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WORDT BRUSSEL
HET NIEUWE CALAIS?

GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

PORTRET

Pierre

VRIJWILLIG ARTS VOOR
DOKTERS VAN DE WERELD
Dokter Pierre (69 jaar) is afkomstig uit De
Haan. Na een leven lang een eigen praktijk
te hebben gerund in Gent, besloot hij na zijn
pensioen als vrijwillig arts aan de slag te
gaan bij Dokters van de Wereld. Portret van
een ijverig beestje.
Wat doe je zoal bij Dokters van de Wereld?
“Al bijna twee jaar werk ik als vrijwillig arts in twee
kustantennes van Dokters van de Wereld: die in Oostende en die in Zeebrugge. In Zeebrugge kan je me
minstens één keer per week terugvinden in het kabinet: daar verzorg ik vooral transitmigranten die ondergedoken leven in de streek. In Oostende werk ik
één keer per maand. In die zorgantenne verzorg ik een
verscheidenheid aan mensen: van Oostendse daklozen, kansarmen, mensen die hun mutualiteit verloren
hebben tot en met erkende asielzoekers.”
Hoe heb je Dokters van de Wereld leren
kennen?
“Zo’n twee jaar geleden liep ik door de winkelstraat
in Gent en werd ik aangesproken door een straatwerver. Die vroeg mij of ik donateur wilde worden. Na te
luisteren naar wat jullie allemaal deden, besliste ik om
een maandelijkse gift te doen. Een maand later kreeg
ik het eerste donateursmagazine en daarin stond een
oproep voor vrijwilligers aan de kust: ik heb geen twee
minuten getwijfeld. Intussen zijn we twee jaar verder
en ben ik wel part of the team.”

Wil je net als Pierre vrijwilliger worden
bij Dokters van de Wereld?
Bekijk al onze vacatures op
www.doktersvandewereld.be
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Wat motiveert je? Waarom trek je al twee
jaar naar Zeebrugge en Oostende om belangeloos mensen te helpen?
“Heel simpel: ik vind het mijn menselijke plicht. Deze
week zag ik op de consultaties in Oostende een vrouw
uit Irak. Ze verloor haar man tijdens een bombardement in haar thuisland. Haar man stierf naast haar
in bed, in een huis dat volledig in puin lag. Daarna
is ze op de vlucht geslaan en intussen is ze erkend als
asielzoeker en woont ze in Oostende. Maar elke dag
nog wordt ze gekweld door haar verleden en trauma’s.
Zo iemand mogen helpen: dat is wat mij motiveert.”

EDITO

HERFST 2017

Beste donateur,
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IN DE LOOPGRAVEN VAN
HET MAXIMILIAANPARK

Afgelopen maanden zaten tot 600 personen in deze situatie. We noemen hen
(transit)migranten : mensen, vaak jongeren
die aan de dictaturen van Soedan en Eritrea
ontsnapten, de woestijn overstaken, geëxploiteerd werden in Libië, de Middellandse
Zee overstaken, dromend over Italië, hopend op een nieuw leven. We denken hier in
België dat ze allemaal naar Engeland willen
gaan, maar dat is niet wat zij zelf zeggen. Zij
willen zich gewoon settelen en een nieuw
waardig leven opbouwen.

© Olivier Papegnies

Ben je al naar het Maximiliaanpark in
Brussel geweest? Tussen de hoge torens
van de Noordwijk is er een speelplein voor
kinderen, een waterpunt voor wandelaars
en toiletten voor de bezoekers. Stel je voor
dat dat grasplein je woonplek wordt.
Dat het waterpunt de enige manier is om
te drinken en je kleren te wassen. En je één
toilet moet delen met 400 andere parkbewoners.

IN DEZE EDITIE
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MIGRANTEN IN TUNIS:
"EEN NACHTMERRIE IS
OOK EEN DROOM"

Ter plekke doen we net zoals meerdere organisaties en burgers (p. 3-4). Het wordt
tijd dat alle bestuursniveaus in België hun
menselijke waarde terugvinden. En ons vergezellen in de zoektocht naar een menselijke oplossing, zonder uitsluiting.

— Pierre Verbeeren
ALGEMEEN DIRECTEUR

© Kristof Vadino

De migratievraag is een ingewikkeld globaal
vraagstuk dat verder reikt dan onze Europese grenzen, zoals in Tunis bijvoorbeeld
(p. 5-8). Maar één ding is zeker: migratie
is niet enkel een abstract vraagstuk maar
een dagelijkse realiteit voor zeer veel mensen. Een realiteit waarbij we deze mensen
niet eens het stukje karton gunnen dat
hen beschermt tegen de natgeregende
grond.
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U VRAAGT, WIJ DRAAIEN!
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IN DE LOOPGRAVEN VAN
HET MAXIMILAANPARK
Afgelopen zomer transformeerde het Maximilaanpark en
het Noordstation in Brussel in een woonplek voor honderden gestrande migranten. Aan hun lot overgelaten door de
overheid, zijn het de burgers en organisaties die naar het
park gaan met eten, kledij en medische zorg. Een overzicht
van de gebeurtenissen.

Cijfers

500 600
TOT
PERSONEN

in het park of aan het Noordstation.

 32 medische consultaties tijdens de
1
zomermaanden
 0 consultaties per dag in onze tent en
2
consultatiebus

Meest
voorkomende ziektes:
- Infecties aan de luchtwegen
- Dermatologische problemen
- Problemen met spieren en gewrichten
 e meeste mensen die we zien hebben Libie
D
en de Middellandse zee doorkruist voor ze in
Belgie belandden. De meerderheid bestaan niet
uit economische migranten, wel uit mensen die
conflict en oorlogslanden ontvluchtten zoals:
- Soedan
- Eritrea
- Ethiopië
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MAXIMILAANPARK

NOORDSTATION

Wat doet Dokters van de Wereld?
… - JUNI 2017
De Medibus van Dokters van de Wereld trekt elke donderdagavond naar het Noordstation om mensen te helpen die
geen toegang hebben tot zorg. Het team bestaat uit een verpleegkundige en onthaalmedewerkers. Al sinds augustus 2016 zagen
we een graduele stijging van het aantal migranten die langskwamen op de bus: soms wel tot 200 per avond.
JULI 2017- AUGUSTUS 2017
Als we zien dat het aantal migranten blijft stijgen, besluiten we
onze acties in het park uit te breiden: tijdens de zomermaanden gaan we nu ook elke woensdag naar het park met een
team van verpleegkundigen, vertalers en sociaal assistenten.
SEPTEMBER 2017 - …
Ondanks verschillende gesprekken en overleg met de bevoegde autoriteiten verbetert de situatie niet. De consultaties door
Dokters van de Wereld in het park raken stilaan gesatureerd. We
beslissen onze actie uit te breiden: we installeren een tent en
consultatiebus aan het park en zijn vanaf nu drie keer per
week aanwezig in het park.

© Olivier Papegnies

Intussen heeft de stad Brussel een lokaal toegewezen aan Dokters van de Wereld om consultaties te organiseren. Een kleine
verbetering maar de razzia's gaan nog elke dag door en intussen
worden grote vraagtekens gezet bij de inzet van een Soedanees
identificatieteam in het park dat banden heeft met het corrupte
en gevaarlijke regime in Soedan.

« Dit kan niet blijven duren.We zullen allemaal ziek en
gek worden.»
A. is 30 jaar en ontvluchtte Soedan. Via Italië en Frankrijk belandde hij in het park. Tijdens zijn eerste nacht in het park werd hij gearresteerd en meegenomen door de politie: “ Ze hielden me 24 uur vast en hebben me vier uur lang ondervraagd. Ze hebben me ook lichamelijk gefouilleerd.
Toen ik hen vroeg: waarom behandelen jullie mij als iemand die een misdaad
heeft gepleegd zeiden ze: “nationale veiligheid”. Het ironische is dat ik zelf mijn
land ben ontvlucht omwille van de nationale onveiligheid. Ik had nooit gedacht
dat ik hier zo ging worden behandeld: ik kdacht dat Europa de bakermat was
van de mensenrechten. In de praktijk worden we slechter behandeld dan dieren.”

Welke oplossingen?

Vanaf midden juli trekt Dokters van de Wereld aan de
alarmbel bij de autoriteiten en vragen we naar een oplossing voor de –letterlijk- aanmodderende situatie. Ons
voorstel: een onthaalcentrum voor de migranten. Dat
geeft niet enkel de parkbewoners een minimaal
menselijk onthaal maar zorgt er ook voor dat ze
na de nodige rust en via een informatiepunt echt
goed kunnen nadenken over de toekomst van hun
migratietraject. Bovendien zou een centrum ook een
ontlasting betekenen voor de buurtbewoners, pendelaars én politie.
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DE ESSENTIE
FRANKRIJK

ITALIË

SPANJE

TUNISIË
TUNIS
TUNESIË
ALGERIJE
LIBIË

WIE HELPEN WE IN
TUNESIË?

De meerderheid van onze patiënten komt uit landen van
Sub-Saharaans Afrika: dat gaat
van Ivoorkust, Kameroen, Congo of bijvoorbeeld Mali. We zien
iets meer vrouwen dan mannen
en 55% bevindt zich in een irreguliere status. Een derde heeft
papieren en de rest bestaat uit
asielzoekers, vluchtelingen of
mensen met een toeristenvisum.
Ten slotte is 34% van de patiënten student, heeft 22% een job
en is 44% of bijna de helft werkloos.

TUNESIË, EEN LAND OP
ZOEK NAAR EEN NIEUWE
VORM

Tunesië wordt gezien als de bakermat van de Arabische Lente.
Het waren de Tunesische burgers
die de kiem legden voor de burgerrevolutie en als eerste hun dictatoriale president van de troon
stootten. Intussen wordt Tunesië gezien als het land dat er als
enige in slaagt te transformeren
in een democratie: in 2014 werd
een nieuwe grondwet gestemd
en werd de eerste president verkozen op een democratische en
transparante manier. Persvrijheid,
gelijkheid tussen man en vrouw,
corruptie en discriminatie van migranten: Tunesië zit op momenteel volop in transitie.
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MIGRANT IN TUNIS:
EEN TAAIE REALITY
CHECK
Op zoek naar een beter leven, belanden veel buitenlandse
studenten of arbeiders in een taaie reality-check. Reportage
vanuit Tunis.

We zijn met z’n tienen. Jonge mannen wiens blik verraadt : hun kindertijd ligt nog niet zo lang achter
hen. Er zijn ook vrouwen, sommigen met een baby op de arm.
We bevinden ons in de wachtzaal
van Dokters van de Wereld in Tunis. De stoelen in de zaal staan in
een cirkel en er is een tafeltje met
speelgoed. Dan gaat de deur open:
een jonge vrouw met een verlegen
glimlach komt uit het kabinet. Van
daaruit een kordate vrouwenstem:
« De volgende ! »
Blikken kruisen elkaar tot een vrouw
rechtstaat. Het is Fatoumata, uit Ivoorkust. Haar buikje verraadt een prille
zwangerschap, meteen ook de reden van
haar bezoek aan Dokters van de Wereld.
In het kabinet zit Mariam, verantwoordelijk voor het onthaal van alle nieuwe patiënten. Zij zal de gids zijn voor Fatoumata
en haar begeleiden naar de juiste mensen
en instanties: van dokters, psychologen
of specialisten.

« Een nachtmerrie is ook
een droom»

Fatoumata zit naast Mariam, dicht tegen
elkaar aan een ronde tafel. “Ik heb een
gloeiende hekel aan vierkante tafels”, grapt

Mariam. “Ik wil geen mensen ontvangen
die tegenover me moeten gaan plaatsnemen”
zegt Mariam. “Dat zorgt voor afstand:het
laatste waar deze mensen nood aan hebben.”
De toon van het gesprek is zacht, Mariam maakt er een zaak van Fatoumata
op haar gemak te stellen. Daarna komt
het serieuze werk: een duik nemen in het
leven van Fatoumata en kijken hoe we de
knopen van haar leven kunnen ontwarren.
“Ik ben nu al twee jaar in Tunesië”, vertelt
Fatoumata. “Ik werkte met een contract
voor een familie – ik deed het huishouden,
paste op de kinderen, deed de was. Ik ben
speciaal voor dit werk uit Ivoorkust vertrokken. Een tussenpersoon had me geholpen met
het ticket. “Om het terug te betalen moet je
eerst een eind gratis werken” had hij gezegd.
Maar 5 maanden later had ik nog steeds
geen salaris ontvangen. Hoewel ik bang
was, heb ik toen gedreigd naar de politie te
stappen: ik werd uitgebuit en het was geen
leven.” Uiteindelijk moet Fatoumata haar
werkplaats ontvluchten en duikt ze onder
bij een vriendin. Vandaag kijkt ze met een
lucide blik terug: “De figuren die ons naar
hier laten komen verkopen ons dromen. Een
droom van een welvarend Tunesië waar je
een mooi leven kan opbouwen. Nu weet ik:
een nachtmerrie is ook een droom.”

© Kristof Vadino

De figuren die ons naar hier
laten kopen verkopen ons
valse dromen.

— Fatoumata

PATIËNT VAN DOKTERS VAN DE WERELD IN TUNIS

Aan Miriam’s gezicht valt niets af te lezen maar voor haar zijn dit soort verhalen
dagelijkse kost: “Deze meisjes komen naar
hier met het idee hard te werken en een leven
uit te bouwen. Even later belanden ze in een
put. En daarna worden ze dan ook nog eens
sans-papiers en begint de ellende pas echt.”
Wie vanuit landen als Ivoorkust naar
Tunesië komt, krijgt een verblijfsvergunning van 3 maand. Wie langer wil blijven
moet een aanvraag doen en aan vereisten
voldoen die in de praktijk erg moeilijk
zijn: “Er wordt een bewijs van werkcontract
gevraagd, maar deze migranten krijgen enkel de kans om zwart te werken. Idem voor
de woonplaats: wie langer wil blijven moet

een huurcontract kunnen voorleggen. Maar
mensen als Fatoumata kunnen enkel terecht
op de officieuze huurmarkt.” Ze maken dus
geen kans op een officiële verblijfsvergunning.

Slachtoffers van mensenhandel
en studenten

“Het is een vicieuze cirkel”, zegt Sonia
Khelif, coördinator. “In Tunesië mag je
als buitenlander enkel werken in sectoren waarvoor er onder de Tunesische
bevolking niet genoeg aanbod is. Maar
de meeste belanden in andere sectoren,
zoals de horeca, huishoudhulp: allemaal
beroepen waardoor je niet aan papieren raakt. 55% van onze patiënten zit
dan ook in een irregulier statuut. En dat
terwijl de meerderheid Tunesië binnenkwam met een geldig werkvisum maar
het vervolgens kwijtraakte.
“Slachtoffers van mensenhandel maken een
groot deel uit van ons patiëntenbestand”

zegt Sonia. “Ook studenten belanden vaak
in de kabinetten van Dokters van de Wereld.” Tunesië staat bekend voor z’n onderwijs en trekt dan ook veel studenten
aan. Maar de toegang tot zorg voor die
studenten is slecht georganiseerd en ingewikkeld: “In principe hebben jongeren
die ingeschreven staan op een universiteit
recht op een verblijfsvergunning. Maar in de
praktijk is het niet zo eenvoudig en hangt
die verblijfsvergunning af van een hele reeks
andere factoren.”

De toekomst?

Eén ding is zeker: de mensen die langskomen bij Dokters van de Wereld zitten
in een complex parket. Naast medische
hulp proberen we ook hier iets aan te
doen. Dat doen we door onze sociale
en administratieve begeleiding maar ook
met pleidooiwerk en sensibilisering. “We
werken niet enkel samen met de migranten op
individueel niveau maar werken ook aan de
globale situatie in Tunesië”, zegt Sonia.

DONATEURSMAGAZINE 127 — 7

© Kristof Vadino

“Dat doen we door naar de hospitalen en Tunesische zorgcentra te trekken en het zorgpersoneel te sensibiliseren en te informeren over onze doelgroep. Maar we trekken ook naar de verschillende overheden en brengen die samen met het middenveld
zodat de situatie op lange termijn kan verbeteren.”
De klassieke aanpak van Dokters van de Wereld dus:
werken op lange termijn en werken aan de fundamenten
zodat ons werk tien jaar na ons vertrek nog zichtbaar is.
In Tunesië, een land in volle transitie sinds de Arabische
Lente, is dat geen makkelijke taak. Maar het zijn mensen
als Sonia, Mariam en de ganse ploeg van Dokters van de
Wereld die elke dag vechten voor een beter Tunesië.
Ontmoet Fatoumata en de andere patiënten in Tunis
op onze sociale media!
/MedecinsDuMondeBelgique —

/mdm_dvdw_be

Meer informatie over ons werk voor migranten in Tunesië op
www.doktersvandewereld.be
1
Buitenlandse studenten die staan ingeschreven op de publieke universiteit vallen onder dezelfde
zorgregeling als de Tunesische studenten. Voor buitenlandse studenten die zijn ingeschreven in
privéscholen, is er enkel zorgtoegang voor studenten van landen met wie Tunesië afspraken heeft
gemaakt. Met landen uit Sub-Saharaans Afrika zijn er op dit moment geen officiële afspraken,
wat een probleem vormt aangezien de meerderheid van de studenten uit die landen komt. Meer
informatie over deze kwestie kan je terugvinden in het rapport dat hierover werd geschreven op
www.doktersvandewereld.be
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INTERVIEW

Mariam Mzoughi is verantwoordelijk
voor het onthaal en begeleiding van Dokters van de Wereld. Ze is er al van bij de
de start van het project in 2015. Ze is de
steun en toeverlaat voor de migranten
die bij ons langskomen.

Wat voor mensen komen langs bij je ?
Ik ontmoet de meest diverse personen. Ze zijn allemaal uniek,
met een eigen verhaal dat me telkens opnieuw aangrijpt.
Kan je een voorbeeld geven?
Goh, het zijn er zoveel! Neem bijvoorbeeld het meisje uit Yemen.
Ze is hier helemaal alleen en werd gedwongen om te huwen
op zeer jonge leeftijd. Haar man heeft haar verschillende keren
verkracht. Maar ze heeft zich niet laten doen en heeft hem uiteindeijk verlaten: zeer uitzonderlijk in een land als Yemen, het is
een moedige vrouw. Op een bepaald moment was ze in Tunesië
voor haar werk – ze werkte in de civiele sector en op dat moment
brak de oorlog uit. Mensen als zij – militante, idealistische burgers- werden in het vizier genomen. En zo kwam ze hier vast te
zitten en proberen we haar nu zo goed mogelijk te helpen.

CONCRETE ACTIE
OP HET TERREIN

START MIGRANTENPROJECT IN TUNIS IN SEPTEMBER 2015

1.217
CONSULTATIES

691

MEDISCH

147

PSYCHOLOGISCH

397

BEGELEIDING

NAAR SPECIALISTEN EN ANDERE ZORGSTRUCTUREN

DE MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN
 igestieve problemen
D
Veroorzaakt door verandering in eetgewoonten.

© Kristof Vadino

 roblemen met botten en gewrichten
P
Vaak veroorzaakt door het werk in moeilijke
omstandigheden in de bouw, horeca of als
huishoudhulp.

SENSIBILISERING

Bij studenten
7 sensibiliseringssessies in universiteiten waardoor
543 studenten bereikt werden.
 47 zorgprofessionals die werken in zorgstructu2
ren en gesensibiliseerd worden over het onthaal
van migranten.

JE KAN FATOUMATA EN ONZE
ANDERE PATIËNTEN HELPEN !
De ploeg van Dokters van de Wereld
werkt in Tunis non-stop om de migrantenbevolking toegang te geven tot zorg.
Maar zonder jouw steun zijn we niets!
Jullie hebben al op veel manieren jullie
steun getoond voor wat we doen: bedankt! Dankzij jullie hebben veel mensen
die vroeger geen toegang hadden tot
zorg, nu de nodige medische zorg. Sa-

men kunnen we verder vechten voor een
wereld waar zorg voor iedereen toegankelijk is!
Doe een gift op de rekening BE26 0000
0000 2929 – met mededeling « DM3 » –
en help zo de vrouwen en mannen die
hun land verlaten hebben voor oorlog,
geweld en armoede.

IBAN BE26 0000 0000 2929
DM3
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AGENDA
TENTOONSTELLING

Gestrand in Zeebrugge:
het parcours van migranten
aan de Belgische kust
03/11>03/12
SINT DONAASKERK, ZEEBRUGGE

03>16/12

STELLA MARISKERK, ZEEBRUGGE
Gratis toegang
Met deze expo willen Dokters van de Wereld, Caritas en de lokale vrijwilligers de verschillende parcours van de migranten in
de kijker zetten. De tentoonstelling bestaat uit foto’s, filmpjes
en getuigenissen gemaakt door professionals, de vrijwilligers
op het terrein of de migranten zelf tijdens hun tocht.
De opening van de tentoonstelling gaat door op vrijdag 3
november om 19u in de Sint Donaaskerk in Zeebrugge,
in het bijzijn van de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties.

TENTOONSTELLING

Mise au poing
naar aanleiding van het
30-jarig bestaan van Dokters
van de Wereld in Frankrijk
10/10>30/11
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE IN LILLE
28, RUE PIERRE LEGRAND

Openingsuren en tarieven op www.maisonphoto.com
Aanklagen. Protesteren. Niet opgeven. Om het 30-jarig bestaan van Dokters van de Wereld te vieren, hebben zeven fotografen de strijd van Dokters van de Wereld in in Frankrijk,
België en de rest van de wereld op beeld vastgelegd.
De opening van de tentoonstelling gaat door op
woensdag 11 oktober om 18u30 in het bijzijn van de
artiesten – Vrije toegang tijdens de opening.

CAMPAGNE MIGRATIE

#Allemaal Mensen: voor een
rechtvaardig migratiebeleid
Vanaf 16/09

© Henk Wilsdschut

11.11.11 stelt in 2017, samen met een groot aantal campagnepartners, migratie en vluchtelingen centraal. Dat is niet toevallig. De cijfers spreken voor zich. Eind 2015 waren wereldwijd
65 miljoen mensen op de vlucht. Miljoenen anderen migreren
omwille van armoede, toenemende ongelijkheid, klimaatverandering... Oorzaken waar wij, samen met onze leden, elke
dag aan werken.
Wil jij mee werk maken van dat positief verhaal? Schiet dan
ook in actie voor de campagne migratie. Alleen of met vrienden, collega’s of leerlingen. Met een actie of een hele nieuwe
aanpak. Met je vertrouwde partners of ook met andere organisaties.
Ontdek de campagne of registreer je actie op
www.allemaalmensen.11.be
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‹‹ Dovnraategeunrs -

Merci...

‹‹
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“Ik heb een domiciliëring ten
voordele van Dokters van de
Wereld, maar ik ga veranderen
van bank.Wat moet ik doen om
deze over te zetten?”

Aan alle festivalgangers van Esperanzah! en van Solidarités de Namur! Jullie zijn
massaal naar onze stand gekomen, poseerden voor onze photobooth en schaarden
jullie op die manier, samen met ons, achter de strijd tegen onrecht.
Alle foto’s zijn terug te vinden op onze social media
Aan alle donateurs die een gift gedaan hebben om de mensen, bedreigd door de
hongersnood in de Hoorn van Afrika en in Jemen, te helpen.
Aan de heer en mevrouw Van der Plancke, die hun 45ste huwelijksverjaardag gevierd
hebben ten voordele van Dokters van de Wereld en hiermee € 1.145 inzamelden voor
onze projecten!
Aan Véronique Feibel die haar 50ste verjaardag vierde ten voordele van Dokters van
de Wereld en hiermee € 680 inzamelde.
Aan de onderneming VRC die € 2.000 schonk ter ondersteuning van onze projecten.
Aan de 138 lopers die gelopen hebben in de kleuren van Dokters van de Wereld
tijdens de 10 Miles van Antwerpen en de 20km van Brussel. Dankzij hun energie en
motivatie hebben we € 28.821 kunnen inzamelen.

In dit geval heeft u twee mogelijkheden:
U stuurt zelf een mail naar donateurs@
doktersvandewereld.be of u belt naar 02
225 43 00 met vermelding van uw nieuwe
bankgegevens. Wij passen dit meteen aan
in ons systeem – dit is de snelste oplossing.
U vraagt aan uw bank om contact met
ons op te nemen en ons uw nieuw rekeningnummer mee te delen. Zij stellen
hiervoor een standaardbrief op die door u
moet ondertekend worden. Wij doen hierna het nodige om uw gegevens te veranderen in ons systeem. Deze procedure kan
één tot twee weken duren.
Bij beide mogelijkheden verandert enkel
uw rekeningnummer: uw mandaatnummer blijft hetzelfde en u zult uw fiscaal
attest op dezelfde manier ontvangen als
voorheen indien u € 40 of meer gedoneerd
heeft op jaarbasis.

VRIJWILLIGERSOPROEP
De winter komt snel dichterbij.
Dokters van de Wereld zal ook dit
jaar het Medisch Winterplan voor de
daklozen van Brussel organiseren in
de verschillende noodopvangcentra.
Vorig jaar hebben onze 150 vrijwilligers 880 dakloze patiënten medisch
verzorgd.
Ook dit jaar hebben we je hulp nodig! Bent u dokter? Of verple(e)g(st)
er? Wilt u graag onthaalmedewerker
worden op vrijwillige basis?
Zet u in om samen met Dokters
van de Wereld de daklozen van
Brussel te helpen! Concreet vragen
we je maximaal twee avonden per
week aanwezig te zijn in een opvangcentrum in Brussel.

© Kristof Vadino

— Stef Heremans

Informatie en kandidaturen
engagement@doktersvandewereld.be
Ontdek onze filmpjes over de
verschillende functies op ons
YouTube-kanaal
/MdMBelgique

ASSISTENTE MARKETING, FONDSENWERVING EN
EVENEMENTEN

Indien u nog andere vragen heeft in
verband met uw domiciliëring, een
adreswijziging of iets anders over uw
gift, kan u altijd een mail sturen naar
donateurs@doktersvandewereld.be of kan
u ons bereiken op 02 225 43 00.
Ons team zal u met plezier een antwoord
geven op al uw vragen!

DONATEURSMAGAZINE 127 — 11

HERE,
TO SAVE
A LIFE IS
A DEATH
SENTENCE.
HELP US REMAIN
DOCTORS OF THE WORLD
Sign our UN emergency appeal for the respect of
International Humanitarian Law in war zones.

#targetsoftheworld

Vorig jaar stierven meer burgers dan ooit door aanvallen met explosieve wapens. In Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen, … zijn steden
slagvelden geworden. Voor duizenden mannen, vrouwen en kinderen zijn willekeurige bombardementen dagelijkse kost.
Ziekenhuizen zijn militair doelwit:
Het is normaal geworden om ziekenhuizen te bombarderen. Om
dokters, verzorgers, ambulanciers, vroedvrouwen aan te vallen.
Bewust. Als oorlogstactiek.

Doters van de Wereld zet druk op staten om deze onmenselijke praktijk te stoppen. Burgers en zorgpersoneel moet worden
beschermd. Help ons wereldwijd handtekeningen verzamelen tegen bombardementen op ziekenhuizen en zorgpersoneel!Help
ons om Dokters van de Wereld te blijven.

TEKEN DE PETITIE OP targetsoftheworld.org
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