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NIEUWE VOORZITTER VAN  
DOKTERS VAN DE WERELD 

Ri
De Ridder, 

Ri De Ridder is niet het soort mens dat na zijn pensioen voltijds aan 
het tuinieren slaat.  Wel het soort man om de nieuwe voorzitter te 
worden van Dokters van de Wereld. Wat hij dan ook gewoon doet. 

Wat heeft u gemeen met Dokters van de Wereld? 
« Moest Dokters van de Wereld een mens zijn, we waren beste vrienden. Van het 
oprichten van wijkgezondheidscentra, het bedenken van de functie Intercultureel 
Bemiddelaar, tot het vechten voor de forfaitaire geneeskunde: het waren indertijd 
mijn stokpaardjes, maar het hadden evengoed pijlers van Dokters van de Wereld 
kunnen zijn. »

Wat wil je verwezenlijken bij Dokters van de Wereld? 
« Het zorgsysteem in België is redelijk goed, behalve voor wie uit de boot valt. 
We hebben voor alle zogenaamde outsiders –daklozen, mensen zonder papieren, 
gevangenen- aparte zorghokjes ineen getimmerd met in elk van hen een kast 
van een bureaucratie en een vage soep van soms surrealistische regels. Zo krijg 
je als dakloze enkel zorg als je een adres kan voorleggen. Dat is absurd. Ik pleit 
dan ook voor het wegwerken van die aparte hokken. Een inclusief zorgsysteem is 
rechtvaardig maar ook goedkoper, efficiënter én veiliger voor de volksgezondheid. »

En wat … (onderbreekt en is op dreef): 
« We moeten ook veel meer investeren in preventie, bv. bij moeder en kind. Wist je 
dat de fysieke en psychische zorg tijdens je eerste levensjaren een blueprint vormt 
voor de rest van je leven? Sociale ongelijkheid start al in de buik. Door preventie en 
kennisverhoging kan je gelukkig veel rechttrekken en ervoor zorgen dat de baby die 
opgroeit in een kamertje aan Brussel-Noord grosso modo dezelfde start krijgt als de 
baby die opgroeit in een driedubbel geïsoleerd huis in Brasschaat. Dat zijn het soort 
uitdagingen waar ik samen met Dokters van de Wereld mijn tanden wil in zetten. » 

U heeft al zeven miljoen waters doorzwommen. Wat is uw tip voor 
mensen en organisaties die willen vechten voor een rechtvaardiger 
wereld?  
« Enkel op de barricaden springen heeft geen zin. Je kan iets wezenlijks veranderen 
maar alleen als je naast je strijdlust ook een zak met positieve alternatieven 
meeneemt naar het veld. Innovatieve oplossingen waarmee je vervolgens netwerken 
kan smeden, kan groeien, iets fundamenteels kan veranderen. In feite zoals Dokters 
van de Wereld doet, bedenk ik nu. Ja, misschien zijn we echt wel een match made 
in heaven (lacht). 

BIO  

 1976 > 2000 Praktiserend huisarts 
 1997 > 2005  Adviseur en kabinetschef Ministerie Volksgezondheid en 

sociale zaken 
 2005 > 2018  Directeur van het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- 

en Invaliditeitsverzekering 
 2018 Voorzitter Dokters van de Wereld 
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Beste lezer,

Een eerlijke toegang tot zorg: dat is onze 
kernmissie en het kloppend hart van Dok-
ters van de Wereld. Een wereld waarin ie-
dereen dezelfde kans heeft om zijn of haar 
gezondheid in handen te nemen: dat is het 
doel waar we elke dag voor gaan. 

Wie ons de komende jaren zal helpen met 
die strijd is Ri de Ridder, onze nieuwe 
voorzitter. Als ouwe rot in het vak zal hij 
onze motor nog meer kracht bij zetten. 
Ri volgt Michel Roland op, die ons in de 
voorbije jaren van exponentiële groei én 
verandering altijd heeft bijgestaan. 

Voorbeelden van die voortdurende groei 
en verandering kan je teruglezen in ‘De 
Essentie’, een overzicht van onze impact 
die we vorig jaar maakten, ook dankzij jou. 
Hier in België (zoals de Medibus die 5 
jaar na z’n start een onmisbaar deel is ge-
worden van het Brussels landschap – lees 
verder op pagina6), maar ook elders in de 
Wereld.

Wat niet verandert, is het belang van jouw 
steun. Dankzij jouw steun, voeren wij ac-
tie: jouw inzet (nog nooit hadden we meer 
deelnemers voor de 20KM van Brussel 
– lees pagina 10 en 11), uw vrijgevigheid 
(verjaardagen, geboortes, huwelijken, le-
gaten) en je mobilisatie zijn de drijvende 
kracht van Dokters van de Wereld. 

In een tijdperk waarin onze menselijke 
waarde steeds meer onder druk worden 
gezet, kies jij mee voor een kracht die ons 
samenbrengt: solidariteit. Bedankt. 

 

— Pierre Verbeeren
DIRECTEUR VAN DOKTERS VAN DE WERELD 
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Redactie: Jonathan Hardenne, Emmy Deschuttere, Sibylle Van Weymeersch – Layout: Ariane Gielen Gillgraphic sprl – V.U.: Dr. Michel Roland – Foto’s: Myriam Andries, Olivier Papegnies, Kristof Vadino, 
Hosam Salem, Seyba Keita - Dokters van de Wereld – Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel - +32 (0)2 225 43 00 – info@doktersvandewereld.be – www.doktersvandewereld.be 
Dokters van de Wereld ondertekent de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de bestem-
ming van de verworven fondsen.
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Steun aan @SOSMedFrance. Haar missie op zee redt niet alleen levens maar brengt 
ook menselijkheid in een Europa wiens leiders het moreel kompas hebben verloren. 
#Aquarius @EU #Europe 

We betuigden op Twitter onze steun voor SOS Méditerrannée en de Aquarius. De boot met migranten mocht niet 
aanmeren in de Italiaanse havens op bevel van de nieuwe extreemrechtse Minister van Binnenlandse zaken Matteo 
Salvini. Daarna volgden weigeringen van Malta en Frankrijk. Uiteindelijk zette Spanje z’n haven open voor de Aquarius. 

NEWS
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Belgisch repressiebeleid brengt  
migranten in gevaar 
Het politieke migratiebeleid beperkt zich steeds meer tot een 
heksenjacht. Een jacht die steeds vaker mensenlevens op het spel 
zet. Dat is de boodschap van de organisaties die in de humani-
taire hub werken. 

Elke dag vinden repressieve acties plaats door de politie. Afge-
lopen weken zetten nieuwe politieacties opnieuw onhoudbare 
druk op de aanwezige migranten in Brussel. Weggejaagd uit 
het Noordstation en de humanitaire hub, zijn deze mensen 
gedoemd tot een leven in angst. "We moeten ophouden met de 
constante criminalisering en dehumanisering van migranten en zorgen 
voor een minimale opvang zodat elke migrant een doordachte keuze 
kan maken over zijn of haar toekomst.", vertelt Pierre Verbeeren 
van Dokters van de Wereld. 

Samen met het Burgerplatform voor Vluchtelingen organiseerde 
Dokters van de wereld de witte mars ter nagedachtenis van 
Mawda. Het kleine meisje van twee jaar werd gedood tijdens 
het achtervolgen van een busje waarin ze zich met haar ouders 
bevond. Het incident staat symbool voor de impact van een 
steeds driester wordend migratiebeleid. 
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Dokters van de Wereld schort activiteiten in Mali op na Hold-Up 

Begin juni werden de kantoren van Dokters van de Wereld in Menaka (Noord-Mali) het doelwit van een gewa-
pende overval. 2 medewerkers werden vastgebonden en één van hen werd verwond. Door dit incident heeft Dokters 
van de Wereld beslist de activiteiten ter plekke op te schorten. De groeiende onveiligheid in het land treft steeds vaker huma-
nitaire medewerkers. “Het risico is zo groot geworden dat we momenteel niet anders kunnen dan onze hulpverlening on hold te zetten.” 
vertelt Pierre Verbeeren, Directeur van Dokters van de Wereld. “Dat betekent niet dat we de handdoek in de ring gooien. Van zodra 
de veiligheidscontext opnieuw beter is en alle partijen in het land ons een veilige humanitaire ruimte kunnen garanderen, hernemen we 
onze activiteiten.”

Actief sinds 2011, is Dokters van de Wereld één van de zeldzame organisaties die actief is in het Noorden van Mali. De 
opschorting van de activiteiten heeft een directe impact op 70.000 inwoners. Op de lijst van onveiligste landen voor hu-
manitaire organisaties staat Mali op nummer 2.

De dodenteller in de Gazastrook blijft 
oplopen. Onder hen ook medische hulpverle-
ners. Dokters van de Wereld is al 16 jaar ac-
tief in Palestina en veroordeelt het extreme 
geweld van de Israëlische bezetters. Daarom 
deden we samen met 80 organisaties een 
oproep voor een onafhankelijk internationaal 
onderzoek en vragen we de onmiddellijke 
stopzetting van de bezetting van de Gazas-
trook en de kolonisatie van Cis Jordanië en 
Oost-Jeruzalem. 



FOCUS

stralende zomeravond en de zon schijnt 
op de bankjes die voor de Medibus werden 
gezet. “Het is niet veel, maar het toont aan 
dat we gastvrij zijn en dat iedereen welkom is.”

Intussen maakt Thérèse zich klaar voor 
de Maraude: een groepje van 3 me-
dewerkers die wandelen in en rond 
de stations op zoek naar mensen die 
hulp nodig hebben. “Een cruciaal onder-
deel van het project. We wandelen doorheen de 
buurt, trekken naar de mensen die op straat 
zitten en gaan na of ze medische hulp nodig 
hebben. We vertellen hen over onze Medibus 
en dat ze er welkom zijn, elke week opnieuw. 
Die regelmaat: elke week aanwezig zijn op 
dezelfde plaats, hetzelfde uur, is van cruciaal 
belang. Het is nu al zo dat de mensen aan 
het wachten zijn in groep tot we aankomen.” 

De Kunstberg, de metro-ingangen… de 
mobiele ploegen weten waar de daklozen 

DE ESSENTIE

 DE MEDIBUS …?
De Medibus van Dokters van de Wereld 
is een mobiel zorgkabinet dat trekt naar 
mensen die volledig uitgesloten zijn van 
zorg. Sinds 2013 trekken we 3 avonden 
per week naar de grote stations in Brus-
sel, samen met vrijwillige verpleegkundi-
gen en onthaalmedewerkers. Op de bus 
kan iedereen rekenen op gratis parame-
dische zorg, een warm drankje, hygiëne-
kits en ook gewoon een luisterend oor. 

 WAAROM?
Dokters van de Wereld wil dat ieder-
een hetzelfde recht heeft op zorg. Maar 
sommige mensen raken niet tot onze 
zorgcentra of bij onze teams in de dak-
lozenopvang tijdens de winter. De Me-
dibus zorgt ervoor dat wij naar hen kun-
nen gaan, in hun leefwereld, en maakt 
het mogelijk een vertrouwensband op te 
bouwen. Daarom is het zo belangrijk elke 
week op post te zijn met onze bus op de-
zelfde plaatsen: zo weten onze Medibus-
patiënten dat ze altijd op ons kunnen re-
kenen. 

 VOOR WIE?
Iedereen is welkom op de bus. Mensen 
met of zonder dak boven het hoofd, met 
of zonder toegang tot zorg, jong, oud, 
alleen of in groep. Naast de rondes van 
Dokters van de Wereld wordt de bus trou-
wens ook gebruikt door organisaties die 
zich richten op druggebruikers en prosti-
tuees. 

Na z’n introductie in 2013 is de Medibus van Dokters van 
de Wereld een vertrouwd gezicht geworden in het Brussels 
straatbeeld. Voor de vaste bezoekers is het een warm anker-
punt, een ontmoetingsplek met regelmatige en goede kwali-
teitszorg. Stap mee in onze zorgbus en duik mee in de Brus-
selse nacht. 

ACHTER DE 
SCHERMEN IN  
DE ONDERBUIK 
VAN BRUSSEL

MEDIBUS

Centraalstation
“Dag mevrouw? Hoe is het ermee? Lang 
geleden dat we je nog een keer zagen! Hier, 
pak een koffietje.” Op maandag veel ‘habi-
tués’ op de bus aan het Centraal Station 
in Brussel. “Ze weten dat we hier staan en 
komen langs voor een koffietje. Sommigen 
blijven de hele avond, anderen komen ge-
woon eens hun neus binnensteken voor een 
praatje.” vertelt verpleegster Thérèse ter-
wijl ze haar eerste patiënt ontvangt. “Die 
vertrouwdheid is super en maakt dat we een 
band opbouwen met elkaar. Na een eind ko-
men ze langs om te vertellen over hun proble-
men en vertrouwen ze hun leven aan ons toe. 
Zoiets gebeurt alleen maar als je er altijd voor 
ze bent, als ze op je kunnen rekenen.” 

Intussen draait de Medibus op wieltjes: 
terwijl binnen in de bus consultaties plaats-
vinden, delen twee onthaalmedewer-
kers koffie, kousen of hygiënekits met 
zeep en scheermesjes uit. Het is een 

CENTRAAL STATION 

STATION  
BRUSSEL-NOORD

LOUIZALAAN
ZUIDSTATION

METROSTATION IJZER 
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zitten en wie nood heeft aan hulp. “ We 
forceren niemand en dringen nooit 
aan: we informeren hen over onze 
dienst en dan is het aan hen om te be-
slissen of ze meewillen naar de bus.”, 
vertelt de medewerker die zonet een pra-
tje deed met Rita, een dakloze vrouw die 
ze goed kent. “Soms duurt het weken voor 
ze voor het eerst hun neus durven binnenste-
ken. Als ze dan de week erop opnieuw langs-
komen en vragen naar de verpleegkundige, is 
onze missie geslaagd.” En inderdaad, als de 
maraude terugkeert naar de bus, zien we 
Rita staan met een koffie en een glimlach. 

Zuidstation
Dinsdag. Zelfde bus, andere plaats. 
Vanavond zien we een aantal vas-
te bezoekers maar ook veel nieuwe 
mensen. Sommigen zijn op doortocht 
in Brussel, sommigen hebben pas recent 
van de Medibus horen praten. Vanavond 
waait het hard op het Esplanadeplein. 
De warme koffies zijn meer dan wel-
kom voor de bezoekers. 

Eén van hen is Mieke. “Maar ik ben beter 
bekend als Micky Mouse.” Zegt ze. Mickey 
is een bekend gezicht en de vrijwilli-
gers zijn blij dat ze haar zien: het was 
al weken geleden dat ze was langsgeko-
men op de bus. Over haar mysterieuze 
verdwijning wil Mickey weinig kwijt, over 
waar ze al die weken sliep is ze zelf niet 
zeker. “Ik ben soms nogal verward” zegt 
ze “Ik moet mijn hoofd op orde brengen.” 
En dat gezegd zijnde gaat ze gaan zitten 
op het bankje voor de bus. Ondanks de 

stevige wind, blijft Mieke onverstoorbaar 
zitten. Intussen zitten de vrijwilligers 
bij haar: ze geven haar een pedicure, 
handschoenen en een vleugje parfum 
‘voor de moraal’. Alle medewerkers 
van de bus komen haar achtereenvolgens 
begroeten en proberen haar te motiveren 
om even de bus in te komen voor een 
medische check-up. Maar Mickey moet 
er niets van weten. Ze blijft rustig zitten 
voor de bus. “Dat moeten we aanvaarden” 
vertelt Lindsay Hooghe, coördinator van 
het project. “Op z’n minst hebben we goed 
met haar gepraat. Ik zal ervoor zorgen dat 
de vrijwilligers de komende weken een oogje 
in het zeil blijven houden.” 

Noordstation
“Een koffie en thee asjeblieft…” Aan het 
Noordstation staan de mensen te drum-
men voor een warm drankje. “We zitten 
hier in een andere context.” vertelt Maité 
Montuir, medewerker in de bus. “We zit-

 Als ze dan de week erop 
opnieuw langskomen 
en vragen naar de 
verpleegkundige, is onze 
missie geslaagd.

DONATEURSMAGAZINE 130 — 7 
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ten hier vlakbij het Maximiliaanpark en de humanitaire hub, hier 
zien we dan ook veel meer migranten dan op andere plaatsen.” Het 
ritme ligt hier erg hoog: aan de lopende band worden koffies, 
thee, hygiënekits en kousen uitgedeeld. Naast de klassieke 
pathologieën die typisch zijn voor een leven op straat – 
huidziektes, infecties aan de luchtwegen, stramme ge-
wrichten- worden hier vaker dan op de andere plaatsen 
wonden verzorgd. “Soms na een val van een vrachtwagen, soms 
door een gevecht en soms door politiegeweld” vertelt Jente, verpleeg-
ster op de bus. De jongen die ze net verzorgde raakte gewond 
aan zijn heup en komt bij Jente om zijn verband te verversen. 
“Als de diagnose te complex of urgent is, begeleiden we hen naar de 

spoeddienst. Wie een arts moet zien, kan mee naar het zorgcentrum 
van Dokters van de Wereld. Maar deze mensen hebben vaak zo’n 
slechte ervaring met openbare of externe diensten dat ze niet durven. 
Het is dan aan ons om hen gerust te stellen en hen te verzekeren dat 
ze bijvoorbeeld niet zullen worden gearresteerd.” 

Iemand die dakloos is, een migrant, druggebruiker of 
prostituee: de missie van de Medibus is altijd dezelfde: 
toegang geven tot zorg voor iedereen. Op vijf jaar tijd 
konden we zo duizenden mensen helpen met medische 
en paramedische zorg. 
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EEN JAAR  

MEDIBUS 
CIJFERS 2017

DE MEEST VOORKOMENDE  
PROBLEMEN 

ADEMHALINGSPROBLEMEN
HUIDPROBLEMEN

GEWRICHTSPROBLEMEN
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EEN JAAR  

MEDIBUS 
CIJFERS 2017

JE KAN MIEKE EN ONZE ANDERE 
PATIËNTEN HELPEN !

IBAN BE26 0000 0000 2929
DM6

Onze Medibus rijdt al 5 jaar lang door Brus-
sel en begint oud te worden. Het onderhoud, 
materiaal en de aankoop van een nieuwe 
Medibus betekent een aanzienlijke kost. 

Wil jij dat de Medibus elke week blijft rijden 
naar de duizenden mensen die op straat 
leven in Brussel en nood hebben aan onze 
hulp? Dat kan dankzij jouw steun. 

Dankzij jouw steun, kunnen wij de gezond-
heid van ongelofelijk veel mensen verbete-
ren. Bedankt voor je hulp ! 

Doe een gift op de rekening BE26 0000 
0000 2929 met de mededeling ‘DM6’ en 
steun de patiënten van de Medibus ! 
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ONTMOETINGEN
M.I.V. KOFFIE, THEE,  

HYGIËNEKITS, EEN GESPREK

876 
PARAMEDISCHE 
CONSULTATIES 

35 
VRIJWILLIGERS

VERPLEEGKUNDIGEN EN 
ONTHAALMEDEWERKERS) ZETTEN 

ZICH 2 TOT 4 KEER PER MAAND 
IN VOOR DE MEDIBUS, HET HELE 

JAAR DOOR 

DE MEEST VOORKOMENDE  
PROBLEMEN 

ADEMHALINGSPROBLEMEN
HUIDPROBLEMEN

GEWRICHTSPROBLEMEN



AGENDA ZOMERFESTIVALITIS
DOKTERS VAN DE WERELD 
TREKT DEZE ZOMER NAAR DE 
FESIVALS IN BELGIË OM ONZE 
TEAMS EN PROJECTEN VOOR TE 
STELLEN! 

Esperanzah !
3-4-5/08
FLOREFFE
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MOBILISATIE

Les Solidarités
25-26/08
NAMEN
Dit jaar start ‘Solidarités’ op vrijdag 24 augustus 
met een festivaldag die volledig in de kijker staat 
van organisaties zoals de onze. We zullen er 
uiteraard ook zijn!

Mani Fiesta
8-9/09
BREDENE AAN ZEE 

Ons Brussels  
zorgcentrum  
heeft je nodig!

Ons Brussels Onthaal, zorg en oriëntatiecen-
trum helpt elke dag mensen die geen toegang 
hebben tot zorg. Ze kunnen bij ons terecht 
om een arts te zien en een medische opvol-
ging te krijgen. 

Dit centrum werkt op basis van vrijwilligers. 
En we hebben je nodig! We zijn op zoek naar: 

  Dokters die minstens een halve dag per 
week consultaties kunnen doen 

  Onthaalmedewerkers die één keer 
per week (maandag of dinsdag) kunnen 
langskomen om onze patiënten te onthalen 
en de consultaties voor te bereiden. 

INTERESSE? 
Surf naar www.doktersvandewereld.
be en gaa naar ‘vacatures’. Je kan 
ook meteen een mailtje sturen naar 
engagement@doktersvandewereld.be

Vrijwilligersoproep

10 — DONATEURSMAGAZINE 130
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« Hoeveel van mijn gift gaat 
rechtstreeks naar de terreinpro-
jecten van Dokters van de We-
reld? »

Voor ons is het heel belangrijk om het 
aandeel van je gift maximaal te investeren 
in onze projecten op het terrein.  

Slechts 8% van ons budget gaat naar 
functioneringskosten. 7% gaat naar fond-
senwerving. Dat betekent dat 85% van 
de giften rechtstreeks gaat naar vrouwen, 
kinderen en mannen die nood hebben aan 
zorg in België of daarbuiten. 

Om meer te weten te komen over de im-
pact van je gift, kan je De Essentie lezen 
die samen met het magazine werd toege-
stuurd. Op pagina 3 kan je onze financiële 
grafieken zien. 

 

De digitale versie van  
De Essentie is ook te lezen op  
www.doktersvandewereld.be 

— Sibylle Van Weymeersch
FUNDRAISING OFFICER

Heeft u een vraag over uw fiscaal attest, 
domiciliëring, adresverandering of iets 

anders dat te maken heeft met je gift aan 
Dokters van de Wereld?  

Stuur een mailtje naar  
donateurs@doktersvandewereld.be  

of contacteer ons op het nummer  
02 225 43 00. We helpen je met veel 

plezier!

Donateurs-
vragen

‹‹ ‹‹
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Doc’ Riders
22-23/09
MARCHE-EN-FAMENNE  
PLUS REGIO

Inschrijving:  240€/team van3

 www.docriders.org

Bedankt... 

  Aan de 118 deelnemers van de 20KM door Brussel ten voordele van Dokters van de We-
reld. Ook dank aan de 338 peters en meters die de kilometers hebben gesponsord. 
Een speciale dank ook aan de bedrijven die ons steunden: Marsh, Multipharma, P&V 
Verzekeringen et Spie. Samen zamelden we 18.791€ in ! 

  Aan de nu al 35 teams die zich hebben ingeschreven voor de Doc’Riders waardoor 
we nu al 15.000€ inzamelden. 

  Aan mevrouw en Mr. Meulemans die Dokters van de Wereld vermeldden op hun huwe-
lijkslijst en zo 1652€ inzamelden voor Dokters van de Wereld ! 

  Aan Alexia Vandenbroucke die een verjaardagsfeest organiseerde voor haar mama en 
zo 860€ inzamelde voor Dokters van de Wereld. 



SCHENK ONS UW LAATSTE WENS !
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INFORMATIEAANVRAAG – LEGATEN

STUUR DIT COUPON OP NAAR: Dokters van de Wereld 
Dienst legaten - Kruidtuinlaan, 75 - 1210 Brussel

CONTACT: doktersvandewereld.be 
legaten@doktersvandewereld.be - 02/225 43 62

NAAM  ......................................................................................................................................................................

VOORNAAM ...........................................................................................................................................................

ADRES  .....................................................................................................................................................................

POSTCODE  ................................  STAD  ...............................................................................................................

TELEFOONNUMMER  ...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

E-MAIL  ....................................................................................................................................................................

MRMEVRWenst u meer info te ontvangen over legaten, 
giften, levensverzekeringen en fondsen?  
Vul dan onderstaand formulier in.

JA, ik wens meer informatie  
te ontvangen over legaten, giften, 
leversverzekeringen en fondsen.

JA, ik wens dat de dienst legaten me 
telefonisch contacteert.


