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WIJ ZIJN
DOKTERS VAN DE WERELD
$DMLDCHRBGDNMSVHJJDKHMFRNQF@MHR@SHDCHDAŦ
deel uitmaakt van een internationaal netwerk.
We bieden medische hulp aan kwetsbare
groepen in België en de rest van de wereld.

Onze visie
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Onze missie
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programma’s die mensen begeleiden tot ze een effectieve
toegang hebben tot zorg.
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DE PIJLERS VAN

ONZE MISSIE
Notre mission se base sur trois piliers
qui se complètent mutuellement.

Onze missie bestaat uit 3 pijlers die elkaar
aanvullen.

Soigner

Verzorgen

» N
 ous voulons donner aux populations un réel accès à la
santé. Notre approche est globale – nous nous intéressons à
un être humain dans son ensemble, pas seulement à sa maladie
– et communautaire – en encourageant la participation des
communautés avec lesquelles nous travaillons.

» W
 ij willen vergeten bevolkingsgroepen een reële toegang
bieden tot gezondheidszorg in al zijn vormen: fysiek,
mentaal en sociaal. Onze blik gaat verder dan het individu:
we bekijken niet enkel de ziekte maar ook de context waarin
iemand zich bevindt en mobiliseren de gemeenschap om
mee te participeren.

Témoigner
» P
 arler des faits, décrire la réalité vécue, donner des
chiffres. Grâce à notre expérience de terrain, nous interpellons
les pouvoirs locaux, régionaux, nationaux et internationaux
quant à leurs pratiques et à leurs effets sur la santé et les droits
des personnes.

Changer
» N
 ous voulons faire plus que soigner : nous voulons changer
les choses. Nous sommes aux côtés des personnes que nous
aidons pour leur donner ou leur rendre leur accès aux soins de
santé traditionnels.

Getuigen
» P
 raten over wat we zien, het bijeenbrengen van cijfers,
de feiten op tafel leggen. Danzij onze aanwezigheid op het
terrein kunnen we lokale, regionale, nationale en internationale
overheden interpelleren over wat we zien en hoe hun beleid
en politieke beslissingen de gezondheid van hun bevolking
beïnvloedt.

Veranderen
» W
 e willen meer doen dan verzorgen: we willen dat de dingen
veranderen. We staan zij aan zij met de mensen die we helpen
en zorgen ervoor dat hun recht op zorg hersteld wordt.
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SAMEN ZIJN ZIJ
DOKTERS VAN DE WERELD
DE VRIJWILLIGERS
Dokters, verpleegkundigen, onthaalmedewerkers, sociaal
assistenten, tandartsen, vertalers, animatoren: onze vrijwilligers vormen het hart van Dokters van de Wereld.

EXPATS
De expats zorgen voor een kwalitatief beheer van onze internationale projecten.

LOKALE MEDEWERKERS
In België en daarbuiten, focust Dokters van de Wereld op
samenwerking met lokale medewerkers. Dat zorgt voor
een lange termijn impact en een lokale verankering in de
gemeenschap waar we actief zijn.

PARTNERS
Van andere ngo’s, het middenveld of verenigingen: wij willen
versterken van wat al aanwezig is.

DONATEURS
Zonder de steun van donateurs, individueel of institutioneel,
kan Dokters van de Wereld geen acties opzetten. Dankzij
hen kunnen we onze projecten in de praktijk uitwerken.

EÉN VAN ONZE VRIJWILLIGERS GEEFT EEN WARM DRANKJE
AAN EEN DAKLOZE IN ONZE BRUSSELSE MEDIBUS.

DOKTERS VAN DE WERELD
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DOKTERS VAN

DE HELE WERELD
In België en daarbuiten richten onze projecten zich op mensen die
geen toegang (meer) hebben tot zorg. Hierbij focussen we ons op:

Vrouwen
Dokters van de Wereld begeleidt vrouwen in hun strijd voor gelijkheid, tegen
seksueel geweld, ongewenste zwangerschappen en moedersterfte.

Mensen in urgentiesituaties
Tijdens crisissen of conflicten wordt een bevolking kwetsbaar. Medisch personeel vlucht weg en zorgstructuren worden een doelwit. Wij ondersteunen
de bevolking en zorgstructuren met urgentieprogramma’s.

Mensen onderweg
Vluchtelingen, nomaden en migranten worden geconfronteerd met veel
zorgbarrières (financieel, linguïstisch, cultureel, administratief of legaal). Wij
werken samen met hen die hindernissen weg.

Mensen met risicogedrag
Al verschillende jaren trekken we naar mensen die risicogedrag vertonen zoals druggebruikers en sekswerkers. Door hun levenswijze worden ze vaak
gestigmatiseerd en uitgesloten van zorg. Wij sluiten hen weer in en integreren
hen in het reguliere zorgsysteem.

Geïsoleerde mensen
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Mensen in afzondering of zonder stem. (Straat)kinderen, ouderen, gedetineerden,… zijn soms kwetsbaar omdat hun stem niet of niet meer hoorbaar
is. Wij zoeken samen met hen hun stem terug.
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ONZE WAARDEN
Sociale rechtvaardigheid
Dankzij sociale rechtvaardigheid kunnen we een gelijke zorgtoegang realiseren die de fundamentele rechten
van de mens respecteert en een collectieve solidariteit
respecteert.

Empowerment
Met onze projecten zorgen we ervoor dat mensen in kwetsbare situaties zelf hun recht op zorg en gezondheid
kunnen verdedigen en in handen nemen.

Onafhankelijkheid
We zijn onafhankelijk van alle macht, of die nu politiek,
religieus of financieel is. We weigeren elke afhankelijkheid en verkiezen dialoog met de mensen in de gemeenschappen waar we actief zijn.

Engagement
We zijn een beweging van betrokken vrijwilligers en
medewerkers. Behalve verzorgen, getuigen we over wat
we zien en begeleiden we gemeenschappen in hun weg
naar sociale verandering.

Evenwicht
Tussen hier en daar, urgenties en lange termijn,
medische kennis en systeemkennis, institutionele
steun en steun van individuele burgers.

IN CHIOS, GRIEKENLAND, WACHTEN EEN VADER EN ZIJN DOCHTER
VOOR DE MEDIBUS VAN DOKTERS VAN DE WERELD.
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