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PORTRET

DIRECTEUR VAN DE LIGA VOOR DE  
RECHTEN VAN DE MENS…
…EN DEELNEMER AAN DOC’RIDERS !

Alexis
Deswaef

Alexis Deswaef, Directeur van de Liga voor de rechten 
van de mens, neemt deel aan Doc’Riders met zijn twee 
beste vrienden Guerric en Xavier. Een portret.

Hoe heb je Doc’Riders leren kennen?
“Via Facebook. Ik en mijn twee beste vrienden wagen zich elke 
dag door de Brusselse fietsjungle. Toen we over het evenement lazen 
waren we meteen enthousiast.  We weten wel dat dagelijks een paar 
kilometers afleggen in Brussel niet hetzelfde is als 200 kilometer 
afleggen in 24 uur maar we zullen binnenkort starten met trainen.”  

200 kilometer rijden of 1500 euro inzamelen: wat is het 
lastigst?  
“Ik ben opgegroeid in West-Vlaanderen: dat betekent dat ik bij wijze 
van spreken met de fiets ben geboren.  Ik doe al m’n trajecten met de 
fiets, zelfs in Brussel, niet meteen de meest fietsvriendelijke stad van 
België.  Mijn vriend Guerric is het ook gewoon om veel te fietsen.  De 
derde, Xavier, moeten we nog een duwtje geven.  Daarom beginnen we 
binnenkort te trainen: het zal ons wel lukken!”  Wat de fondsenwerving 
betreft… laat ons zeggen dat ik lichte druk ga uitoefenen op mijn 
familie en vrienden (lacht).  Gelukkig zijn ze allemaal fan van 
Dokters van de Wereld.  Op dit moment hopen we dat een paar 
mails het geld aan het rollen zal brengen. Moest het trager gaan dan 
verwacht, dan organiseren we een reeks bierfeestjes (lacht)!”

Is rijden voor Dokters van de Wereld een bewuste keuze?
“Zeker en vast: ik ken de projecten van Dokters van de Wereld goed 
en werk rond dezelfde thema’s.  Het werk van Dokters van de Wereld 
voor de vluchtelingen rond het Maximiliaanpark en het Winterplan 
voor daklozen liggen mij nauw aan het hart.  Dokters van de Wereld 
is een ngo die opkomt voor mensen aan de rand van de samenleving.  
En ze durft ook ingaan tegen de mainstream en het beleid van de 
staat: dat vind ik erg positief en moedig.” 
   

Doc’Riders, wat is dat?

Het evenement Doc’Riders van Dokters van de Wereld 
vormt een unieke kans om een sportprestatie van formaat 
te combineren met een concrete solidariteitsactie. In 
teams van drie personen ga je de uitdaging aan om een par-
cours van 200 km met de fiets af te leggen. De eerste editie 
van Doc’Riders van Dokters van de Wereld zal plaatsvin-
den op 22 en 23 september 2018. Start- en aankomstplaats is 
Marche-en-Famenne.

Informatie en inschrijvingen op www.docriders.org 
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EDITO

Beste lezer,

2018 heeft nog maar een paar maanden op de 
teller staan, maar nu al kunnen we 2018 uitroe-
pen tot het jaar van de Belgische solidariteit.  
Een burgersolidariteit die België tot ver in de 
wereld positief op de kaart zet en toont dat we 
als burger achter de waarden van gastvrijheid en 
menselijkheid staan, ondanks het discours van 
bepaalde politici. 

Solidariteit gaat altijd gepaard met emotie. Ik 
was dan ook ongelofelijk ontroerd toen 3000 
mensen zich op een paar uur tijd mobiliseer-
den, een menselijke ketting vormden aan het 
Noordstation en zo de politieactie tegen de mi-
granten onmogelijk maakte. 

Ik raakte nog meer ontroerd toen een paar 
weken later 15.000 mensen mee stapten voor 
een meer rechtvaardige en menselijke migra-
tiepolitiek. De 2 evenementen werden georga-
niseerd door het Burgerplatform, een geweldig 
initiatief voor en door burgers.  

Solidariteit kent geen grenzen. Daarom zijn we 
ook actief in Niger (de focus van dit magazine).  
Daar, aan de poort van de woestijn, helpen onze 
teams migranten die er al een ongelofelijk zwaar 
traject op hebben zitten.  Ook hier, midden in 
de woestijn, worden deze jonge mensen ge-
confronteerd met het repressieve beleid van een 
Europa dat zijn grenzen nu al tot diep in Afrika 
laat uittekenen. 

Ik heb er alle geloof in dat deze solidariteits-
beweging alleen maar groter zal worden. Jullie, 
mensen die Dokters van de Wereld steunen, 
jullie vormen een steeds groter wordende groep 
met een steeds luider wordende oproep voor 
een minimum aan menselijkheid.  Het is samen 
met jullie, en dankzij jullie steun, dat we dit 
gevecht voor rechtvaardigheid kunnen blijven 
voeren. 

— Pierre Verbeeren
DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD 
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NEWS

Een nieuwe Medibus in Wallonië !

Een jaar na de lancering van de Medibus in Henegou-
wen, breidt Dokters van de Wereld haar terrein uit naar 
de gemeente Colfontaine in Wallonië.  De Medibus wil 
niet de bestaande zorgstructuren vervangen. We willen 
onze bezoekers – vaak Belgen in armoede zonder mutu-
aliteit- stap voor stap opnieuw begeleiden naar de gewo-
ne zorgstructuren. De Medibus zal elke eerste en derde 
dinsdag van de maand door de gemeente rijden. De men-
sen kunnen er gratis en zonder afspraak terecht in de bus 
voor medische zorg, psychische hulp en bijvoorbeeld ook 
familiale planning.

Al jaren vraagt Dokters van de Wereld een hervorming van de 
Dringende Medische Hulp voor mensen zonder papieren, een 
systeem dat zo complex en ondoorzichtig is dat momenteel tot 
90% van de mensen zonder papieren er niet in slaagt medische 
hulp te krijgen. 

Maar terwijl de hulp dus nu al extreem moeilijk toegankelijk is, 
wil de Minister voor Integratie de toegang nog moeilijker maken.  
Onder het mom van het bestrijden van ‘misbruik’ is hij van plan 
een controlearts in te schakelen die boetes kan geven aan artsen 
die sans-papiers hebben geholpen terwijl ze dat niet ‘mochten’.  
Maar uit onderzoek blijkt dat het foutief toekennen van medische 
hulp aan deze groep quasi onbestaand is! 

Artsen bestraffen omdat ze mensen helpen: daar kunnen we niet 
mee lachen.  Daarom mobiliseerden we honderden artsen die 
een open brief ondertekenden.  Die werd opgepikt door alle me-
dia en resulteerde in een debat in de Kamer van anderhalf uur. 
Intussen beloofde Minister Ducarme overleg te plegen met Dok-
ters van de Wereld: we houden hem op zijn woord en houden 
jullie op de hoogte!  

Neen tegen het wetsvoorstel dat hulp voor sans-papiers wil bestraffen!
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Sinds we verhuisden naar het Noordstation, onthaalt de Humanitaire Hub elke dag 
zo’n 200 migranten en vluchtelingen.  De Hub is het resultaat van een ongeziene 
solidariteit tussen burgers en humanitaire organisaties: het Burgerplatform, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRE, Oxfam, Artsen zonder Grenzen én Dokters van 
de Wereld: samen hebben we de handen ineengeslagen en zorgen we ervoor dat België 
z’n menselijkheid voor migranten behoudt. We worden trouwens gesteund door heel 
veel burgers: onlangs nog kwamen vijftienduizend mensen bijeen tijdens de Human 
Wave for Solidarity om ons en de migranten een hart onder de riem te steken. 

1 op 150 vrouwen sterft aan de gevolgen 
van haar bevalling 
In de Democratische Republiek Congo sterft ongeveer 1 op de 150 vrouwen aan 
de gevolgen van haar bevalling (dit is 100 keer meer dan in ons land). Dokters van 
de Wereld, Artsen Zonder Vakantie en Memisa bundelen hun krachten en lanceren 
een bewustmakingscampagne over de toegang tot gezondheidszorg voor Afrikaanse 
vrouwen. 

De 3 medische organisaties bundelen de krachten en strijden voor

➔ geografische en financiële toegang tot gezondheidszorg
➔ goed uitgeruste gezondheidsstructuren
➔ opgeleid personeel
➔ kwaliteitsvolle behandeling en medicatie
➔ water en elektriciteit in de gezondheidsstructuren

Eerste stap: de launch van een website en video. Ontdek alles op:

www.gezondheidvooriedereen.be

Neen tegen het wetsvoorstel dat hulp voor sans-papiers wil bestraffen!

" We spreken over 
een groep mensen die 
bijzonder kwetsbaar 
is. Hun drempel 
naar zorg wordt nu 
nog hoger. Dat gaat 
bijvoorbeeld over 
vrouwen die hun weg 
naar hulp niet vinden 
en dan maar moeten 
bevallen op de spoed."

— Pierre Verbeeren, 
DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD

VOLG DE LAATSTE NIEUWTJES VAN  
DOKTERS VAN DE WERELD OP INSTAGRAM! mdm_dvdw_be
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FOCUS

Hoe transformeerde een eeuwenoude 
migratieroute op anderhalf jaar tijd 
in een massagraf?    

We trekken met onze vraag naar Sou-
maila, coördinator van Dokters van de 
Wereld in Niger. Sinds 2014 is Dokters 
van de Wereld actief in Agadez met een 
project voor migranten die geen toegang 
hebben tot zorg. We gaan met mobiele 
teams naar de getto’s en geven ter plekke 
medische en psychische zorg aan de mi-
granten.  Soumaila zag de situatie afgelo-
pen 2 jaar sterk veranderen: “Alles begon 
in het najaar van 2015. Op het hoogtepunt 
van de vluchtelingencrisis onderhandelde de 
Europese Unie achter gesloten deuren met Ni-
ger en sloten ze een deal: in ruil voor grote 
sommen geld moest de officiële woestijnroute 
van Agadez naar Libië off limits worden. Het 
gekende recept dus, dat net zoals in Libië en 
Turkije ook in Niger werd toegepast. In de zo-
mer van 2016 ging de deal van kracht. En 
net als in Turkije en Libië heeft de deal ont-
wrichtende gevolgen.” 

DE ESSENTIE

 WAT DOEN WE IN AGADEZ? 
Sinds een deal tussen de EU en Ni-
ger, werd migratie door Niger een 
stuk moeilijker. De migranten zitten 
vast in getto’s in snoeiharde tempe-
raturen tot wel 45 graden, zonder 
water, sanitair of medische hulp. Uit 
angst voor arrestaties durven de mi-
granten niet langer te bewegen: de 
getto’s zijn in de praktijk openlucht-
gevangenissen geworden. Daarom 
trekt Dokters van de Wereld elke 
dag naar de getto’s en verlenen we 
medische en psychische hulp. Wie 
ernstig ziek is wordt door ons bege-
leid naar de lokale zorgcentra die we 
mee ondersteunen. 

 WHAT’S THE DEAL TUSSEN 
EUROPA EN NIGER? 
Sinds de migratiedeal ligt de lokale 
economie in Agadez platter dan tevo-
ren: mensen die voordien in de migra-
tiesector werkten, werden werkloos 
en de lokale bevolking zag tot hier-
toe weinig impact van het beloofde 
ontwikkelingsgeld van de EU. In juni 
2017 investeerde de EU 687.500 euro 
om voormalige chauffeurs een alter-
natieve job aan te bieden. Wie wilde 
meedoen aan het «reconversiepro-
gramma» moest een ‘dossier’ indie-
nen met een businessplan. Maar de 
weinige voormalige chauffeurs wier 
dossier werd goedgekeurd, wach-
ten nog steeds op de beloofde hulp. 
Intussen viel de migratiebusiness in 
handen van malafide smokkelaars: zij 
kiezen voor clandestiene, gevaarlijke 
routes en deinzen er niet voor terug 
migranten achter te laten in de woes-
tijn als het hen te heet onder de voe-
ten wordt. 

Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015 
dokterde de EU niet enkel  met Libië en Turkije, maar ook 
met Niger een migratiedeal uit. En net zoals de andere deals, 
zorgt ook deze deal voor dodelijke neveneffecten. Een 
reportage vanuit Agadez. 

HOE EEN EUROPESE 
MIGRATIEDEAL 
VLUCHTELINGEN  
DE DOOD IN JAAGT 

NIGER

“Onze chauffeur wilde ons verkopen 
aan mensen in Libië. Vijf dagen zaten 
we vast in de woestijn, aan de grens 
met Libië, terwijl onderhandeld werd 
over onze prijs. Uiteindelijk nam de 
chauffeur de benen toen mensen van de 
grenscontrole ons ontdekten. Wij beslo-
ten te blijven, maar van de 10 anderen 
die zijn weggevlucht hebben we niets 
meer gehoord.” Mo is 19 en vertelt 
ons zijn verhaal onder de zinderen-
de hitte van de loden woestijnzon.  

We bevinden ons in de migrantengetto’s in 
de periferie van Agadez, een eeuwenoude 
migratiestad en al honderden jaren de laat-
ste tussenstop voor wie de woestijn intrekt, 
richting Libië. Maar wat tot voor kort een 
tocht was voor avonturiers transformeerde 
in de zomer van 2016 in een mijnenveld. 
Volgens het IOM – een instantie van de 
Verenigde Naties   gespecialiseerd in mi-
gratie- explodeerde sinds 2016 het aantal 
woestijndoden. Hoe is dit mogelijk?  

ALGERIJE

MALI

TJAADNIGER

Agadez

LIBIË

NIGERIA
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Implosie van de lokale economie 
Niger is het kruispunt van de Sahel. De 
Nigerezen migreren zelf nauwelijks, en 
al helemaal niet naar Europa. Ze verzor-
gen al eeuwen het vervoer, dwars door 
de Sahara. Vroeger was dat zout, goud of 
slaven. Met zijn huizen van zand en een 
oude 15de-eeuwse moskee was Agadez 
lange tijd een toeristische trekpleister. 
Dat stopte abrupt door de rebellie van 
Toeareg-nomaden midden jaren 2000. 
De voormalige toergidsen gingen massaal 
migranten rijden. Maar daar is dus nu ook 
een eind aan gekomen. 

We spreken met Illia, voormalig toeris-
tengids en nu chauffeur voor Dokters 
van de Wereld. “Tot voor de deal was het 
transport van mensen hier een gewone job 
voor gewone mensen die   hun boterham wil-
den verdienen.  Mensen zoals ik. Elke week 
vertrokken konvooien via de officiële routes 
die geëscorteerd werden door het leger. Maar 
sinds de deal werd het transport van migran-
ten illegaal en riskeerde je van de ene dag op 
de andere jaren gevangenisstraf. Het gevolg: 
de overgrote meerderheid van de voormalige 
chauffeurs werd werkloos (zie ook kaderstuk: 
What’s the deal tussen Europa en Niger?) en 
het transport van migranten viel in handen 
van groepjes malafide smokkelaars. Die wa-
gen zich aan clandestiene, gevaarlijke routes, 
vragen het meervoud van de prijs en brengen 
de migranten in gevaar. De woestijn is sinds 
de deal veranderd in een jungle.” 

Anoniem migrantenkerkhof 
Dat gevaar werd in de zomer van 2017 
pijnlijk geïllustreerd toen de grenscontro-
le in het midden van de woestijn toevallig 
botste op een groep migranten. Onder 
hen mannen maar ook baby’s en vrouwen: 
allemaal dood, allemaal gestorven door de 
zon, hitte en dorst. “Waarschijnlijk werden 
ze achtergelaten door de smokkelaars” ver-
telt Soumaila “ofwel omdat de auto panne 
had, ze de weg kwijtraakten, ze zonder ben-
zine kwamen te zitten of omdat de ordedien-
sten hen op de hielen zat: als dat gebeurt, ge-
beurt het dat de smokkelaars hun vracht in 
het midden van de woestijn achterlaten. De 
kans dat je dan sterft door hitte en dorst is veel 
groter dan de kans dat iemand je komt red-
den. Het zijn deze stille doden die de woestijn 
druppelsgewijs transformeren in een migran-
tenkerkhof. Eén ding is duidelijk: deze doden 
zijn het topje van de ijsberg.  De woestijn is 8 

“De kans dat je sterft door 
hitte en dorst is veel groter 
dan de kans dat iemand je 
komt redden.”

DONATEURSMAGAZINE 129  —  7 
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keer groter dan België: het aantal anonieme doden dat sinds de deal 
verspreid ligt over de woestijn is niet te schatten.” 

Liever sterven dan met lege handen terugkeren 
Om te weten te komen of de migranten op de hoogte zijn van 
de gevaren van deze dodentocht, trekken we naar één van de 
naar schatting 80 getto’s aan de rand van de stad. Dokters van 
de Wereld is de enige humanitaire organisatie die hier langs-
komt en vertrouwd wordt door de migranten. Als we samen 
met de ploeg binnenstappen in het getto - niet meer dan een 
afgesloten binnenkoertje - zien we een tiental adolescenten op 
stoffige tapijtjes zitten tegen van de muur, het enige plekje met 
schaduw. “Ik woon al zes maand in de getto’s van Agadez.” Vertelt 
Abdel, 19 jaar “Ik ben aan het sparen om de oversteek voor de 
tweede keer te maken. Sinds de migratiedeal zijn de prijzen gestegen 
en is het stukken moeilijker geworden om als buitenlander wat bij 
te verdienen in de stad: vroeger werden we gezien als een bron van 
inkomsten, nu zijn we clandestiene paria’s. Dus zitten we hier vast, 
hopend dat de familie of vrienden centen sturen om verder te kunnen. 
Ja, natuurlijk weten we dat de oversteek veel gevaarlijker is gewor-
den: de milities die vroeger de konvooien escorteerden, schieten nu op 
ons. We weten dat we kunnen sterven maar we gaan nog liever dood 
in de woestijn dan dat we met lege handen moeten terugkeren.”

Schaamte en eer als drijfveer 
Met alle jongens die we spreken komt hetzelfde verhaal terug: 
op een paar uitzonderingen na zijn ze allemaal de oudste - maar 
nog steeds erg jonge - zonen van de familie. Allemaal werden 
ze uitgestuurd naar het buitenland in de hoop een beter leven 
uit te bouwen voor zichzelf én de achtergebleven familie. Een 
missie die ze een voor een doodernstig opvatten: “Beeld je in dat 
je elke morgen wakker wordt en je moeder en je zusjes niets te eten 
hebben.  En dat dag in dag uit. Dat is de reden waarom ik ben ver-
trokken: moest er in Senegal genoeg werk zijn, was ik wel daar geble-
ven. Dat was niet het geval.” Amadou is 20 jaar, komt uit Senegal 
en heeft 3 jongere zussen en een broertje: “Ik ben de oudste zoon 
van ons gezin en vaak worden wij erop uitgestuurd om vanuit het 
buitenland geld te verdienen voor de rest van de familie. Ja, dat is een 
grote verantwoordelijkheid maar ook een eer. Terugkeren is dan ook 
geen optie: alle laatste centen van de familie werden geïnvesteerd in 
mijn tocht, ik sterf nog liever dan dat ik met lege handen terugkeer.”

Meer info over ons project in Niger op: 
 www.doktersvandewereld.be      
 /mdm_dvdw_be — /MedecinsDuMondeBelgique  

Duik in de leefwereld van Amadou, Mo en de andere 
rondtrekkende migranten op onze sociale media.
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6.000   
HET AANTAL DODEN DAT VOLGENS DE IOM VORIG  

JAAR STIERF IN DE WOESTIJN  
1 MILJARD – DE EU BELOOFT OM TUSSEN 2017 EN 2020 1 MILJARD EURO TE INVESTEREN IN NIGER.  
IN RUIL HIERVOOR WORDT MIGRATIE AAN BANDEN GELEGD EN WORDT ZWAAR GEÏNVESTEERD IN 
BEVEILIGING ZOALS DRONES EN (BUITENLANDSE) CONTROLEMISSIES. 
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1 MILJARD – DE EU BELOOFT OM TUSSEN 2017 EN 2020 1 MILJARD EURO TE INVESTEREN IN NIGER.  
IN RUIL HIERVOOR WORDT MIGRATIE AAN BANDEN GELEGD EN WORDT ZWAAR GEÏNVESTEERD IN 
BEVEILIGING ZOALS DRONES EN (BUITENLANDSE) CONTROLEMISSIES. 

AANTAL MIGRANTEN 
GEHOLPEN  

TOP 4  
NATIONALITEITEN   

 GAMBIA  25,42%

 SENEGAL 19,97%

 NIGERIA  18,30%

 IVOORKUST  10,47%

CONSULTATIES   

 
1 857

  psychosociale consultaties : counseling, 
groepsgesprekken …  

 106 psychische consultaties 

 537   referenties naar het hospitaal  

MEEST VOORKOMENDE 
PROBLEMEN 

MALARIA

DIGESTIEVE PROBLEMEN   
Veroorzaakt door verandering in  

eetgewoonten of gebrek aan voedsel 

FYSIEKE TRAUMA’S   
En problemen met botten en gewrichten 

2.394

1.235

2016 2017

Daling van het 
aantal consultaties 
sinds de EU-deal 

HELP DE MIGRANTEN DIE VAST ZITTEN IN DE GETTO’S! 
Dokters van de Wereld is de enige humanitaire organisatie die de jonge migranten helpt die vastzitten in de getto’s 
in Agadez.  
Elke dag trekken we naar de getto’s om hen te steunen: medisch en psychisch. Jij kan hen ook helpen. Jij kan hen 
de boodschap geven dat ze ook mensen zijn en recht hebben op medische hulp en een luisterend oor.   

DOE EEN GIFT op de rekening BE26 0000 0000 2929 met de mededeling « DM5 » en 
help de jongens die hun familie en geboortedorp verlieten in de hoop op een betere 
toekomst.   
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AGENDA

SPORT
DE KOMENDE MAANDEN KAN JE LOPEN, 
FIETSEN EN SUPPORTEREN VOOR DOKTERS 
VAN DE WERELD! 

20km van Brussel
27/05
VERTREK EN AANKOMST :  
CINQUANTENAIRE PARK,  
BRUSSEL 

Inschrijving: 30€ p.p

  20km.doktersvandewereld.be

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

Inschrijving:  
180€/team van 3 (tot 16 april) 
240€/team van 3 (vanaf 16 avril) 

  www.docriders.org 
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INFORMATIEAANVRAAG - LEGAAT

OPSTUREN NAAR: Dokters van de Wereld 
Dienst Legaten - Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel

CONTACT:  www.doktersvandewereld.be
02 225 43 64 - legs@doktersvandewereld.be

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

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

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

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

TEL.  .............................................................................................................................................................

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

MRMEVRWil je meer informatie krijgen over legaten ?
Vul deze infostrook in en stuur ze terug.

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

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

‹‹ ‹‹Donateurs-
vragen

“Ik wil  Dokters van de Wereld steunen en mijn omgeving 
hierbij betrekken. Hoe kan ik dat doen? ” 

Er bestaat een waaier aan mogelijkheden om je vrienden en familie te mobili-
seren:

  Zit er een eventplanner in je verscholen? Je vrienden zullen massaal opdagen 
op een benefietconcert, diner of debat ten voordele van Dokters van de We-
reld!

  Staat er een huwelijk of geboorte in je agenda? Zet Dokters van de Wereld mee 
op je geboorte- of huwelijkslijst en deel je geluk met onze patiënten! 

  Is het binnenkort je verjaardag?  Je kan een fondsenwervingspagina creëren en 
je vrienden vragen een gift te doen voor Dokters van de Wereld in plaats van 
een cadeau te kopen.  Bewondering en respect zal uw deel zijn! 

  Heb je andere originele ideeën?  We staan voor alles open: geef ons een belletje 
of schrijf ons een mailtje! 

We kunnen niet wachten samen met je te brainstormen! Schrijf een mail 
(donateurs@medecinsdumonde.be) of doe een belletje ! (02/225.43.00).    

— 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! 
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Bedankt... 

BEDANKT

  Aan Mr. En Mevr. Compère die Dokters van de Wereld 
op hun geboortelijst hebben gezet en zo 1.580€ inza-
melden voor onze projecten!  

  Aan Meneer José-Manuel Torres Falcato Simoes die 
715€ inzamelde naar aanleiding van zijn zeventigste 
verjaardag! 

  Aan de teams Little Chef Inc. En Tero, en aan de vele 
vrijwilligers tijdens het benefietdiner dat 7.000€ ople-
verde voor de Humanitaire Hub van Dokters van de 
Wereld! 

  Aan Mevr. Sarah D’hondt die 1.500€ inzamelde door 
een benefietconcert te organiseren ! 

  Aan de families die Dokters van de Wereld vermeld-
den bij het heengaan van hun naasten en zo meer dan 
1.600€ schonken aan onze projecten. 

TERO & Little Chef Inc.,  
ten voordele van de migranten

Op 26 februari organiseerden restaurant Tero en Catering-
dienst Little Chef een event om de projecten van Dokters van 
de Wereld te steunen. Alle inkomsten van die avond gingen 
integraal naar onze organisatie.  Een honderdtal mensen aten 
de maaltijden van Little Chef en een grote groep vrienden 
kwam vrijwillig helpen. 

Een ontmoeting met de initiatiefnemers: Géraldine de Dec-
ker, Emmanuel de Robiano (Manager van het restaurant 
Tero), Richard Hammer en Elliott Van de Velde (Manager de 
Little Chef Inc.).

Hoe kwamen jullie op het idee en benefietdiner  
te organiseren?

[Elliott] “Verontwaardigd door de voedverspilling ben ik een tijd 
geleden gestart met het recupereren van ‘verloren’ groenten en fruit.  
Na mijn eerste tocht kon ik meteen al 420 maaltijden bereiden en 
die heb ik toen uitgedeeld aan de migranten in het Noordstation. 
Omdat het zo’n succes was, ben ik dat blijven doen maar wilde ik 
nog een stapje verder gaan.” 

[Richard] “Toen ik foto’s zag van de maaltijddistributie in het 
park, heb ik direct contact opgenomen met Elliott.  Het geweld te-
gen migranten en de ernst van de situatie motiveerden me om ook 
iets te doen.  Geraldine en Emmanuel waren meteen enthousiast 
om mee te doen. Met z’n vieren wilden we een idee bedenken om 
ook de mensen te betrekken die geen tijd hebben om elke dag te 
komen helpen maar toch begaan zijn met de situatie.”

[Elliott] “Toen ik de eerste keer naar het Noordstation ging en 
geconfronteerd werd met de realiteit voelde ik onmiddellijk de nood 
om iets te organiseren.  En wat beter dan gebruik maken van onze 
talenten: we hadden de plaats (het restaurant Tero), de koks (via 
Little Chef) en een sponsor (Métro Brussel).  Het enige wat we nog 
moesten doen, was een goed doel kiezen.” 

Hoe zijn jullie bij Dokters van de Wereld beland?

[Géraldine] “We waren op zoek naar een organisatie die zich 
bezighoudt met het lot van de migranten in Brussel.  Al snel ont-
dekten we het bestaan van de humanitaire hub. We wilden dat de 
mensen gesensibiliseerd werden, het bestaan leerden kennen van die 
geweldige, solidaire plek. Het was voor ons een evidentie om voor 
Dokters van de Wereld te kiezen.” 

Hoe verliep de benefietavond ?

[Emmanuel] “Dankzij de vele sponsors en steun was de avond 
een groot succes.  Naast het eten, organiseerden we ook een tombola 
met geweldige cadeaus. Uiteindelijk zamelden we 7000 euro in, dat 
komt overeen met 700 medische consultaties in de hub.  Voor ons 
was het event echt een onverhoopt succes, voor herhaling vatbaar!” 



#SHUPUPDEATH zet de verschillende acties van Dokters van de Wereld in de kijker. Of het nu gaat over vluchtelingen in België, daklozen 
in Europa, de urgenties in Syrië en Jemen of de toegang tot zorg in verschillende Afrikaanse landen: Dokters van de Wereld komt op voor 
het leven en wil de dood het zwijgen opleggen. 

Al onze projecten op www.doktersvandewereld.be 


