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Het beeld
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EINDE WINTERPLAN
Zieke daklozen terug
op straat?
In maart eindigde het Medisch
Winterplan voor daklozen in
Brussel en Antwerpen. Vier
maanden lang voerden vrijwillige
teams van Dokters van de Wereld
duizenden consultaties uit in de
noodopvangcentra voor daklozen.
Dokters van de Wereld maakt
zich zorgen over de chronisch en
ernstig psychisch zieke daklozen.
In Brussel kunnen die terecht in een
permanente ziekenboeg. Dokters
van de Wereld vraagt dat er ook
in Antwerpen een permanente
ziekenboeg georganiseerd wordt.

In cijfers:

Ons Europees observatorium
Elk jaar publiceren we een rapport gebaseerd op de
consultaties met onze patiënten over heel Europa. Het
biedt een inkijk in de leefomstandigheden, gezondheid
en toegang tot zorg van de meest kwetsbare inwoners
van Europa: mensen in armoede, migranten, daklozen,
mobiele EU burgers, druggebruikers en sekswerkers.

6,5 jaar 	het aantal jaren dat men in Europa
leeft voor men de eerste keer
medische hulp zoekt

	van de zwangere vrouwen werd niet

54% opgevolgd voor ze bij ons kwamen
	van de kinderen was niet

66% gevaccineerd voor ze bij ons kwamen
	van de chronisch zieken was niet op

90% de hoogte van hun toestand voor ze
naar Europa kwamen

IN MEMORIAM
Oumar Dansoko
Oumar Dansoko was pas 25
toen hij zichzelf begin april in
brand stak in de toiletten van
Fedasil. Een dag later stierf
hij in het ziekenhuis aan zijn
verwondingen.
Dansoko, afkomstig uit Guinee,
probeerde zijn statuut al 7 jaar
lang te regulariseren. Omdat hij
door zijn clandestiene statuut
geen toegang vond tot zorg,
kwam hij langs bij Dokters van
de Wereld. In totaal zagen onze
dokters hem zo’n 10 keer. Eind
maart, enkele weken voor
zijn dood, kwam hij voor het laatst langs, en probeerden we hem naar
een psycholoog door te verwijzen. Daarna probeerden we hem nog
telefonisch te bereiken. Tevergeefs.
Zware procedures maken het voor asielzoekers moeilijk om zich te laten
verzorgen. Daardoor wordt de situatie vaak uitzichtloos. Ook Dansoko
leefde onder grote stress door zijn onzekere situatie. Dokters van de
Wereld leeft mee met de familie Dansoko.
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KORT...
CONGO
Samen met Dr. Mukwege in de strijd tegen seksueel geweld

© Thierry Michel

Dokters van de Wereld stapte in april mee in het
succesvolle project van Dr. Mukwege in Bukavu. Zijn Panzi
Hospitaal behandelde sinds 1999 al meer dan 45.000
slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld. Vanaf
2015 helpen we bij de behandeling van nog eens 2000
slachtoffers. Dokters van de Wereld zorgt voor medicatie,
medisch materiaal en de lonen van de medewerkers. We
ondersteunen de vrouwen ook met psychische hulp.

Nieuw project

Zorg voor migranten in Rabat
Sinds kort is Dokters van de Wereld aanwezig in Rabat met een nieuw project. Sinds mei beheren we er een
zorgcentrum ter bevordering van de integratie van migranten. Ons doel: migranten, en in het bijzonder vrouwen,
de toegang tot de Marokkaanse gezondheidsstructuren garanderen via bemiddeling en hulpverlening.

© Clément De Ridder
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DOE MEE!
BikeTour / Soigneur
zkt. coureur

PLEIDOOI
Medische migratie is een mythe
Migranten zouden naar Europa komen omwille van de
goede gezondheidszorg. Maar dat is een grote misvatting.
Dat blijkt uit ons jaarlijks Europees rapport. Slechts 3%
van de bevraagde patiënten bij Dokters van de Wereld
migreerde omwille van gezondheidsredenen. De overgrote
meerderheid (90%) is zelfs niet op de hoogte van zijn
medische toestand voor het vertrek. Gemiddeld leven ze
al 6,5 jaar in Europa voor ze de eerste keer medische hulp
zoeken. In België is dat 3 jaar.
Lees het rapport op www.doktersvandewereld.be

Ben je of ken je een fietsfreak met
een zwak voor de projecten van
Dokters van de Wereld? Schrijf
je dan in voor de nieuwe editie
van de Biketour! Op het menu :
4 dagen hartstochtelijk fietsen
naar Amsterdam en terug voor
onze projecten rond vrouwen
en kinderen. Afspraak op 10
september!
Lees meer op
www.biketour.be

"Als arts bij Dokters van de Wereld geven wij elke
dag opnieuw zorg aan de meest kwetsbare groepen
in de samenleving. Door mee te fietsen met ons,
fiets je niet enkel voor je eigen gezondheid maar ook
voor de gezondheid van anderen."
Dr Françoise Krebs, vrijwillige dokter
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2014 // TERUGBLIK

2014
HIGHLIGHTS EN SLEUTELMOMENTEN
DIT WAS 2014
1

URGENTIE

© Thierry Dubois

DE EBOLA EPIDEMIE
Op het moment van de ebola-uitbraak in 2014, werkte Dokters van
de Wereld al jarenlang in Sierra Leona en Liberia, het epicentrum
van de epidemie. We bundelden onze krachten om te strijden
tegen de verdere verspreiding van het virus. We openden een
centrum voor ebola-slachtoffers en sensibiliseerden 350.000
gezinnen in het herkennen van symptomen en het vermijden
van een besmetting. In vijf zorgcentra en hospitalen leverden we
medicatie en beschermingskledij.

BAAS IN EIGEN BUIK

3 JAAR SYRISCHE GENOCIDE
Voor het derde jaar op rij was Dokters van de Wereld in 2014
actief in de vluchtelingenkampen van Jordanië, Libanon en
Turkije. In Syrië zelf ondersteunden we 70 zorgcentra, onder
meer in Aleppo en Idlib, de hardst getroffen regio’s. In het heetst
van de strijd voerden we 33.000 consultaties per maand uit. Alles
samen voerden we in 2014 bijna één miljoen consultaties uit.
Intussen blijven we via ons pleidooiwerk druk uitoefenen bij de
VN om een eind te maken aan deze horror.

© Dokters van de Wereld

MIGRATIE/VLUCHTELINGEN

VEILIG BEVALLEN IN MOBA, CONGO
Zelf kunnen beslissen over je gezondheid en je lichaam:
het is de basis van elke geëmancipeerde vrouw. In Congo
is dit geen evidentie. Slechts 63% van de zwangere
vrouwen bevalt in een uitgerust zorgcentrum. Door
meer dan 40 zorgcentra in de regio Moba en Kansimba
te bevoorraden met medicijnen, medisch materiaal en
anticonceptie, zorgen we voor een stevige basis. We
leiden het personeel op, bijvoorbeeld rond reanimatie van
pasgeborenen, en verlonen hen correct. Essentieel is dat
de financiële barrières worden weggewerkt: daarom kan
iedere vrouw in het centrum rekenen op gratis zorg.

DOKTERS VAN DE WERELD - DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VOOR DE DONATEURS

5

2014 // TERUGBLIK

© Dokters van de Wereld Griekenland

In 2014 vocht Dokters van de Wereld meer dan ooit voor een betere toegang tot zorg. Op het terrein
door mensen te helpen maar ook door politici, burgers en beleidsmakers te confronteren met wat we elke
dag zien. Een overzicht van de sleutelmomenten en gebeurtenissen van 2014.

MOBILISATIE

© Mingo Venero

EUROPEES PLEIDOOI
Dokters van de Wereld trekt niet enkel naar het buitenland. Ook in eigen land strijden we voor de gezondheid van
kwetsbare groepen. In 2014 hadden we 167 projecten in
twaalf Europese landen: van Brussel, Athene, Londen tot
Amsterdam. In elk van die steden bieden duizenden vrijwilligers medische en psycho-sociale zorg aan gemarginaliseerde groepen zoals daklozen, Roma, (ongedocumenteerde)
migranten, sekswerkers of mensen in armoede. Op basis
van ontmoetingen met hen trokken we naar de nationale
en Europese politieke instellingen en rapporteerden we over
schendingen van de mensenrechten die we elke dag zien
op het terrein.

40

z orgcentra worden
uitgerust met medicatie,
medisch materiaal en
opgeleid personeel

2

extra kraamklinieken
worden gebouwd

104.000

vrouwen krijgen toegang
tot de pil

MIGRATIE/VLUCHTELINGEN
TRANSITMIGRANTEN IN MAROKKAANSE
LOOPGRAVEN
Marokko is een transitland voor Afrikaanse migranten.
Oujda, in Oost-Marokko, is zo’n hotspot: een niemandsland
aan de rand van de stad waar transitmigranten overleven in
het bos, zonder basisvoorzieningen, voedsel of zorg. In de
kampen is er jammer genoeg geregeld sprake van geweld
en discriminatie. Onze teams trokken vorig jaar elke week
naar de kampen. Daar deelden ze hygiëne- en winterkits uit
aan 1885 kampbewoners. Via bemiddeling en begeleiding
zorgden we ervoor dat 3154 zieke kampbewoners toegang
kregen tot de lokale zorgcentra.
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DIT WAS 2014

URGENTIE

©TBWA

5000 ONDERVOEDE KINDEREN BEHANDELD
IN NOORD-MALI
Mali heeft een lange geschiedenis van opeenvolgende
voedselcrisissen. Maar door de conflicten in 2012 daalde de productie en gingen de voedselprijzen pijlsnel de
hoogte in. In 2014 ondersteunden we 4 mobiele teams 12
zorgcentra in Noord-Mali met nutritionele programma's.
We screenden 34.222 kinderen en vrouwen op ondervoeding. Meer dan 5500 matig en ernstig ondervoede
kinderen werden zo behandeld.

BELGIË
4615 MENSEN VERZORGD OVER HET HELE LAND
In België zijn er tienduizenden mensen die met zorghindernissen geconfronteerd worden: administratieve, financiële of culturele barrières zorgen ervoor dat ze niet de
zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook in 2014 konden zij
bij ons terecht: meer dan 4615 mensen kwamen langs
in onze zorgcentra, de medibus of onze kabinetten in de
winteropvangcentra voor daklozen.

CAMPAGNE: WAT MOET ER GEBEUREN VOOR
DE REALITEIT ONS RAAKT?
Een zwangere vrouw in nood op straat. Hoe reageren
voorbijgangers? Wat gebeurt er? In 2014 lanceerde
Dokters van de Wereld een campagnefilm om de slechte
toegang tot zorg bij kwetsbare groepen in België aan te
kaarten. Op enkele dagen tijd wordt het filmpje meer dan
200.000 keer bekeken en haalde het alle media.

© Frédéric Pauwels

MOBILISATIE
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SAMEN IN DE STRIJD TEGEN CHOLERA IN HAÏTI
Samen met het ministerie van Gezondheid dijkten we in 2014
cholera-uitbraken in. Via een fijnmazig communicatienetwerk
tot in de kleinste dorpjes weten we meteen waar en wanneer
er een cholerageval wordt gespot. Bij elke uitbraak sturen we
mobiele units met verpleegkundigen en hygiënespecialisten
uit. De bestaande choleracentra versterken we met medisch
materiaal, urgentieplannen en vorming van het personeel in
de detectie en behandeling van cholera. Cholera is makkelijk
te voorkomen: met een goede hygiëne en zuiver water kom
je een al heel eind. Daarom sensibiliseerden we in 2014
7230 personen tijdens workshops.

Alternatif © Benoit Guenot

URGENTIE

CULTURELE TABOES DOORBREKEN IN NOORD-MALI
Al voor de crisis in 2012 uitbrak had slechts 1 op de 3 Malinese
vrouwen toegang tot prenatale zorg. De vele thuisbevallingen,
culturele taboes rond zwangerschapspreventie en de
afwezigheid van gekwalificeerd personeel liggen mee aan
de basis van deze slechte cijfers. Via sensibiliseringssessies
stimuleerden we 1900 vrouwen om zich tijdens hun
zwangerschap te laten begeleiden in onze 33 zorgcentra.
Zo konden in totaal 1600 vrouwen veilig bevallen.
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DIT WAS 2014

© Kathleen Meeûs

MOBILISATIE

DUURZAME ZORG
DE BURGER ALS ZORGARCHITECT IN TUNESIË
Twee jaar geleden kreeg Dokters van de Wereld een budget
toegewezen om de zorg voor vrouwen in het arme Gafsa te
verbeteren. Omdat de stem van de burger jarenlang werd
onderdrukt, zetten we een participatief platform op, met daarin
vertegenwoordigers uit het middenveld en de hele zorgsector.
De burgers maakten slimme keuzes: zo werd in 2014 beslist 38
zorgcentra te voorzien met basismateriaal, werden 8 hospitalen
gerenoveerd en werd geïnvesteerd in opleidingen en aanwervingen
van bijkomend personeel.

CAMPAGNE: NAMES, NOT NUMBERS
Elk jaar sterven 250.000 vrouwen aan de gevolgen van
zwangerschapscomplicaties. Nog eens 50.000 sterven door een
onveilige abortus. Een slechte toegang tot zorg, contraceptie en
een verbod op abortus liggen aan de basis van deze cijfers. Om
deze situatie aan de kaak te stellen, lanceerde het internationale
netwerk in 2014 de campagne www.names-not-numbers.org. De
boodschap: achter elk van deze cijfers schuilt een naam en een
vrouw met een verhaal. Via de site kon men een postkaart sturen
naar secretaris-generaal Ban Ki-Moon, met op elke postkaart
de naam van een vrouw die stierf aan de gevolgen van haar
zwangerschap of abortus. Ban-Ki Moon ontving zo tienduizenden
postkaarten. Enkele maanden later wijdde Ban Ki-Moon in zijn
openingsrede een apart hoofdstuk aan de dodelijke gevolgen van
clandestiene abortussen. Missie: geslaagd.

BAAS IN EIGEN BUIK
EMPOWERMENT VAN BURKANESE STRAATMEISJES
Burkina Faso's hoofdstad telt vandaag 8000 straatkinderen op de
vlucht voor een besnijdenis, armoede of geweld. Velen van hen
belanden in de prostitutie. Weinigen hebben toegang tot zorg,
onderwijs en anticonceptie. In ons zorgcentrum kunnen de meisjes
terecht voor medische en sociale hulp. In 2014 benaderden onze
hulpverleners in totaal 1600 meisjes. We deelden 25.000 condooms
uit en sensibiliseerden 554 meisjes rond drugspreventie en veilige
seksuele contacten. Na een intensief begeleidingsproces slaagden
we erin 18 meisjes opnieuw te herenigen met hun familie. Zij lopen
nu opnieuw school en leven niet langer op straat.

© Harandane Dicko

MOBILISATIE
DUURZAME ZORG
BASISZORG IN DE ZANDVLAKTEN VAN NOORD-MALI
Dokters van de Wereld werkt al meer dan tien jaar in Mali. Omdat
de publieke zorg in het noorden van het land door implodeerde,
garandeert Dokters van de Wereld nu al drie jaar op rij de toegang
tot zorg in de regio’s Gao, Kidal en Menaka. We hebben tientallen
(vernietigde) zorgcentra heropgebouwd en opnieuw bezet met
medisch personeel, materiaal en medicijnen. In totaal voerden we
afgelopen jaar zo 73.867 consultaties uit.

GROENBOEK TOEGANG TOT DE ZORG IN BELGIË
In 2014 publiceerden we samen met het Riziv en de belangrijkste
mutualiteiten een overzichtswerk met alle informatie over de
toegang tot de Belgische gezondheidszorg. Een primeur. Uit het
boek blijkt dat de gezondheidskloof in ons land de voorbije jaren
groter is geworden. Een diploma doet de levensverwachting met
drie tot vijf jaar toenemen. Wie hogere studies heeft gedaan, leeft
achttien tot vijfentwintig jaar langer gezond dan wie enkel het lager
onderwijs doorliep.
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SNAPSHOT
2014 IN
CIJFERS
INTERNATIONAAL NETWERK

14.177

 edewerkers wereldwijd
m
betrokken bij onze projecten

175	
internationale programma’s
in 67 landen

180	
nationale projecten in 15
landen

HUMAN RESOURCES

47

medewerkers in België

37

expats

185

 ontractuele werknemers in
c
de buitenlandse missies

380

vrijwilligers

PROJECTEN IN BELGIË
consultaties in 2014
10.173	consultaties in
onze zorgcentra
2910 consultaties bij
daklozen
631	consultaties in
de Medibus
765 doorverwijzingen
naar specialisten

Jullie hebben met z’n allen

€ 3.532.574

aan de projecten van Dokters
van de Wereld geschonken!
Bedankt!
Het volledige verslag lezen? surf naar
www.doktersvandewereld.be

© Giovani Marrozini

14.320

INKOMSTEN EN UITGAVEN
INKOMSTEN
•
•
•
•

29%
1%
69%
1%

Privé-donateurs
Bedrijven
Subsidies
Andere

UITGAVEN
•
•
•
•

81%
4%
7%
8%

Terreinacties
Communicatie
Fondsenwerving
Algemene werking
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AARDBEVING

25 april 2015. Een aardbeving met een kracht
van 7,8 op de schaal van Richter treft Nepal. De
balans: bijna 9.000 doden, 17.000 gewonden
en meer dan 500.000 daklozen. Meteen na de
eerste schok bouwen de al aanwezige teams
van Dokters van de Wereld een noodprogramma
uit. Een overzicht van de gebeurtenissen.

NOODTOESTAND
IN NEPAL

© Quentin Top

© Dokters van de Wereld

2

we versterking naar Nepal
De dag na de aardbeving sturen
te ondersteunen. In de
om de teams die al aanwezig zijn
meer mensen en middelen,
weken die volgen sturen we nog
en van de bevolking.
om tegemoet te komen aan de nod
© Quentin Top

© Dokters van de Wereld

van Dokters
Langs de weg naar de zorgcentra
alchok staan
hup
Sind
rict
dist
het
in
van de Wereld
t.
er nog maar weinig woningen rech

nd boden
De weinige gebouwen die weersta
digd
cha
aan de aardbeving zijn zwaar bes
kiest
g
olkin
bev
en dus levensgevaarlijk. De
en.
slap
ervoor om in tenten te

ilijk bereikbaar
In Golché, een klein dorp dat moe
eerste
een
is, heeft Dokters van de Wereld
.
zorgcentrum opgebouwd
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FOCUS // IN BEELD

op consultatie bij
Eén na één komen de patiënten
logen. In één
onze artsen, verplegers en psycho
aties uit.
sult
con
maand tijd voerden we 2.000
© Dokters van de Wereld

© Dokters van de Wereld

enorm, zowel op het vlak van
De behoeften van de bevolking zijn
drinkbaar water.
gezondheid als voor voeding en

© Dokters van de Wereld

© Quentin Top

ket. Het maakt deel uit van
Deze familie krijgt een hygiënepak
epidemieën te voorkomen.
de strategie van onze teams om

en een behandeling dankzij de
De meest dringende gevallen krijg
van de Wereld naar Nepal stuurde.
tonnen aan materiaal die Dokters

d
en nodig, maar ook een luisteren
Deze jongen heeft medische zorg
chologische impact.
oor. De ramp heeft een enorme psy

rastructuur heropbouwen
Ons einddoel is de gezondheidsinf
w leven inblazen. Dokters
en het gezondheidssysteem nieu
bevolking ondersteunen tot
van de Wereld blijft de Nepalese
dit doel bereikt is.
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Mijn tijd voor
d

Dokters van de Werel

ijn vriend
"Na jaren samen met m
en rondin Scandinavië te hebb
12 terug
gevaren, ben ik sinds 20
de werkeen landrot. Omdat
wegviezaamheden aan boord
meer vrije
len, had ik opeens veel
besteden
tijd die ik nuttig wilde
it bij mijn
bij een ngo die aanslu
am ik bij
wereldbeeld. En zo kw
terecht
Dokters van de Wereld
2 dagen
in Antwerpen waar ik
ben. Saper week aan de slag
beetje de
mengevat ben ik een
centrum:
doe-al hier in het zorg
g is, een
als er verlichting nodi
d moet
kabelnetwerk aangeleg
an moeworden of inkopen geda
an waar
ten worden ben ik de m
u van dit
ze naar bellen. Ik ho
aardering
vrijwilligerswerk: de w
ligt me
is groot, de organisatie
t team is
nauw aan het hart en he
een aansuper. Ik zou het ieder
raden.”
r,
Eric Steenman 50 jaa
huisman, Antwerpen.
REDACTIE: Marie-Anne Robberecht, Emmy Deschuttere, Jelle Boone - BIJDRAGEN: Frank Van Biervliet, Stéphane Heymans,
Elodie Richard - OPMAAK: Ariane Gielen, Gilgraphic sprl - VERANTW. UIT.: Dr. Michel Roland - Alle foto’s zonder vermelding zijn
afkomstig uit het archief van DvdW Frankrijk en België. Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel - Tel. +32 (0)2 225 43 00
Fax +32 (0)2 218 69 00 - PCR: 000-0000029-29 - 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.

