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Beste donateur,
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Je houdt op dit moment de kersverse editie van ons nieuw donateursmagazine in
de hand. En meer dan ooit is het jouw
magazine. Want jij, als donateur, staat
meer dan ooit centraal in de steeds groter wordende beweging die Dokters van
de Wereld heet. In deze editie kan je op
pagina 2 kennismaken met Paul, een
doordeweekse donateur. Hij vertelt je
waarom hij ons maandelijks steunt en
zo een ongelofelijk verschil maakt op het
terrein. Op de nieuwspagina’s lees je de
meest recente gebeurtenissen wereldwijd: als humanitaire organisatie zitten
we meer dan ooit in het epicentrum van
brandend actuele wereldgebeurtenissen.
Verderop vind je twee bladzijden (p. 11
en 12) die volledig aan jou zijn gewijd: de
mobilisatiepagina’s geven een antwoord
op je donateursvragen, nodigen je uit op
events en mobiliseren je om mee te vechten voor een rechtvaardiger wereld.

Paul (42 jaar) komt uit Waver en heeft
twee kinderen. Hij heeft ervoor gekozen
om een maandelijkse gift te doen aan
Dokters van de Wereld en op die manier
onze projecten te ondersteunen.
Hoe heb je Dokters van de Wereld leren
kennen?
“Ik kende Dokters van de Wereld van naam, zoals
de meeste mensen veronderstel ik.Vier jaar geleden
– in 2013 denk ik – heb ik gepraat met één van
jullie straatwervers. Dat was aan de metrohalte
Park. Ik kom er elke dag langs want ik werk er
vlakbij. Ik had wat tijd over dus ben ik gestopt om
met de straatwerver, die zeer sympathiek was trouwens, te praten. En ik heb getekend! Sindsdien stop
ik wel niet meer wanneer ik ze opnieuw tegenkom.
Ik zeg hen dan dat ik al donateur ben (lacht)!”
Wat spreekt je aan in Dokters van de Wereld? Een specifiek project, de waarden,
de acties?
“Het is hun algemene missie die me echt aanspreekt en dan vooral wat de strijd tegen de sociale
ongelijkheid betreft op vlak van gezondheid en de
verdediging van de mensenrechten. Op vlak van
de projecten vind ik zowel de Belgische als de internationale projecten even belangrijk. De problemen
van de wereld zijn vandaag evengoed de problemen van België. Helaas kunnen we ze niet los van
elkaar oplossen. De problemen die de vluchtelingencrisis met zich meebrengt zijn hiervan een perfect voorbeeld. “

IN DEZE EDITIE
KORT ...

NIGER: NIEUW
MIGRANTENKERKHOF IN
DE MAAK
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SOMALIË, NIGERIA,
JEMEN, KENIA:
DOKTERS VAN DE
WERELD IN DE STRIJD
TEGEN HONGER

Veel vragen en hopelijk nog meer antwoorden. Welkom in ons nieuw magazine. We horen graag wat je ervan denkt.

— Pierre Verbeeren
DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD

© Jelle Boone

Diepgaand en gedegen nieuws wordt
steeds zeldzamer. In tijden waarin alles
sneller, korter en oppervlakkiger wordt,
gaan wij tegen de stroom in. Vanaf pagina
6 kan je wegduiken in een diepgravend
dossier waarin we één thema tot op het
bot onderzoeken. In deze editie gaan we
dieper in op de hongersnood die Afrika
teistert: hoe is die ontstaan? Vanaf wanneer spreken we eigenlijk over een hongersnood? Wat doen wij nu in feite in al
die landen? En hoe speel jij als donateur
hierin een cruciale rol?

© Kristof Vadino

Steun je Dokters van de Wereld ook nog
op een andere manier?
“Helaas heb ik geen tijd om vrijwilligerswerk te
doen. Ik heb echter wel de 20km door Brussel gelopen dit jaar. Ik loop regelmatig, maar het was de
eerste keer dat ik eraan deelnam. Naast de sportieve uitdaging, was het voor mij ook vooral belangrijk om te lopen ten voordele van een ngo die
me nauw aan het hart ligt, zoals Dokters van de
Wereld. Ik ben erg trots op mijn tijd – 1u48! – maar
ik ben nog trotser op het feit dat ik geld heb kunnen
inzamelen voor Dokters van de Wereld! ”

EDITO
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MOBILISATIE

OP DE AGENDA, JOUW VRAGEN, BEDANKT AAN …:
DE NIEUWE MOBILISATIEPAGINA’S!

Redactie: Jonathan Hardenne, Emmy Deschuttere – Werkten mee: Matthieu Blès, Hélène Leroy, Margaux Daenen – Layout: Els Gillisjans – V.U.: Dr. Michel Roland – Foto’s: Jelle Boone, Bart Dewaele,
Oivier Papegnies, Kristof Vadino. 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 bestemming van de verworven fondsen.
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KORT ...

Wist u dat?

Cijfers

... in Milaan meer dan 100.000 mensen op
straat kwamen om een humaner onthaal te
eisen voor de migranten en vluchtelingen.
Het ging over de grootste betoging in Italië
sinds 20 jaar.

2.108

HET AANTAL MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN DAT SINDS 2017
STIERF IN DE MIDDELLANDSE ZEE*
Zo’n 1500 mensen verdronken terwijl ze Italië probeerden te bereiken. Sinds Europa een deal sloot met
Turkije, is de zeeroute vanuit Libië naar Italië weer
‘populair’. Met 60.000 aangespoelde vluchtelingen en
migranten is Italië hét aankomstland geworden voor
mensen op de vlucht voor honger, armoede, geweld
en conflict.
OIM

#STOP1921
Tijd voor een ander
drugbeleid
In 1921 werd de wet gemaakt
rond druggebruik. Bijna honderd jaar later is die wet bijna
nog identiek dezelfde. “En dat
is nefast voor de druggebruikers en
de publieke gezondheid.”, vertelt
Stephane Heymans, Directeur
Operaties.“ De wet draait volledig rond onderdrukking en bestraffing,
en dat uit zich in een totaal achterhaalde aanpak rond toxicomanie.
Anno 2017 gaat 60% van het budget naar onderdrukking en slechts
4% naar preventie. Dat kan beter.”
Daarom lanceren een aantal organisaties – waaronder Dokters
van de Wereld - een campagne die draait rond het feit dat verslaving vandaag nog de enige ziekte is die we bestraffen. “Het
criminaliseren van druggebruikers brengt geen zoden aan de dijk. Dat
bewijzen studies en onderzoek keer op keer. Het criminaliseren van
druggebruik leidt alleen maar tot risicogedrag en overbevolkte gevangenissen. Toch blijven we telkens die kaart spelen.”, vervolgt Heymans. “ Met deze campagne willen we het debat opentrekken en aantonen dat we met het toevoegen van preventie, het verminderen van
risicogedrag en gezondheidspromotie betere resultaten kunnen halen.”
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Vluchtelingen uit Syrië maken 10% uit van de totale bevolking in Jordanië. Een groot deel woont in gigantische
kampen, zoals het Zaatari-kamp waar deze foto werd
genomen. Dokters van de Wereld heeft in dit kamp een
zorgcentrum gebouwd zodat de bewoners zich medisch
kunnen laten verzorgen. Iedereen kan er terecht voor algemene medische zorg, maar ook voor vaccinaties, zwangerschapsopvolging, psychische zorg en zorgeducatie.

Niger: nieuw migrantenkerkhof
in de maak

Deze foto maakt deel uit van de expo #IAmHuman
van Amnesty International
mdm_dvdw_be

© Olivier Papegnies

*

jesuishumain.be

“Het criminaliseren van druggebruikers
brengt geen zoden aan de dijk. Dat bewijzen
studies en onderzoek keer op keer. Het
criminaliseren van druggebruik leidt alleen
maar tot risicogedrag en overbevolkte
gevangenissen.
— Stéphane Heymans
DIRECTEUR OPERATIES DOKTERS VAN DE WERELD

Het is bevestigd: de overheden
verbieden ons om nog water en
voedsel te geven aan de migranten.
Waar zijn we mee bezig?
@AubergeMigrants, partner van Dokters
van de Wereld in Calais, protesteert tegen
de onderdrukking van de overheid en het
geweld tegen de migranten.

44 doden, waaronder kinderen en baby’s. Begin juni
werd bekend dat minstens 44 migranten in de woestijn van Niger stierven door dorst nadat hun auto in
panne was gevallen. Hoewel het nieuws de pers haalde, is dit voorval het topje van de ijsberg. Of woestijnberg. Dat zegt onze medewerker Soumaila vanuit
Niger: “Door een nieuwe wet, die onder druk van de EU
tot stand kwam, worden de officiële, veiligere woestijnroutes
strenger gecontroleerd. Europa hoopt zo de migratiestroom
naar Libië in te dijken. Om de overkant te halen, worden
de migranten verplicht onbekende, levensgevaarlijke routes te nemen.Veel mensen rijden uiteindelijk verloren in de
onmetelijke woestijn, zonder benzine en water in temperaturen tot vijftig graden. Daar sterven ze uiteindelijk van
de dorst.” Sinds de wet wordt toegepast, is het aantal
mensen dat via de officiële route reist drastisch gedaald. “Dat betekent niet dat er minder migratie is, wel
dat de mensen nu ‘kiezen’ voor de onbekende routes, met
alle dodelijke gevolgen vandien.”, concludeert Soumaila.
Dokters van de Wereld verleent medische zorg aan de
doorreizende migranten aan de rand van de woestijn.
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DE ESSENTIE
NIGERIA

JEMEN

SOMALIË
ETHIOPIË

HONGERSNOOD:
WAT IS DAT?

Een regio of land bevindt zich
officieel in een hongersnood
als sprake is van deze 3 dingen:
• Elke dag sterven meer dan 2
op 10.000 mensen en 4 op
10 kinderen jonger dan vijf
• Er is minder dan 4 liter water beschikbaar per persoon per dag
• Het beschikbare voedsel
per persoon ligt lager dan
2100 calorieën per dag.

DOKTERS
VAN DE WERELD
MOBILISEERT ZICH

Samen staan we sterk: om zo
goed mogelijk te strijden tegen deze crisis heeft Dokters van de Wereld de kracht
van alle delegaties in het netwerk samengebracht: samen
hebben we onze financiële en operationele middelen
bijeengebracht om zoveel
mogelijk mensen te kunnen
helpen. Zo komt het dat we
vandaag aanwezig zijn in Jemen, Somalië, Kenia, Nigeria
én Ethiopië.
Wat doen we:
• Screening, detectie en behandeling van mensen die
ondervoed zijn
• Behandeling, het ondersteunen van centra en sensibilisering in de strijd tegen
cholera, diarree en epidemieën
• Medische basiszorg verlenen aan de bevolking
• Vaccinatie van de kinderen
• Zwangerschapsbegeleiding
en familiale planning
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SOMALIE, JEMEN, NIGERIA, KENIA, ETHIOPIË

EEN HONGERSNOOD
VEROORZAAKT
DOOR DE MENS
Geweld maakt de honger erger

Miljoenen mensen worden op dit
moment bedreigd door een hongersnood. En honderdduizenden
mensen lijden al aan ondervoeding. Het zijn astronomische cijfers die het moeilijke maken om je
er iets bij voor te stellen. Maar in
een aantal Afrikaanse landen is het
eenvoudig samen te vatten: elke
dag sterven er mannen, vrouwen
en kinderen omdat ze niet genoeg
te eten en te drinken hebben.

“Mijn dorp werd zwaar getroffen door de
droogte. M’n familie heeft al haar vee verloren en mijn baby is ziek geworden. We
hebben 24 uur moeten wandelen om tot hier
te raken.” Ayan Abshir draagt haar baby
in haar armen. Haar dochtertje. In haar
neusje zit een sonde die tot in de maag
gaat. Zo krijgt ze voedsel dat ze momenteel zelf niet kan doorslikken. We bevinden ons in het hospitaal van Bosasso,
in het Noorden van Somalië. Hier heeft
Dokters van de Wereld een stabilisatiecentrum opgezet en verzorgen we ondervoede kinderen met complicaties.
Net zoals deze jonge mama, zitten hier andere moeders met hun kind, soms baby’s.
De meeste mensen die hier zitten hebben
hun dorp moeten verlaten door de honger
en wonen nu in kampen rond de stad. Mo-

menteel telt Bosasso 60.000 hongervluchtelingen en hun aantal blijft toenemen.

Een crisis veroorzaakt
door de mens

Ayan en haar dochtertje worden “interne
ontheemden” genoemd: uit overlevingsdrang zijn ze hun huis ontvlucht en naar
een ander deel van het land getrokken.
Die interne vluchtelingenstroom zien we
ook in de andere landen die getroffen
worden door de honger. Het is telkens
een combinatie van klimaatproblemen en
conflicten die deze ellende veroorzaakt.
“In alle landen waar nu honger heerst, is de
mens inderdaad voor een groot deel verantwoordelijk.”, vertelt Stéphane Heymans,
Directeur Operaties bij Dokters van de
Wereld. “In tijden van conflict implodeert
de infrastructuur van een land: wegen, publieke gebouwen, zorgcentra… Vee sterft,
oogsten mislukken, en mensen slagen er niet
meer in om aan hun basisbehoeften te voldoen.” De voorbeelden zijn talrijk: van het
conflict in Jemen, terroristen van Boko
Haram in Nigeria tot een verwoestende
burgeroorlog in Somalië. “Eén van de
gevolgen van die conflicten is dat het voor
humanitaire organisaties extreem moeilijk is
om voedsel, water of medicijnen op de juiste
plek te krijgen. Hoe kan je nog eten importeren als luchthavens plat liggen? Hoe kan
je water transporteren als wegen niet meer
toegankelijk zijn? Het maakt de strijd tegen
honger erg uitdagend.”

© Jelle Boone

KENIA

Epidemieën
met dodelijke gevolgen

Als er een hongersnood of ondervoeding
heerst, gaat het niet enkel over voedsel en
watergebrek. De medische zorgverleners,
zoals Dokters van de Wereld, moeten zich
ook mobiliseren om de situatie niet nog
erger te maken: “In situaties van ondervoeding, wordt de kans op ziekte en epidemieën
groter.”, zegt Xavier de Bethune, Medisch
Directeur bij Dokters van de Wereld. “De
hygiëne vermindert en het immuunsysteem
van de mensen is verzwakt, vooral bij kinderen. Vaak gaat een hongersnood dan ook
gepaard met diarree, cholera of mazelen.”
Ziektes die in dit soort situaties vaak dodelijk kunnen zijn.

Jemen: crisis bovenop een crisis

Jemen bevindt zich al twee jaar in een
gewapend conflict dat nu z’n hoogtepunt bereikt. Intussen zijn al miljoenen
burgers hun geboorteplek ontvlucht naar
veiligere plaatsen in het land. De helft
van de zorgstructuren is intussen vernield en zijn niet langer functioneel. De
toegang tot zorg is hierdoor erg moeilijk
geworden. Bovenop het conflict lijdt de
bevolking honger. En bovenop die honger dreigt een choleraepidemie. “Momenteel worden per dag 3000 mogelijke nieuwe
gevallen van cholera gedetecteerd.”, vertelt
Stéphane Heymans. “3000, Dat is een
gigantisch hoog cijfer. Sinds april zijn al
789 mensen gestorven door de gevolgen van

Mijn baby is ziek geworden.
We hebben 24 uur moeten
wandelen om tot hier
te raken.
— Ayan Abshir
PATIËNT VAN DOKTERS VAN DE WERELD IN SOMALIË

cholera. En dat in een context waarbij geen
van de gewapende groepen de humanitaire
organisaties vrije toegang wil verlenen. Dit
is wat we noemen een totaalcrisis, met een
verpletterende verantwoordelijkheid van de
internationale gemeenschap.”
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NIGERIA

JEMEN

BORNO

SOMALIË
BOSASSO

STRIJDEN TEGEN DE HONGER

© Jelle Boone

DE CIJFERS

Dokters van de Wereld blijft deze
problematiek op tafel leggen. Dat
doen we niet enkel met acties op het
terrein maar ook door de politici en
beleidsmakers ter verantwoording
te roepen en een oproep te doen om
maatregelen te nemen die een eind
kunnen maken aan deze catastrofale
realiteit.
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Hoe is de situatie ter plekke?
We zitten momenteel met de ergste droogtecrisis sinds 1945. De
regens van november en oktober
zijn er nooit gekomen. Ja, er waren
een paar weken dat het regende,
maar lang niet genoeg om oktober te halen. En de komende tijd
wordt niets van regen voorspeld.
De gevolgen zijn niet te schatten:
ons vee sterft, de oogsten zijn naar
de vaantjes en de mensen hebben
niet genoeg te eten.

PRIMAIR ZORGCENTRUM

KENIA

Wat doet Dokters
van de Wereld?
Dokters van de Wereld gaat met
mobiele teams naar kleine gemeenschappen om daar de mensen te screenen op ondervoeding.
Het echte doel is vermijden dat
ze in de fase van zware ondervoeding belanden. Zeker voor
kinderen en vrouwen is dat van
cruciaal belang. Terwijl we daar
zijn met onze teams geven we ook
medische consultaties aan de bevolking ter plekke.

We zitten momenteel
met de ergste
droogtecrisis sinds
1945. De regens van
november en oktober
zijn er nooit gekomen.
— Lucy Obolensky
MEDISCH COÖRDINATOR IN KENIA

ISIOLO

VASTE KLINIEK
MATERNITEIT
URGENTIETEAM OM TUSSEN TE
KOMEN TIJDENS ERNSTIGE
CRISISSITUATIES

© Jelle Boone

Arts Lucy Obolensky is medisch coördinator voor Dokters van de Wereld in Isiolo,
Kenia. Hier werd in april een
noodprogramma opgestart.

ZORGCENTRUM

MOBIEL TEAM

ITW

De totaalcrisis in Jemen is inderdaad
het gevolg van een dramatisch geopolitiek schaakspel: de gewapende groepen
die momenteel het land verscheuren,
worden gesteund door Saoudi-Arabië,
die op hun beurt worden gesteund door
Westerse landen zoals Amerika, Engeland en Frankrijk. Bovendien heeft het
wapenembargo van de Verenigde naties
gezorgd voor een blokkade van geneesmiddelen en voedsel: “Dit rampzalig
dominospel kan enkel ophouden als de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt.”, besluit Heymans.

STABILISATIECENTRUM

JULLIE GIFTEN MAKEN HET VERSCHIL!
Het is dankzij jullie giften dat we teams en
hulp kunnen sturen: bedankt voor jullie
solidariteit tot nu toe!
Vandaag is Dokters van de Wereld intensief bezig met de strijd tegen honger en
ondervoeding. Elke dag trekken onze
verpleegkundigen en artsen erop uit om
levens te redden en dat kunnen ze dank-

zij jouw steun. Met extra steun kunnen ze
nog verder gaan!
Doe een gift op het rekeningnummer
BE26 0000 0000 2929 met als mededeling « DM2 » en steun de vrouwen,
mannen en kinderen die op dit moment
vechten voor hun leven.

IBAN BE26 0000 0000 2929
DM2

dokters van
de wereld
doet mee

MOBILISATIE

Podiumtip

AGENDA
Deze zomer trekt Dokters van de Wereld naar
Esperanzah! Bezoek onze
stand en ontmoet onze animatoren en laat je informeren door onze collega’s!

04-06/08

Esperanzah
Floreffe – Vanaf 38€/
dag in voorverkoop
www.esperanzah.be

Komende september maken
we ons op voor een nieuwe
Biketour Editie! Doe mee in
teams van vier en steun onze
projecten: dit jaar rijden we
340 kilometer tot in het hart
van Londen City!

Beste donateur,

Dit wordt uw plekje! In elke editie van ons magazine beantwoorden we een vraag die ons werd doorgestuurd en interessant is voor de andere donateurs.
Heeft u vragen over uw fiscaal attest, evenementen, adresverandering, een nieuwe domiciliëring, verhoging van uw gift?
Stuur uw vraag naar donateurs@doktersvandewereld.be!

21-23/09

Biketour
Brussel-Londen - 340km
www.biketour.be

Een vraag?

Uw contactpersonen: Matthieu, Stef & Hélène

THEATER AAN ZEE
Oostende 27/07-05/08

Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar
nieuwsgierige geesten!

Elk jaar publiceert Dokters van de Wereld een rapport dat de toegang tot zorg in Europa in kaart
brengt. We trekken daarvoor naar 12 Europese landen en tientallen steden, waaronder België! Dit is
een belangrijk rapport om voor te leggen bij politici
en beleidsmakers in onze strijd voor een meer gelijke
toegang tot zorg voor kwetsbare mensen.

Vanaf 27/07 start Theater aan Zee, het fijnste theaterfestival van ons land in Oostende. Onze kijktip: de
voorstelling Het Kanaal, met een vluchteling die op
het punt staat om het Kanaal over te zwemmen en een
vrouw die aan de overkant afscheid neemt van het leven. Deze maatschappijkritische tekst plaatst de term
‘vreemdelingen’ in perspectief. In Het Kanaal komt
snel het wrange besef: migratie is van alle tijden, onze
reactie ook. Auteur Gaea Schoeters schreef de monologen, componiste Annelies Van Parys zette de originele tekst om tot liederen.
03/04/05 augustus om 20.30
TICKETS EN RESERVATIE www.theateraanzee.be

Heeft u zin en tijd om Dokters van de Wereld te
helpen? Heeft u een teamgeest en bent u goed met
mensen?

INFORMATIEAANVRAAG - LEGAAT

We zijn op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met de dataverzameling: het voorbereiden van
de enquete, coördinatie, verzameling en verwerking
van de resultaten.

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

MEER INFORMATIE VIA
engagement@doktersvandewereld.be

JA, ik wens meer informatie

te ontvangen over legaten, giften,
leversverzekeringen en fondsen.

JA, Ik wil dat de dienst legaten me
telefonisch contacteert.

CONTACT: doktersvandewereld.be,
legs@ doktersvandewereld.be, 02 225 43 64
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M

MEVR

NAAM ..........................................................................................................................................
VOORNAAM...............................................................................................................................
ADRES .........................................................................................................................................
POSTCODE ................................ STAD ...................................................................................
GEBOORTEDATUM .......................... TELEFOONNUMMER ..................................................
E-MAIL ADRES ...........................................................................................................................

OPSTUREN NAAR: Dokters van de Wereld,
Lange Beeldekensstraat 225, 2060 Antwerpen
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De NHS, het Zorgsysteem van Engeland, staat onder hoogspanning. Afgelopen januari werd een akkoord tussen de Britse overheid en de NHS bekend waaruit bleek dat de immigratiedienst de
medische gegevens kan inkijken om zo irreguliere migranten, die
bij de dokter op bezoek gaan, te tracken en uit het land te zetten.
Dokters van de Wereld UK heeft zich onmiddellijk tegen deze
deal gekant en doet dat nog steeds. De vertrouwelijkheid van
medische informatie is de hoeksteen van de gezondheidszorg
en wordt door deze deal met de voeten getreden. In de Britse
zorgcentra van Dokters van de Wereld zien onze artsen sinds de

deal een stijging in het aantal patiënten dat niet langer naar een
‘gewone’ arts durft gaan omdat ze bang zijn dat hun gegevens
zullen worden doorgespeeld naar de migratiedienst.
Dokters van de Wereld UK heeft deze campagne gelanceerd om
het protest tegen deze absurde deal te laten aanzwellen. Artsen
en andere zorgprofessionals, die tegen de deal zijn, hangen onze
affiche uit in hun kabinet en laten zo weten dat zij in elk geval géén
vertrouwelijke informatie doorspelen aan de migratiediensten.
MEER INFO OP
www.doctorsoftheworld.org.uk

