

hebber van de KRG, de heer Barzani.

Van 18 tot 22 oktober vergezelde Dimitri de 
Gruben een etnisch en religieus diverse dele-
gatie van KRG-parlementariërs, en faciliteer-
de hij ontmoetingen in Rome met de Far-
nesina en in het Vaticaan. In België werden 
ontmoetingen georganiseerd met het parle-
ment van Wallonië, de Europese Unie (EEAS 
en Europese Commissie) alsook met het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken, Buitenland-
se Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
van het Koninkrijk België en COMECE.

IRAK 
Delegatie van parlementsleden  

uit Koerdistan

Het doel was om met de delegatie 
en haar verschillende gespreks-
partners in Rome en in Brussel na 
te denken over de situatie van het 
land, de breuklijnen tussen cen-
trum en periferie in Koerdistan en 
Irak te bespreken en zich te laten 
inspireren door het naast elkaar 
bestaan van minderheden en de 
notie van burgerschap in België, 
Italië en Europa, want beide con-
cepten zijn essentieel om in vrede 
samen te kunnen leven.

Sinds 2005 erkent de Iraakse 
regering de autonomie van de 
regio Koerdistan (KRG), met haar 
hoofdstad in Erbil en haar eigen 
regionaal parlement. Nadat IS een 
groot deel van het grondgebied 
had verwoest, begonnen de KRG-
autoriteiten aan de wederopbouw.

Erbil
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Zoals elk jaar maakt het onderhouden 
van betrekkingen met de Belgische en 
Europese autoriteiten deel uit van de 
opdracht van Sant'Egidio BXL Europe, 
het Brusselse en Europese kantoor van 
Sant’Egidio.

Daartoe zijn in 2021 verschillende initiatie-
ven genomen, zowel op het gebied van in-
terne en externe communicatie als op het 
gebied van concrete vertegenwoordiging. 
In de eerste plaats zijn regelmatige digitale 
vergaderingen tussen de kantoren in Rome 
en Brussel geïnstitutionaliseerd, evenals 
een organisch systeem om de contacten 
van Sant'Egidio met EU-functionarissen te 
bestendigen. Daarom werd in 2021 ook de 
informele discussiegroep "EU-vrienden van 
Sant'Egidio" opgericht om Sant'Egidio bij 
te staan in haar strategische overwegingen 
en te dienen als extra informatiekanaal 
voor de Gemeenschap in Brussel.

Wat de externe vertegenwoordiging be-
treft, heeft Sant'Egidio BXL Europe dit jaar 

BETREKKINGEN 
MET BELGISCHE 

EN EUROPESE 
INSTELLINGEN

ook een nieuwe medewerker in dienst ge-
nomen. Simon Bosmans is bij het bureau 
in dienst getreden als verbindingsofficier 
voor de betrekkingen met de Europese 
Unie. In deze functie vertegenwoordigde 
hij Sant'Egidio in besprekingen met enkele 
belangrijke Europese ambtenaren, alsme-
de met vertegenwoordigers van de Bel-
gische autoriteiten. Hij nam ook fysiek en 
online deel aan vele kleine vergaderingen, 
maar ook aan grote conferenties en fora 
over beleidsterreinen die voor Sant'Egidio 

van bijzonder belang zijn, zoals migratie, 
vredesopbouw, bemiddeling bij inter-
nationale conflicten, godsdienstvrijheid 
en sociale zaken. Ten slotte heeft Simon 
Sant'Egidio ook vertegenwoordigd in ver-
schillende NGO-bondgenootschappen en 
-groepen die nuttig zijn voor het opbouwen 
van contacten en het vergroten van de in-
vloed van Sant'Egidio op Europees niveau, 
zoals het European Peacebuilding Liaison 
Office (EPLO) en de Christian Group on Mi-
gration and Asylum.
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In het najaar van 2021 werd Charlotte 
Nietvelt aangesteld als projectmana-
ger voor de humanitaire corridors. Bij 
haar indiensttreding heeft zij in oktober 
eerst stage gelopen bij de collega's van 
Sant'Egidio in Parijs, die de humanitaire 
corridors in Frankrijk beheren. Op de eer-
ste dag was zij getuige van de aankomst 
van een groep vluchtelingen uit Libanon 
op de luchthaven. Tijdens de rest van de 
stage heeft zij verschillende gezinnen be-
zocht, veel geleerd over de verantwoor-
delijkheden die bij dit project horen door 
rechtstreeks met een groep vrijwilligers te 
praten, en heeft zij ook een gedetailleer-
de kijk gekregen op het voorbereidende 
werk dat voorafgaat aan de komst van een 
groep vluchtelingen.

Eenmaal terug in België wachtten haar een 
aantal aanvragen van mensen uit Libanon, 
Syrië, Afghanistan en andere landen, en fa-
milieleden in België. Een maand later kreeg 
een actieplan geleidelijk vorm en werden 
de eerste beschikbare huizen bezocht.

En ten slotte werd op 23 december, net 
voor Kerstmis, een akkoord bereikt met 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

om 250 vluchtelingen met een kwets-
baar profiel veilig en legaal naar België 
te laten komen. Het project "Humanitaire 
corridors" in kwestie voorziet in de iden-
tificatie van vluchtelingen uit verschillen-
de crisisgebieden in het Midden-Oosten, 
Afrika en Azië, die in België internationa-
le bescherming zullen kunnen genieten 
wegens hun kwetsbaar profiel (vrouwen, 
gezinnen met kinderen, zieken, ouderen, 
enz.). Het behoren tot een bedreigde min-
derheid en eventuele banden met België 
kunnen een bijkomend criterium zijn. Na 
hun aankomst zullen de begunstigden 
van deze humanitaire corridor in België 
asiel moeten aanvragen. Tijdens deze 
asielprocedure zullen zij niet ten laste van 
de staat zijn (behalve voor medische ver-
zorging), aangezien de opvang, het on-
derbrengen en de begeleiding van deze 
mensen door de religieuze gemeenschap-
pen zal worden verzorgd. Na de verlening 
van internationale bescherming worden 
de opvang en de begeleiding van vluch-
telingen voor een totale periode van ten 
minste één jaar voortgezet, met bijzonde-
re aandacht voor het integratieproces van 
de betrokken personen. 

HUMANITAIRE 
CORRIDORS

4.500 
kwetsbare vluchtelingen 
voornamelijk uit

Ethiopië

Libanon

Sinds 2016 heeft Sant'Egidio al meer dan 
4.500 kwetsbare vluchtelingen, voorna-
melijk uit Libanon en Ethiopië, kunnen 
herhuisvesten en helpen integreren in ver-
schillende Europese landen, zoals Italië en 
Frankrijk. Daarnaast hebben Sant'Egidio en  

de UNHCR op 16 december 2021 in Genève 
een bredere samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend, waarin de complementariteit 
van officiële hervestigingsprogramma's, 
zoals die van de UNHCR, en de humanitaire 
corridors wordt benadrukt. 
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We hebben een multidisciplinaire onlinecur-
sus over chronische niet-overdraagbare  
ziekten georganiseerd, die plaatsvond van 
25 tot 28 oktober en werd bijgewoond door 
29 gezondheidswerkers (voornamelijk art-
sen, verpleegkundigen en apothekers) uit 
de Democratische Republiek Congo, 10 
uit Guinee en 2 uit de Centraal-Afrikaanse  
Republiek. 

De mondialisering heeft geleid tot veran-
deringen in het milieu, de levensstijl, de 
voedingsgewoonten en het gedrag van 

gemeenschappen in Afrika ten zuiden van 
de Sahara, net als in de rest van de wereld. 
Deze veranderingen hebben geleid tot een 
toename van de incidentie van niet-over-
draagbare ziekten. Zo neemt bijvoorbeeld 
de prevalentie van hoge bloeddruk (HBP) 
in Afrika bezuiden de Sahara toe. Volgens 
vrij betrouwbare epidemiologische schat-
tingen zal tegen 2025 driekwart van de 
mensen met hypertensie afkomstig zijn 
uit ontwikkelingslanden. Volgens de WHO 
zullen er in 2030 wereldwijd 438 miljoen 

2021 was opnieuw een moeilijk jaar, dat 
gekenmerkt werd door de pandemie,  
die reizen en uitwisselingen bemoeilijkte, 
met inbegrip van het uitvoeren van 
regelmatige internationale missies.  
Wij konden ons echter blijven 
concentreren op de opleiding 
van plaatselijk personeel. 

Kinshasa

HET DREAM-PROGRAMMA  
IN CONGO

diabetici zijn, maar de meerderheid van 
deze patiënten zal zich in ontwikkelings-
landen bevinden. Dit vergt de mobilisatie 
van aanzienlijke middelen voor deze re-
gio's en getroffen landen. 

Om aan deze behoefte tegemoet te 
komen, werden de DREAM-artsen in 
mei-juni 2021 op een "onderdompelings-
missie" gestuurd naar verschillende door 
MEMISA gesteunde gezondheidsstruc-
turen die het beheer van hypertensie en 

diabetes al lang hebben geïntegreerd, 
voor de uitwisseling van ervaringen met 
collega's in deze structuren en "training 
on the job".

Het is in deze context dat de Gemeen-
schap van Sant'Egidio in samenwerking 
met MEMISA in Kinshasa een opleidings-
cursus heeft georganiseerd onder de titel: 
"De uitdaging van het beheer van hyper-
tensie en diabetes in Afrika ten zuiden 
van de Sahara". 
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29 mensen waren aanwezig in Kinshasa, 
anderen namen online deel, waaronder 
DREAM-collega's uit Guinee Conakry, 
enkele vertegenwoordigers van FMG (de 
partner van Memisa in Conakry) en het 
DREAM-team van Bangui (Centraal-Afri-
kaanse Republiek). De cursussen werden 
gegeven door Europese specialisten, 
steeds van 9.00 tot 16.00 uur. De opleiding 
vergrootte de kennis en vaardigheden van 
artsen en verpleegkundigen die in de DRC 
werkzaam zijn op het gebied van de pre-
ventie en behandeling van hypertensie 
en diabetes. Er is een groot gebrek aan 
professionele bijscholing, onder meer 
als gevolg van taalbarrières. De opleiding 
moedigde ook de oprichting aan van net-
werken van gezondheidswerkers voor de 
verspreiding en uitwisseling van ervarin-
gen en goede praktijken. 

De kwaliteit van de 
geneesmiddelen in het 
DREAM-centrum in Kinshasa 

In december 2021 ging Raffaella Ravinet-
to op missie naar Kinshasa voor haar werk 
met het Instituut voor Tropische Genees-
kunde. Zij maakte van de gelegenheid  
gebruik om het DREAM-centrum in  

Kinshasa opnieuw te bezoeken. Na een 
analyse van de door het DREAM-team ken-
baar gemaakte prioriteiten, concentreerde  
zij zich met de apotheker op aspecten be-
treffende de geneesmiddelenvoorziening 
en mogelijke manieren om de risico's  
in verband met geneesmiddelen die niet 
aan de normen voldoen, te verminderen. 

De farmaceutische markt in Congo wordt 
overspoeld door vervalste producten, die 
niet illegaal zijn maar niet aan de vereiste 
kwaliteitscriteria voldoen. Dit blijkt uit de 
wetenschappelijke literatuur, de analyses 
van de WHO, maar ook uit gesprekken die 
zij tijdens haar verblijf had met sleutelfi-
guren in het plaatselijke farmaceutische 
systeem. DREAM wordt geconfronteerd 
met dezelfde uitdagingen als alle kopers 
van geneesmiddelen in Congo, een land 
met een zwakke regelgeving en het risico 
van producten die niet aan de normen vol-
doen. Samen met Dr. Ravinetto is het team 
begonnen aan een langdurige inspanning 
om de kwaliteit van de geneesmidde-
lenvoorziening in het DREAM-centrum te 
verbeteren, en uiteindelijk ook voor ande-
re gezondheidscentra van de partners van 
Memisa. 

De deelnemers waren bijeengekomen in de gebouwen van Memisa  
in Gombe, Kinshasa en bestonden uit

  Artsen en verpleegsters van het DREAM-centrum "Floribert Bwana Chui"  
in Bibwa, Kinshasa 

  Artsen en verpleegkundigen van door MEMISA gesteunde centra 

  Artsen en verpleegkundigen van openbare gezondheidsinstellingen in  
de gezondheidszone van Nsele 

  Artsen en verpleegkundigen van het nationale programma ter bestrijding 
van hart- en vaatziekten en het nationale programma ter bestrijding van 
diabetes. 
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Het nieuwe vaccinatiecentrum 
in het DREAM-centrum  
in Kinshasa 

Het percentage van de bevolking dat in 
de zomer van 2021 is gevaccineerd, was in 
Congo extreem laag: minder dan 0,1% van 
de bevolking. Zoals in het grootste deel 
van Afrika zijn er logistieke moeilijkhe-
den te overwinnen, is er een gebrek aan 
adequate infrastructuur, en is er veel wan-
trouwen en nepnieuws dat de mensen 
afschrikt. Om deze uitdaging aan te gaan, 
is een nieuwe Vaccine Hub geopend in ons 
DREAM-centrum in Kinshasa.

Het besluit van Sant'Egidio om de Vaccina-
tiehub te openen zal de bevolking van een 
uiterst perifeer gebied van de stad toe-
gang geven tot de Covid-19-vaccinatie. Vele 
patiënten komen immers in het centrum 
aan met ziekten zoals diabetes en hyper-
tensie, en lopen dus het risico op ernsti-
ge complicaties in geval van besmetting 
met Covid. Vandaag kunnen deze mensen 

worden ingeënt in het DREAM-centrum, 
waar het personeel zich beschikbaar heeft 
gesteld voor de inentingscampagne ten 
behoeve van de bevolking. Het personeel 
is reeds gevaccineerd en kan dus persoon-
lijk getuigen over de doeltreffendheid en 
de veiligheid van het vaccin. 

"Het team begonnen aan een 
langdurige inspanning om de kwaliteit 
van de geneesmiddelenvoorziening  
in het DREAM-centrum."

minder dan  
0,1%
van de bevolking is  
gevaccineerd tegen COVID-19
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Patiënten met HIV 
en chronische 
aandoeningen

Nieuwe  
patiënten :

PMTCT-programma
Gedurende het jaar werden 63 zwangerschappen van HIV positieve 
vrouwen opgevolgd, waarvan er 33 bevielen. Geen enkel kind was positief.

Voedselhulp
In de loop van het jaar werden 2.330 voedselpakketten uitgedeeld aan  
325 begunstigden. De begunstigden zijn patiënten die in kwetsbare 
omstandigheden verkeren: ondervoede patiënten, verweesde kinderen,  
zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. De verpakkingen 

bevatten: graanmeel, peulvruchten, olie en suiker.

Labo Aantal

Patiënten 16.670

Biochemie 3.589

Bloedwaardentest 3.467

Virale lading 11.758

HIV pcr 62

Tuberculose 329

Sars-CoV-2 pcr 689

Labo
Voor viral load-tests werden er 1.617 tests 
gedaan voor DREAM-patiënten, de rest 
voor andere gezondheidsvoorzieningen 
in het land. 

Mannen

Vrouwen

Patiënten in  
behandeling in 2021 :

Mannen

Vrouwen

patiënten  
met HIV en ARVT

TOT 1.577

1076501

TOT 81

Patiënten in 
behandeling voor 

tuberculose 

40 41

TOT 188

Chronische  
ziekten 

54 134

HIV-test  
negatief

TOT 785

353 432

HIV-test  
positief

TOT 81

56 25

Patiënten in 
behandeling voor 

tuberculose 

TOT 81

40 41

Chronische  
ziekten

TOT 142

10339
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Zorg voor PLHIV
De 4 DREAM-centra accepteren iedereen 
die zich aanmeldt (patiënten die zich spon-
taan laten testen, patiënten die hun gezond-
heidstoestand kennen en om behandeling 
vragen, familieleden van patiënten die wor-
den behandeld, enz.) Echtgenoten en andere 
familieleden wordt altijd aangeraden zich 
te laten testen, vooral in het kader van het 
PMTCT-programma, dat een doeltreffender 
toegang tot behandeling biedt.

Eind 2021 waren er 4.336 patiënten in behan-
deling, waaronder 947 nieuwe patiënten  
die in 2021 tot ons programma toetraden. 
De meerderheid wordt gevolgd voor HIV 
(4042 patiënten), maar er zijn ook patiënten 
die voor andere ziekten worden gevolgd, 

zoals diabetes (69 patiënten) en vooral hy-
pertensie (475 patiënten), en sommigen 
met een combinatie van verschillende 
aandoeningen. De toename van het totale 
aantal patiënten in follow-up is relatief be-
perkt, omdat DREAM een gespecialiseerd 
centrum is, dat zich hoofdzakelijk bezig-
houdt met patiënten die problemen had-
den met de eerstelijnsbehandeling toen 
zij elders werden opgevolgd. Zodra de pa-
tiënten stabieler zijn met de behandeling, 
keren zij vaak terug naar het niet-gespeci-
aliseerde gezondheidscentrum dichter bij 
hun huis. 

Alle HIV+-patiënten krijgen een antire-
trovirale behandeling en 86% van hen 
heeft een ondetecteerbare virale lading, een 
teken van een goede respons op de behan-

deling, die een goede levenskwaliteit  

mogelijk maakt en tegelijkertijd het risico 

op overdracht van het virus vermindert. 

Voor Guinee is dit cijfer niet bekend op 
nationaal niveau, omdat het gebruik van 
de meting van de virale lading nog niet 
voldoende ingeburgerd is; in de DREAM- 
centra daarentegen worden viral load- 
analyses elk jaar uitgevoerd voor alle  
patiënten die follow-up ondergaan.

Diagnose en behandeling  
van tuberculose
Sinds 2020 is in het DREAM-laboratorium 
dankzij financiering van de Italiaanse ont-
wikkelingssamenwerking een GeneXpert- 
machine geïnstalleerd, die wordt gebruikt 
voor de diagnose van tuberculose. 

HET DREAM-PROGRAMMA 
IN GUINEE

Conakry

HIV-behandeling DREAM Guinée

Aantal patiënten 4.336

Nieuwe patiënten sinds 2021 947

Patiënten die antirétrovirale therapie krijgen 4.042

Patiënten die antirétrovirale therapie krijgen voor HIV 93%

Patiënten waarvan de virale lading gemeten wordt 3.974

Patiënten met een ondetecteerbare virale lading 3.427

Patiënten met een ondetecteerbare virale lading (%) 86%
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Dit maakt deel uit van een tweeledige 
doelstelling: het uitvoeren van door de 
Italiaanse samenwerking gefinancierd 
operationeel onderzoek naar "Nieuwe 
diagnostische strategieën voor tuber-
culose bij mensen met HIV (PLHIV)", dat 
kwaliteitsgegevens zal opleveren die zul-
len helpen om de tuberculose-diagnose 
in het land te verbeteren; en tegelijkertijd 
het DREAM-centrum in Dixinn opnemen 
in het TB-zorgsysteem, dat gezamen-
lijk wordt beheerd door het nationale 
TB-programma, om er een centrum voor 
de behandeling van TB/HIV co-infectie 
van te maken. 

Voor deze tweede doelstelling is op 26  
december 2020 een samenwerkings-
overeenkomst tussen DREAM en de NP  
ondertekend. Wat operationeel onderzoek 
betreft, werd in 2021 een GeneXpert test 
uitgevoerd bij 523 patiënten en een TB 
LAM-test (urine) bij 450 patiënten. Deze 
tests hebben bijgedragen tot de studie, 
maar ook tot de diagnose van 32 nieuwe 
gevallen van TB/HIV co-infectie die wer-
den behandeld in het DREAM-centrum  
in Dixinn.

Voedselhulp
In de loop van het jaar 2021 is aan 340  
patiënten gedurende een periode van ge-
middeld 6 maanden voedselhulp verleend.  
Deze groep omvat vooral zwangere vrou-
wen en vrouwen die borstvoeding geven, 
ondervoede patiënten en vooral kinderen, 
waarvan sommigen wees zijn.

PMTCT en vroegtijdige 
diagnose bij kinderen
In het jaar 2021 werden 169 kinderen geboren  
in het kader van het PMTCT-programma. Zij 
worden gevolgd tot de 18e maand, om de 
HIV-infectie vast te stellen en hun groei te 
volgen. Bij kinderen van HIV-positieve moe-
ders wordt een vroege diagnose van HIV  
gesteld op de leeftijd van 1 maand, en ver-
volgens op de leeftijd van 6 maanden. 

Het DREAM-laboratorium voert deze analyse 
niet alleen uit voor patiënten in DREAM-cen-
tra, maar ook voor verschillende openbare 
centra in Guinee. In 2021 heeft het laborato-
rium 244 snellediagnosetests uitgevoerd 
voor de DREAM-centra en 503 voor poli-
klinische patiënten. Tot nu toe is geen van 
de kinderen in het DREAM-cohort besmet  
geraakt met HIV. 

PVVIH
4.336 patiënten  
in behandeling,  

waaronder 947 nieuwe 
patiënten 

Voedselhulp
340 patiënten

TB/VIH
523 patiënten  
(GeneXpert)

+ 450 patiënten (LAM)

PTME & 
diagnostic 

169 kinderen
503 poliklinische  

patiënten
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Opleiding
In de loop van het jaar werd online opleiding verstrekt aan het DREAM-personeel, 
en sommige externe gezondheidswerkers liepen stage in het DREAM-centrum  
en het laboratorium.

OPLEIDINGEN

Elf externe personen hebben in de loop van het jaar deelgenomen aan 
opleidingscursussen in het DREAM-centrum. Zij waren: medisch technicus (1), 
computerwetenschapper en -technicus (2), laboratoriumtechnicus (1), bioloog (2), 
arts (1), verpleegkundige (2), student geneeskunde (1) en student biologie (1). 

FACE-TO-FACE TRAINING SESSIES

  6-9 mei 2021, opleiding over ethiek in de gezondheidszorg, ethiek van het  
DREAM-programma; voor 15 personeelsleden van de DREAM-centra

  29 mei/5 juni 2021, tweedaagse opleiding over de follow-up van pasgeborenen 
(gewicht, ontwikkeling, enz.) voor 9 artsen en verpleegkundigen van de DREAM-
centra

ONLINE OPLEIDINGSSESSIES 

  11 januari 2021 opleidingssessie over voorraadbeheer voor 5 DREAM-biologen  
en labtechnici

  26 april 2021 opleidingssessie over tuberculose-diagnose en -behandeling voor  
11 verpleegkundigen/artsen/apothekers van DREAM

  25-28 oktober 2021 opleidingscursus over diabetes en hoge bloeddruk: deelname 
van 3 verpleegkundigen en 3 artsen van DREAM en 4 artsen van FMG.

Hematologie

4.873

Biochemie

1.814

CD4

659

Virale lading

4.443

AANTAL UITGEVOERDE ANALYSES IN 2021

Er zijn echter 11 pasgeborenen positief  
getest (3,17 %); dit zijn kinderen die ge-
boren zijn uit moeders die geen PMTCT 
hadden gedaan, of die niet eens wis-
ten dat ze met HIV besmet waren.  
Het is belangrijk erop te wijzen dat voor 
heel Guinee volgens UNAIDS-ramingen 
94 % van de zwangere vrouwen een 
protocol ter voorkoming van overdracht 
volgt, maar dat slechts 43 % van de kinde-
ren de mogelijkheid heeft om vroegtijdig 
een diagnose te stellen en dat 16,57 % na 
18 maanden besmet is. 

Biologische monitoring
Het laboratorium Dixinn bestaat uit verschil-
lende eenheden: Immunohematologie, 
Biochemie, Tuberculose en Moleculaire 
Biologie. Viral load-tests worden ook uit-
gevoerd voor externe centra. De viral load 
wordt gewoonlijk jaarlijks bepaald. Volgens 
de richtlijnen van het land kunnen CD4-
tests echter alleen in bepaalde situaties  
worden uitgevoerd, zoals voor opportunisti-
sche infecties, en niet routinematig om de 6 of  
12 maanden. 
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Hoewel dit waarschijnlijk te weinig wordt 
gerapporteerd, is het duidelijk dat de 
meeste Nigerianen in hun dagelijks leven 
met grotere problemen te kampen heb-
ben dan die in verband met Covid-19. Er 
is weinig stimulans om de maatregelen 
op te volgen en de vaccinatiegraad blijft 
ook laag (tussen 2 en 3%). In dit verband is 
Sant'Egidio blijven hameren op het belang  
van sanitaire maatregelen, bewustmaking 
van mondmaskers en vaccinatie.

Kerstmaaltijden
Kerstvieringen met de kwetsbaren en ar-
men waren het hoogtepunt van het jaar 
2021. Zestien feesten en voedseldistri-
buties werden gehouden met kinderen, 

bejaarden, gevangenen, straatvrienden. 
In totaal ontvingen meer dan tienduizend 
(10.411) mensen een maaltijd. In totaal heb-
ben 540 vrijwilligers hiervoor gezorgd. In 
dit jaarverslag brengen wij speciaal hulde 
aan mevrouw Maria Francis, een vrijwillig-
ster uit Jos die, zoals elk jaar, aanbood de 
maaltijden te bereiden en die helaas de 
volgende dag bij een tragisch auto-onge-
luk om het leven kwam.

Huis van Vrede, Jos
In Jos, Plateau, werd de bouw van het "Huis 
van de Vrede" van Sant'Egidio voltooid. Het 
centrum werd geleidelijk aan gebruikt voor 
Sant'Egidio-activiteiten: gebed, vredes-
school, ontmoeting met bejaarden, opleiding.  

Een officiële inwijding is tot dusver niet mo-
gelijk geweest vanwege de gezondheids-  
en veiligheidssituatie in en rond Jos. 

Vredesbijeenkomst in Kaduna
In het zuidelijke deel van de staat Kaduna 
nemen de spanningen tussen veehouders 
en boeren toe, wat leidt tot toenemend 
geweld en moorden. Bovendien is bandi-
tisme wijdverbreid en komen ontvoeringen  
veelvuldig voor.

In dit verband heeft Sant'Egidio op donder-
dag 14 oktober 2021 een interreligieuze bij-
eenkomst voor de vrede georganiseerd in 
Kachia, waar al vele jaren een Sant'Egidio- 
gemeenschap actief is. Vertegenwoordigers  
van de christelijke en moslimgemeen-
schappen, traditionele leiders en Sant' 
Egidio-leiders kwamen bijeen onder het 
motto "Vrede is de toekomst". Samen dach-
ten zij na over de oorsprong van het geweld 

in hun regio en de uitwegen. Deze moeten 
worden gezocht in meer overleg en dialoog, 
alsmede in concrete afspraken over het 
grondgebruik in specifieke gebieden. 

Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt 
door de Covid-19 pandemie, maar in veel 
mindere mate. Volgens officiële gegevens 
heeft de pandemie Nigeria niet erg 
getroffen, met een dodental  
van ongeveer 3.000 en en ongeveer  
250 000 ziektegevallen.

Abuja

DE PROJECTEN VAN VIVA 
AFRICA IN NIGERIA Het verlangen naar 

vrede van een bevolking 
die uitgeput is door 
de voortdurende 
moordpartijen, geweld en 
ontvoeringen was tijdens de 
gehele bijeenkomst voelbaar. 
Er ontstond een groot 
verlangen naar vreedzaam 
samenleven. Zoals een 
deelnemer opmerkte, 
"wordt ons geleerd elkaar 
 te haten, maar in feite zijn 
we allemaal slachtoffers  
van de situatie".
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Regelmatige activiteiten 
In 2021 was Sant'Egidio actief in de volgende staten en gebieden :

1. FCT Abuja (stadscentrum, Gwagwalada 
University I & II, Kuje, Kubwa, Gwarinpa, 
Lugbe, Zuba, Apo)

2. Plateau State (Jos city, Army Engineer, 
Rizek, Barkin Ladi, Unijos, Panshin, Busa 
Buji)

3. Nassarawa State (Polytechnic, New 
Nyanya)

4. Lagos State (Unilag, Yaba, Alimosho)

5. Niger State (Minna, Bida Poly, FUT 
Minna, Suleja)

6. Kaduna State (Kachia, Kafanchan, Romi, 
Kaduna Metropolis, KASU)

7. Staat Enugu

8. Benue State

9. Gombe staat

Kinderen
Het helpen van kinderen in nood is een 
fundamentele activiteit van Sant'Egidio. 
Daartoe worden Scholen van Vrede op-
gericht, waar studenten kinderen van de 
lagere school helpen met hun schoolwerk 
en hen helpen zich in te zetten voor soli-
dariteit en vrede. Sant'Egidio beheert 20 
vredesscholen in het hele land, waar 817 
kinderen onderwijs volgen. Bij de verschil-
lende activiteiten (evenementen, concerten,  
muziekwedstrijden, kerstlunch, ...) zijn meer 
dan 1.500 kinderen betrokken.

Ouderen
Ook in Afrika leven de mensen langer. De 
toenemende individualisering betekent 

dat veel ouderen aan hun lot worden 

overgelaten. Het beeld van de wijze oude 

man, goed verzorgd door zijn familie in het 

dorp, begint steeds meer tot het verleden 

te behoren. Sant'Egidio staat ouderen bij. 

Bijvoorbeeld in Enugu, waar vrijwilligers 

hen bezoeken in een bejaardentehuis. En 

ook in het dorp Kampany, in de buurt van 

Minna, in de staat Niger, waar vrijwilligers 

ouderen bezoeken die aan lepra lijden.

Vluchtelingen

De terreur van Boko Haram en de talrijke 

conflicten tussen herders en boeren heb-

ben een grote binnenlandse vluchtelingen-

stroom op gang gebracht. 

Het verlangen naar vrede van een bevol-
king die uitgeput is door de voortdurende 
moordpartijen, geweld en ontvoeringen 
was tijdens de gehele bijeenkomst voel-
baar. Er ontstond een groot verlangen 
naar vreedzaam samenleven. Zoals een 
deelnemer opmerkte, "wordt ons geleerd 

elkaar te haten, maar in feite zijn we alle-
maal slachtoffers van de situatie".

De bijeenkomst vond plaats naar aanleiding 
van het gebed voor de vrede in Rome voor het 
Colosseum op 7 oktober 2021. Het werd geor-
ganiseerd in samenwerking met het Aartsbis-
dom Kaduna en het Bisdom van Kaduna. 
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Nigeria telt meer dan drie miljoen binnen-
landse ontheemden (IDP's). Sant'Egidio 
helpt de vluchtelingen met kinderopvang, 
voedselhulp en allerlei vormen van vriend-
schappelijke solidariteit.

Vrienden op straat
In Abuja bereiden vrijwilligers van Sant'Egi-
dio twee keer per maand warm eten voor 
300 daklozen. De mobiele "gaarkeuken" 
brengt dan het eten naar de "vrienden 
op straat". 

Gevangenen
Vrijwilligers van Sant'Egidio bezoeken re-
gelmatig gevangenen in Suleja, Kachia, 
Kafanchan, Nassarawa en de gesloten 
jeugdinstelling in Jos. Steeds meer ge-
vangenen sluiten zich na hun vrijlating bij 
Sant'Egidio aan, uit dankbaarheid voor de 
vriendschap die zij er hebben gevonden.

Afschaffing van de doodstraf
Nigeria is een land met een sterk islami-
tische cultuur dat officieel de doodstraf 
handhaaft. Ook hier zet Sant'Egidio zich in 
voor de afschaffing van de doodstraf. Te-
gelijkertijd vestigt Sant'Egidio de aandacht 
op de wijdverbreide cultuur van lynchpar-
tijen en buitengerechtelijke executies.

Op 4 december 2021 organiseerde Sant' 
Egidio, in samenwerking met de NGO Life- 
Wire International, een studiedag in Enugu 
rond het thema "Vrouwen en de doodstraf. 
Een onzichtbare realiteit".

KINDEREN
Begeleiden van lagere schoolkinderen

Beheer van 20 scholen

Activiteiten met meer dan  
1500 kinderen

GEVANGENEN
Bezoek aan gevangenen

Bezoek in de gesloten instelling  
voor minderjarigen in Jos 

VRIENDEN OP STRAAT
Bereiding van 300 warme maaltijden 

twee keer per maand

'Vrienden van de straat' opzoeken

AFSCHAFFING VAN  
DE DOODSTRAF

Opkomen voor de afschaffing  
van de doodstraf

Publieke opinie sensibiliseren

OUDEREN
Ouderen nabij zijn

Bezoek in rusthuizen

Bezoek aan ouderen met lepra

SANT'EGIDIO  
IN NIGERIA

VLUCHTELINGEN
Hulp aan vluchtelingen

Hulp aan kinderen 

Voedselhulp
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Het is waar dat de gezondheidscrisis in Ka-
meroen minder ernstig is dan in andere 
landen. Anderzijds is er een grote toename  
van de armoede als gevolg van een af-
name van de informele economie en een  
vermindering van de steun uit westerse 
landen. Door de meest kwetsbaren (ou-
deren en zieken) te beschermen, wil Sant' 
Egidio bijdragen tot de algemene gezond-
heidstoestand. 

In het algemeen heeft Sant'Egidio in ver-
band met de COVID-crisis bijgedragen 
tot de sensibilisering voor vaccinatie door 
middel van videocampagnes en voorlich-
tingsbijeenkomsten over het belang van 
vaccinatie, en door de armste mensen te 
vaccineren.

Sant'Egidio organiseert 9 vredesscholen, 
waar in totaal 426 kinderen tussen 5 en 
14 jaar zijn ingeschreven. Wij hebben de 

jongere generatie opgeleid om te weten 
hoe zij de normen moet naleven en hoe zij 
zichzelf en anderen tegen het virus moet 
beschermen.

In Mora, tussen Maroua en de grens met Ni-
geria, is een nieuwe School van Vrede opge-
richt. Daar worden 30 kinderen opgevangen, 
waarvan we 10 kinderen in het bevolkingsre-
gister hebben kunnen laten registreren..

Internationale organisaties schatten het 
aantal door de crisis ontheemde personen 
op 500.000 in Kameroen zelf. De bezoeken 
aan missies of vluchtelingencentra waar 
ontheemden in de buurt van Douala en 
Dschang wonen, zijn voortgezet. 

Met de hulp van Viva Africa kon Sant'Egi-
dio een kleine School van vrede oprichten 
in een centrum voor ontheemden. Vijftien 
kinderen werden geregulariseerd en in 
de school ingeschreven.

In het hele land bezoekt Sant'Egidio meer 
dan 300 ouderen. We bezoeken hen thuis 
om de eenzaamheid te doorbreken en hen 
een handje te helpen met het huishouden 
als ze dat nodig hebben. Waar nodig hel-
pen we met voedsel of medische zorg. 

Wij brengen zoveel mogelijk bejaarden 
naar de inentingscentra tegen COVID, ook 
al is er veel terughoudendheid. 

Sant'Egidio blijft de dialoog en de vrede be-
vorderen in een land dat verscheurd wordt 
door conflicten in het westen (intern con-
flict) en het noorden (terroristische dreiging 
van Boko Haram). Ons antwoord is duidelijk 
dat de vrede moet terugkeren en dat elk 
kind recht heeft op onderwijs en nooit 
slachtoffer van geweld mag worden. Wij 
hebben deze boodschap verspreid via ver-
schillende conferenties en radiospots.

Een voorbeeld is de conferentie over vrede 
in aanwezigheid van de imam, een pastoor, 
een priester en twee leken in Dschang, een 
stad in de buurt van het Engelse taalgebied 
waar zich veel ontheemden bevinden. 

Na een jaar van quarantaine konden onze 

vrijwilligers terugkeren naar de gevange-
nissen van Yaoundé, Douala, Maroua en 
Mokolo om onze bezoeken af te leggen. In 
Douala konden we 2 laptops aanbieden 
aan mensen die in de dodencel zitten.

Viva Africa steunt hoofdzakelijk de activitei-
ten van Sant'Egidio door gebruik te maken 
van hun lokalen in enkele van de wijken 
waar zij actief zijn. De Sant'Egidio-huizen in 
Yaoundé - in de wijken Mvan en Essos, in 
Douala, in Mbalmayo en in Maroua worden 
onderhouden met de steun van Viva Africa.

Deze huizen zijn plaatsen van dienst en 
ontmoeting. Het is van daaruit dat de ac-
tiviteiten worden georganiseerd en dat de 
missies in de wijken beginnen. Zo kunnen 
we heel dicht bij de realiteit staan en ver-
plaatsing beperken.

In 2021 zijn we doorgegaan met het geven 
van trainingen aan de leden van Sant'Egidio.  
De meeste vergaderingen werden online 
gehouden, met meer dan 30 Zoom-ver-
gaderingen. Er is een prospectiereis  
gemaakt om in de zomer van 2021 een 
plenaire opleiding te houden in Yaoundé.

Ongeveer 250 vrijwilligers van de 
Gemeenschap van Sant'Egidio ondersteunen 
diensten die onderwijs en de strijd 
tegen armoede, onrechtvaardigheid en 
ongelijkheid aanpakken.

DE PROJECTEN VAN VIVA 
AFRICA IN KAMEROEN

Yaoundé

In Dschang is de 
"School van de Vrede" 
een regelmatige 
dienst geworden 
waar veel kinderen  
welkom zijn.
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INKOMSTEN

45%

23%

32%

A.  EIGEN INKOMSTEN SE BXL EUROPE Bedrag (€) Percentage (%) 

  Giften particulieren, bedrijven, organisaties 423.491,79 45,57%  

  Overheidsubsidies 211.139,21 22,72%

Subtotaal eigen inkomsten 634.631,00 68,29%

Over te dragen resultaat -32.433,01

   Inkomsten ism Memisa - DGD 294.665,26 31,71%

TOTAAL A+B 929.296,26 100,00%
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UITGAVEN A. UITGAVEN SE BXL EUROPE Bedrag (€) Percentage (%) 

  Dreamproject 111.000,00 10,98%

   Vredeseducatie, conflictpreventie en  
bemiddeling

403.676,57 39,95%

  Daklozenwerking Kamiano 73.208,10 7,24%

  Kinderen -en jongerenwerking 27.730,48 2,74%

  Ouderenwerking 8.114,52 0,80%

  Afschrijving 1.546,11 0,15%

  Administratieve kosten 41.788,23 4,14%

Subtotaal Eigen uitgaven 667.064,01 66,01%

   Uitgaven dreamproject ism Memisa - DGD 343.431,66 33,99%

TOTAAL A+B 1.010.495,67 100,00%

ACTIVA PASSIVA

Vaste Activa 2.514,02 Eigen Vermogen 133.003,18

Vlottende Activa 290.619,91 Vreemd Vermogen 160.130,75

Totaal 293.133,93 Totaal 293.133,93

39,95%

33,99%

4,14%

7,24%0,80%

2,74%

0,15%

10,98%
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TOELICHTING BIJ DE 
FINANCIËLE SITUATIE

De vzw Sant’Egidio BXL Europe 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 finan-
cieel patrimonium van de Gemeenschap 
van Sant’Egidio werd ondergebracht.  
Op die manier wordt een onderscheid 
gemaakt tussen het beheer en de exploi-
tatie, met toepassing van het voorzichtig-
heidsprincipe van de goede huisvader. 

De Belgische tak van Sant’Egidio maakt 
deel uit van de internationale Gemeen-
schap 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 vereni-
ging dient men rekening te houden met 
de link tussen Sant’Egidio BXL Europe en 
de nationale en internationale bovenbouw 
van de Gemeenschap van Sant’Egidio, en 
met de engagementen die binnen dit 
grote geheel van toepassing zijn.

Sant’Egidio BXL Europe bundelt de krach-

ten 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 subsi-
dies van DGD, die via Memisa lopen. Hier-
door komen zij niet op de rekening van  
Sant’Egidio BXL Europe, maar we hebben 
het wel in het overzicht hier verwerkt, om-
dat dit een belangrijk deel van de ingeza-
melde middelen is. 

Ter financiering van de projecten in Nigeria, 
gepland in 2021, werden reeds op het einde 
van het jaar 2020 giften aan onze vereniging 
overgemaakt, welke boekhoudkundig ver-
werkt werden in de jaarrekening van het jaar 
2020. Gezien de uitgaven plaatsvonden in 
2021 werden de uitgaven dan ook opgeno-
men in de jaarrekening van 2021. Doordat de 
inkomsten en de uitgaven in twee opeenvol-
gende jaarrekeningen werden opgenomen, 
resulteerde dit 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 moment-
opname zijn per 31 december 2021.

« Geluk is geven  
en anderen helpen ». 

Henry Drummond 
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