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UITGAVEN
   80% Terreinacties
 6% Ondersteuning missies,

  communicatie, pleidooi
 7% Fondsenwerving
 7% Algemene werking 

MENSEN IN 
URGENTIES & CRISIS 

€ 25.496.905 

LOKALE PARTNERS: L’UNION FAIT LA FORCE 
Of het nu gaat over een tandartskabinet in Antwerpen of het aanpak-
ken van een voedselcrisis in Mali: altijd en in elk project werken we 
samen met lokale partners, overheden en zorgstructuren.

Samenwerken met lokale organisaties en partners is bij Dokters van 
de Wereld geen bijkomstigheid maar de kern van ons DNA: lokale 
partners beschikken over expertise, ervaring, lokale verankering en 
het vertrouwen bij de bevolking. Door samen te werken bereiken we 
meer: L’union fait la force (vervolg p.5).

MISSIE & VISIE VAN DOKTERS VAN DE WERELD

INDENTITEIT

INKOMSTEN 
   79,1% Subsidies 
   16,3% Privégiften
   4,1% Grote donateurs, bedrijven 
   0,5% Legaten
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Een overlever van seksueel geweld in 
Oost-Congo samen met één van de me-
dewerkers. Elke dag komen 4 nieuwe 
slachtoffers aan in het PanziHospitaal.
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DUURZAAM 
Bij de start van elk project denken we op de lan-
ge termijn: altijd bouwen we verder op de col-
lectieve intelligentie van lokale medewerkers, 
lokale zorgstructuren, lokale partners en de 
overheden ter plekke. Ook tijdens urgenties en 
crisisinterventies denken we op de lange termijn, 
met acties die duurzaam zijn en ook op lange 
termijn een verschil maken voor de toekomst van 
een plek, een land of een mens.

EEN COMMUNITY MET 600 VRIJWILLIGERS 
Het kloppend hart van de Belgische projecten 
van Dokters van de Wereld bevindt zich op het 
terrein in Vlaanderen, Brussel & Wallonië. In Bel-
gië groeide onze vrijwilligerscommunity afgelo-
pen jaren exponentieel. Vandaag kunnen men-
sen aan de rand van onze samenleving rekenen 
op meer dan 600 vrijwilligers die zich elke dag 
mobiliseren om zorg en steun te bieden in onze 
zorgcentra, zorgbussen, in onze kustantennes of 
opvangcentra. Zie ook ‘mensen aan de rand van 
de samenleving’, pagina 8 

VERZORGEN & GETUIGEN 
Als internationale solidaire beweging verzorgt 
Dokters van de Wereld de meest kwetsbare 
mensen: overlevers van seksueel geweld, vluch-
telingen maar ook daklozen of mensen die naar 
de rand van de samenleving worden geduwd. 
Het hart van onze beweging klopt door onze 
honderden vrijwilligers en terreinmedewerkers: 
zij verlenen niet enkel zorg maar zijn ook de 
woordvoerders en ambassadeurs vanop het 
terrein. 

Want als onafhankelijke organisatie gaan we 
verder dan zorg alleen. We klagen schendingen 
tegen de mensenrechten aan en vechten voor 
een betere leefwereld voor onze patiënten. 
Dat doen we door de stem en cijfers van deze 
vaak onzichtbare mensen zichtbaar te maken, 
te rapporteren bij beleidsmakers en (lokale) 
overheden, te getuigen in de pers, campagne 
te voeren en het hele jaar door te communice-
ren naar onze achterban. Zie ook ‘campagnes & 
pleidooi’, pagina 32.

INDENTITEIT
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ONZE WAARDEN 

SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 
Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid op vlak 
van gezondheid gaan hand in hand. Wij geloven 
dat sociale rechtvaardigheid de voorwaarde is 
voor een gelijke toegang tot zorg en het respect 
van de fundamentele rechten van de mens.

ONAFHANKELIJKHEID
Met respect voor de wetgeving en samen met 
onze partners zijn we als organisatie onafhanke-
lijk van elke macht, politieke, religieuze of finan-
ciële belangen. We stippelen zelf onze program-
ma’s en werkmethodes uit. We weigeren elke 
vorm van ondergeschiktheid en geven voorrang 
aan dialoog met de mensen, partners en ge-
meenschappen met wie we samenwerken. 

EVENWICHT 
Wij zijn op zoek naar een evenwicht tussen 
“hier” en “ginder”, tussen urgentie en lange 
termijn, tussen medische kennis en de kennis van 
outsiders, tussen publieke financiering en private 
giften. 

EMPOWERMENT
Met onze partners, de gemeenschappen en hun 
vertegenwoordigers helpen we de kwetsbare 
bevolkingsgroepen op sociaal en medisch vlak 
om hun eigen verwachtingen te identificeren. 
Daarnaast mobiliseren we hen om hun eigen 
gezondheid in handen te nemen en op te komen 
voor hun rechten. 

Dokters van de Wereld is lid van een netwerk 
van 16 delegaties die dezelfde visie, waarden en 
identiteit delen. 
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ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

MENSEN AAN DE RAND 
VAN DE SAMENLEVING 

HET BELGISCH ZORGSYSTEEM HEEFT EEN GOEDE REPUTATIE. WIE 

IS AANGESLOTEN BIJ EEN MUTUALITEIT, EEN WOONST HEEFT EN 

IN ORDE IS MET ZIJN PAPIEREN KAN MEESTAL REKENEN OP GOEDE 

ZORG. MAAR VOOR WIE BUITEN DE BOOT VALT, IS TOEGANG TOT 

ZORG IN ONS LAND VAAK EEN CALVARIETOCHT. 

WAT DOEN WIJ?

Elke dag strijdt Dokters van de Wereld voor het recht op zorg voor 
de mensen in armoede & aan de rand van de Belgische samen-
leving. Meer dan 600 vrijwillige artsen, psychologen, tandartsen, 
sociaal assistenten en psycho-sociale begeleiders gaan elke dag 
op het terrein over het hele land. Samen hielpen ze vorig jaar 8227 
mensen via: 

• Onze 8 permanente zorgcentra & zorgantennes in Vlaanderen, 
Brussel & Wallonië. 

• Onze 2 zorgbussen in Colfontaine, Charleroi & Brussel. 
• Onze mobiele medische teams die trekken naar kraakpanden, 

hotspots, opvang- en onthaalcentra voor daklozen & mensen  
onderweg in ons land.

• Samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen & specialisten over 
het ganse land.
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Elke winter trekken teams van vrijwillige artsen naar de verschillende 
opvangcentra voor daklozen. 

In de lente van 2019 ging een nieuwe zorgbus in La Louvière van start. 
Na Brussel en Charleroi is dit de 3e stad waar Dokters van de Wereld 
actief is met een mobiele Medibus.

1

2

1

2

Lees het gedetailleerd verslag van onze activiteiten, 
resultaten & projecten op www.doktersvandewereld.be
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In juni 2019 ging Dokters van de Wereld van start 
met een zorgantenne in Brugge. Het is samen met 
Oostende & Zeebrugge de 3e kustantenne van  
Dokters van de Wereld in België.

3

FACTS & FIGURES 

7 op de 10 dakloze mensen in ons land heeft geen vaste huisarts. 

Ondanks het feit dat ze wettelijk recht hebben op zorg, slaagt 80 tot 90% 
van de mensen zonder papieren er niet in een arts te zien. 

Door het repressieve beleid worden druggebruikers en sekswerkers 
buiten onze samenleving en ons zorgsysteem geduwd. 

1 op de 5 Belgen doet aan zorguitstel omwille van financiële redenen.
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De Antwerpse & Brusselse permanente zorgcentra 
van Dokters van de Wereld zijn hét referentiepunt 
voor tienduizenden mensen zonder toegang tot zorg 
in ons land. 

4
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ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

VEILIG EN 
ZELFGEKOZEN 

MOEDERSCHAP 

ELK JAAR STERVEN BIJNA 300 000 VROUWEN 
TIJDENS HUN BEVALLING OF DOOR EEN 

ZWANGERSCAPSCOMPLICATIE. EN WORDEN 
74 MILJOEN MEISJES EN VROUWEN IN LAGE-

INKOMENSLANDEN ONGEWENST ZWANGER. DOKTERS 
VAN DE WERELD ZORGT ER MEE VOOR DAT VROUWEN 

OP EEN VEILIGE MANIER ZWANGER KUNNEN 
ZIJN EN ZELF KUNNEN BEPALEN OF & HOEVEEL 

KINDEREN ZE WILLEN. WANT VEILIG & ZELFGEKOZEN 
MOEDERSCHAP IS CRUCIAAL IN DE STRIJD 

VOOR MEER AUTONOMIE & GENDERGELIJKHEID 
WERELDWIJD. 

Congo. Een moeder kon dankzij goed 
opgeleid personeel veilig bevallen van 
haar baby in een centrum dat door ons 
wordt ondersteund in Moba.

1

74 miljoen vrouwen in lage inkomenslanden worden 
elk jaar ongewenst zwanger.

 
Dit leidt tot 25 miljoen onveilige abortussen 

en 47 000 doden per jaar. 

295 000 vrouwen sterven jaarlijks als gevolg van 
hun zwangerschap. De grote meerderheid van deze 

doden zou vermeden kunnen worden.

FACTS & FIGURES 
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NIGER

TUNISIË
SYRIË

BELGIË

MALI

CONGO

JEMEN

LANDEN WAAR DOKTERS VAN DE 
WERELD BELGIË INZET OP 

VEILIG ÉN ZELFGEKOZEN 
MOEDERSCHAP

Dokters van de Wereld België biedt 
kwalitatieve pre- en postnatale zorg 
en familiale planning in 7 landen 
wereldwijd. In elk van de landen 
waar we werken vormt zwanger zijn 
en bevallen een risico omwille van 
zwakke zorgsystemen, conflicten, 
armoede, grote afstanden en/of 
culturele tradities. 
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O N Z E  A A N PA K 

in de strijd tegen moedersterfte & ongewenste zwangerschappen

Reboosten en versterken van 
bestaande zorgstructuren met 

echografieën, onderzoekstafels, 
bedden, labomateriaal…

Inzetten en opleiden van 
lokaal personeel en lokale 

sleutelfiguren. 

Investeren in familiale planning 
& het aanbieden van 

contraceptiemethodes. 

Goede referentiesystemen 
met hospitalen opzetten 

zodat er snel gehandeld kan 
worden bij een spoedgeval. 

Drempels verlagen door 
kosteloze medische 

begeleiding aan te bieden. 
Sensibiliseren d.m.v lokale sleutelfi-
guren. Bijvoorbeeld over het belang 
van zwangerschapsscreening of de 

gevaren van thuisbevallen.

2

Lees het gedetailleerd verslag van onze activiteiten, 
resultaten & projecten op www.doktersvandewereld.be



DE ESSENTIE 2019 / 15

Agadez, Niger. Eén van onze lokale zorgmedewerkers voert een pre-
nataal onderzoek uit in een zorgcentrum dat Dokters van de Wereld 
ondersteunt met personeel, materiaal, medicatie & opleidingen. 

2
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ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

GIRL AND YOUTH  
EMPOWERMENT 

BENIN 

MAROKKO

BELGIË

CONGO

BURKINA FASO

WAAR WERKEN WIJ?

Landen waar we werken aan 
de empowerment & strijden te-
gen genderbased violence van  
jongeren & vrouwen

NAAR SCHATTING WORDEN 120 MILJOEN MEISJES ONDER DE LEEFTIJD 

VAN 20 GEDWONGEN TOT SEKSUELE HANDELINGEN. IN LANDEN WAAR 

CONFLICTEN EN EXTREME ARMOEDE HEERSTEN LIGT HET RISICO OP 

SEKSUEEL GEWELD EN SEKSUELE UITBUITING NOG EEN STUK HOGER. 

STRAATKINDEREN – ZOWEL JONGENS ALS MEISJES- ZIJN EXTREEM 

KWETSBAAR VOOR GEWELD, UITBUITING EN SEKSWERK. DOKTERS VAN 

DE WERELD INVESTEERT DAAROM IN PROJECTEN DIE BOUWEN AAN 

HET HERSTEL, DE AUTONOMIE EN VEILIGHEID VAN JONGENS, MEISJES 

EN VROUWEN IN MOEILIJKE SITUATIES. 

Er zijn wereldwijd naar schatting 150 miljoen 
straatkinderen. 

Het seksueel geweld in Congo nam sinds 2018 toe met 
34%. 

Er is een sterke correlatie tussen conflict & oorlog en de 
prevalentie van seksueel geweld.

FACTS & FIGURES 
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FOCUS  

STRIJDEN TEGEN SEKSUEEL GEWELD IN 
OOST-CONGO

In Oost-Congo wordt seksueel geweld al decen-
nialang aangewend als politiek oorlogswapen. 
De afgelopen jaren wordt deze terreur steeds 
vaker toegepast door gewone burgers, vaak 
voormalige kindsoldaten. Het intussen wereldbe-
faamde Panzihospitaal in Bukavu van Nobelprijs-
winnaar en gynaecoloog Mukwege behandelt 
al decennialang deze overlevers van seksueel 
geweld. Elke dag komen er minstens 4 nieuwe 
slachtoffers aan in het hospitaal. Een derde van 
hen is minderjarig.

Behandeling van overlevers
Dokters van de Wereld coördineert in Mukwe-
ges’ Panzihospitaal de medische & psyhologische 
ploeg die de slachtoffers van seksueel geweld 
onder haar hoede neemt. Naast de coördinatie 
financieren we mee de medicijnen, het medisch 
materiaal en de lonen van de artsen en chirurgen. 

Gemeentes zonder verkrachting : preventie en 
strijden tegen straffeloosheid 
In 2019 gingen we samen met lokale partners 
van start met ‘Gemeentes zonder Verkrachting’. 
Samen strijden we voor preventie én tegen 
de straffeloosheid: dat doen we door officiële 
aangiftes te stimuleren, er voor te ijveren dat 
slachtoffers niet worden uitgestoten uit de ge-
meenschap en door te ijveren voor een strikte 
nultolerantie tegenover seksueel geweld.

Lees het gedetailleerd verslag van onze 
activiteiten, resultaten & projecten op 

www.doktersvandewereld.be
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1

3

FOCUS  

BOUWEN AAN EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR STRAATKINDEREN 

In de grootsteden van Burkina Faso, Benin en Congo leven tienduizenden straat-
kinderen. Voor hun levensonderhoud moeten ze noodgedwongen teruggrijpen 
naar bedelarij, prostitutie of zelfs delinquentie. In die omstandigheden is het risi-
co op geweld, ziekte en seksuele uitbuiting groot. 

We kiezen er bewust voor om samen te werken met lokale partners: zij hebben 
een grote expertise en samen maken we een holistische aanpak mogelijk die 
zorgt voor een toekomstperspectief & stabilisering voor deze jongeren. 

Samen met onze lokale partners Keoogo, REEJER & Terres Rouges zetten
 we in elk van deze landen en projecten in op een holistische aanpak: 

O N Z E  A A N PA K

Outreach & 
mobiele teams 

die naar 
de leefwereld van 

de kinderen 
trekken

Medische & 
psycho-sociale 

begeleiding 

Familiehereniging 

Scholarisering, 
alfabetisering, 

beroepsvorming 

Dag & 
nachtopvang: 
stabilisering, 

onderdak, voedsel, 
hygiëne 
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1

2

3

Het gebrek aan institutionele hulp en bescherming van 
jonge, vrouwelijke transmigranten heeft dramatische 
gevolgen. Dokters van de Wereld organiseert in België 
daarom speciale consultaties met vroedvrouwen in de 
Brusselse humanitaire hub om deze extra kwetsbare 
groep te helpen. 

Outreach teams van partnerorganisatie Keoogo trek-
ken naar de jongeren in hoofdstad Ouagadougou in 
Burkina Faso.

Voormalige straatjongeren in Benin leren voor bakker 
in de bakkerij van partnerorganisatie Terres Rouges.

2
Lees het gedetailleerd verslag van onze activiteiten, 

resultaten & projecten op www.doktersvandewereld.be
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ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

MIGRANTEN EN  
VLUCHTELINGEN 

IN 2019 WAS EEN RECORDAANTAL VAN 79,5 MILJOEN 

MENSEN WERELDWIJD OP DE VLUCHT VOOR GEWELD, 

OORLOG, DROOGTE, HONGER OF EXTREME ARMOEDE. 

DOKTERS VAN DE WERELD IJVERT VOOR DE FYSIEKE 

EN MENTALE GEZONDHEID VAN MIGRANTEN EN 

VLUCHTELINGEN IN LANDEN VAN OORSPRONG, OP 

DE MIGRATIEROUTES EN IN LANDEN VAN TRANSIT 

OF AANKOMST. ONZE TEAMS TREKKEN NAAR DE 

LEEFWERELD VAN MIGRANTEN, BIEDEN MEDISCHE 

& PSYCHISCHE HULP MAAR GETUIGEN OOK OVER 

DE VERHALEN, DE STAAT VAN GEZONDHEID EN 

MENSENRECHTENSCHENDINGEN LANGS DE 

VLUCHTELINGENROUTES. 
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Hoe gezond je bent hangt van heel veel factoren af. Bij vluchtelingen en migranten wordt de mentale 
en fysieke gezondheid voortdurend en langs alle kanten onder druk gezet door ondermeer slechte 

huisvesting, sociale isolatie & stigmatisering, repressieve wetgeving, armoede en honger:

S
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co
no

m
is

ch
e 

&
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co
nt

ex
t:

 

Epidemiologie van een geografische zone: 
prevalentie van infectieziektes, chronische 

ziektes, socio-culturele factoren, 
klimaat en milieu 

Exil: sociale isolatie, afzondering van de 
gemeenschap, verandering van cultuur, 

onzekerheid en onveiligheid over de toe-
komst, geweld op het migratieparcours

TIJD

Leefomstandigheden: armoede, (het tekort 
aan een) woonst, werk, voeding, werk

Toegang tot zorg 

Geografische situatie 

Geslacht

Leeftijd

Opleiding

GEZONDHEID

Governance
 
Macro-economische 
politiek
 
Sociale voorzieningen

Publieke voorzieningen

Culturele en 
maatschappelijke 
waarden
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NIGER

TUNISIË
MAROKKO

ALGERIJE

SPANJE

ITALIË

SERVIËBOSNIË

KROATIÊ

GRIEKENLAND

FRANKRIJK

BELGIË

NEDERLAND
DUITSLAND 

ZWEDEN

UK 

DOKTERS VAN DE WERELD LANGS 

DE VLUCHTELINGENROUTE 

Dokters van de Wereld becijferde dat 67,4% van 
de vluchtelingen bovengemiddeld scoort op de 

schaal van depressie. 

61% 
van de migranten in de projecten van Dokters van 

de Wereld werd geconfronteerd met geweld. 

51%
van de migranten in de projecten van Dokters 

van de Wereld kampt met obstakels om aan zorg 
te raken. 

Dokters van de Wereld & het netwerk van de andere delegaties zijn 
actief langs de migratieroutes van vluchtelingen in of richting Europa. 
Onze medische, psychologische en sociale teams zijn te vinden in (clan-
destiene) woningen, migrantengetto’s, kampen, kraakpanden, op straat 
en in opvangcentra in deze landen: 
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1Niger. Algerije zet systematisch migranten uit het 
land. Vaak worden ze tegen hun wil in op vracht-
wagens gezet en worden ze gedesoriënteerd, ge-
dehydrateerd en gedellusioneerd in Agadez ge-
dropt. Vorig jaar belandden zo meer dan 9000 
migranten in Niger. Dokters van de Wereld vangt 
hen bij aankomst op met medische, psychologische 
en sanitaire hulp. 

Niger. De woestijnstad Agadez blijft een belang-
rijke transitstad voor migranten die via Algerije & 
Libië Europa proberen te bereiken. In afwachting 
van hun tocht door de woestijn overleven ze soms 
maandenlang in geïsoleerde en snikhete migran-
tengetto’s. De mobiele teams van Dokters van de 
Wereld trekken wekelijks naar de getto’s met medi-
sche hulp, voedselhulp en hygiënekits. 

1

2

BEELDVERHAAL  

DE BELGISCHE TEAMS 
VAN DOKTERS VAN 
DE WERELD IN DE BRES 
VOOR MIGRANTEN
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Tunesië is een transitland en steeds vaker ook het eindpunt 
voor migranten. Dokters van de Wereld heeft in Sfax, Medini-
ne en Tunis centra waar we medische, psychische en sociale 
hulp verlenen aan gestrande migranten. 

3

2

3

Lees het gedetailleerd verslag van onze activiteiten, 
resultaten & projecten op www.doktersvandewereld.be
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5

4

6

7
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Bosnië Door de toegenomen controles aan de Kroatische grens en de toestroom via buur-
landen Servië en Montenegro, zitten zo’n 7000 mensen vast aan de Bosnisch-Kroatische 
grens, in lamentabele omstandigheden. Ze zijn systematisch het slachtoffer van stigmatise-
ring, discriminatie, racisme & geweld. De mentale impact hiervan is gigantisch: daarom zijn 
onze teams actief in 5 vluchtelingenkampen met psychologische hulpverlening.

In Kroatië wachten honderden vluchtelingen in 1 centrum nog altijd op het resultaat van 
hun asielaanvraag. Onze teams met artsen, psychologen en verpleegkundigen zijn doorlo-
pend aanwezig in het asielcentrum. Tot 4 keer per maand versterken we onze teams met 
een psychiater, pediater en gynaecoloog. Wie ernstig ziek is wordt door ons begeleid naar 
het ziekenhuis.

België. Zogenaamde ‘transmigranten’ en mensen zonder papieren worden in ons land ge-
dwongen tot een leven onder de radar en hebben quasi geen rechten. Zij kunnen bij ons 
terecht in de Brusselse Humanitaire Hub en onze zorgcentra voor medische & psychologi-
sche hulp. 

Marokko. In Oujda heeft Dokters van de Wereld samen met onze partner MS2 langdurige 
projecten lopen, waarbij we vrouwelijke migranten en mama’s helpen die leven in erg pre-
caire omstandigheden. Naast de medische hulpverlening komen mensen bij ons aanklop-
pen voor hygiënekits, voedsel, dekens en babyproducten. We bieden ook psychologische 
steun aan voor wie worstelt met mentale problemen. Daarnaast organiseren we met onze 
partner AMANE opleidingen voor overheidsmedewerkers om Gender Based Violence in 
het land te identificeren en te voorkomen. 

4

5

6

7
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ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

URGENTIES EN CRISIS

CONFLICTEN, EPIDEMIEËN EN RAMPEN ZORGEN VOOR EEN IMPLOSIE VAN 

HET ZORGSYSTEEM: HOSPITALEN ZIJN VERNIETIGD, ZORGPERSONEEL VLUCHT 

WEG OF STERFT. OP DAT SOORT MOMENTEN KOMEN WE TUSSEN EN GAAN 

WE TER PLEKKE MET URGENTIETEAMS EN MEDISCH MATERIAAL. WE WERKEN 

SAMEN MET LOKALE PARTNERS EN OVERHEDEN EN DENKEN OP DE LANGE 

TERMIJN: IN PLAATS VAN VELDHOSPITALEN OP TE ZETTEN, KIEZEN WE VOOR 

HET HERSTELLEN VAN ZORGCENTRA. EN IN PLAATS VAN EXPATS TE STUREN, 

INVESTEREN WE IN LOKAAL ZORGTALENT

1

12 miljoen Syrische burgers hebben nood aan 
humnanitaire hulp. 

3,470 ebolagevallen in Congo sinds 2018.

80% van de bevolking in Jemen heeft nood aan 
humanitaire hulp. 

FACTS & FIGURES 
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2

2

1 Al meer dan een decennium valt de Lemera-regio in 
Oost-Congo ten prooi aan gewapende conflicten en 
interne vluchtelingenstromen. Deze jarenlange aansle-
pende conflicten heeft de ontheemde bevolking en het 
zorgsysteem verzwakt: 10% van de kinderen is onder-
voed, malaria woekert er chronisch & er is een structu-
reel tekort aan basiszorg- en medicatie. In 2019 gingen 
we daarom van start met een grootschalig project om 
de gezondheidszorg te verbeteren. We ondersteunen 5 
zorgcentra in de regio, garanderen de medicatievoor-
raad, bieden kwalitatieve en gratis zorg, behandelen on-
dervoede kinderen & nemen slachtoffers van seksueel 
geweld onder onze hoede.

Ebola. In augustus 2019 werden de 1e ebolagevallen in 
Zuid-Kivu (Congo) gedetecteerd. Omdat Dokters van de 
Wereld & Dokter Mukwege al jaren actief zijn in de regio in 
het kader van onze strijd tegen seksueel geweld (zie ook p. 
16) , besloten we ons in te zetten voor de strijd tegen het vi-
rus. Sindsdien plooiden we een grootschalig preventie- en 
controleplan uit met een fijnmazig monitoring & alertsys-
teem, werden bijna 2000 zorgmedewerkers opgeleid in 
eboladetectie & preventie, zetten we 34 isolatiezones op 
poten & sensibiliseerden we tienduizenden burgers over 
hoe een ebolabesmetting te voorkomen.
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Syrië vergt geen uitleg meer : de tiende verjaardag van dit gru-
welijke conflict is nabij. Sinds 2012 werkt Dokters van de Wereld 
samen met verpleegkundigen, vroedvrouwen en Syrische art-
sen om primaire, post- en prenatale zorg en familale planning te 
verlenen aan kwetsbare groepen die langskomen in zorgcentra 
of verspreid zitten in kampen voor ontheemden over het hele 
land. We zorgen er ook voor dat essentiële geneesmiddelen het 
land binnenraken. 

Jemen zit sinds 2014 verwikkeld in een verschrikkelijke burger-
oorlog, die nog verslechterde toen de Verenigde Arabische 
Emiraten zich begonnen te mengen in het conflict. Intussen 
kan het land een failed state genoemd worden: de helft van 
de hospitaalstructuren staat op non-actief of is vernield, er is 
tekort aan water, voedsel en het verlamde zorgsysteem leidt tot 
een verhoogde mortaliteit en prevalentie van van cholera en 
difterie. Naar schatting heeft 80% van de bevolking nood aan 
humanitaire hulp. Dokters van de Wereld is sinds 2015 actief in 
11 zorgcentra & steunt sinds 2019 bijkomend 5 zorgstructuren 
in Lahj & Abyan. Dit grootschalig project maakt elke maand dui-
zenden curatieve & postnatale consultaties, vaccinaties, nutri-
tionele én mentale hulp mogelijk. 

Mali wordt al jaren geteisterd door gewapende groepen die 
opereren in uitgestrekte, dunbevolkte en verarmde gebieden. In 
die onherbergzame, conflictueuze omgeving werken de teams 
van Dokters van de Wereld. Met 35 zorgcentra in Gao en 22 
zorgstructuren in Menaka zijn we de facto de belangrijkste zorg-
verstrekker in beide regio’s. Het conflict in Mali zorgt voor on-
dervoeding en een gebrek aan vaccinatie bij de allerjongsten. 
Naast post- en prenatale zorg (zelfgekozen en veilig moeder-
schap ) voeren we eerstelijnsconsultaties uit, behandelen we on-
dervoede kinderen en ondernemen we vaccinatiecampagnes. 
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MOBILISATIE, PLEIDOOI & CAMPAGNES
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________
NIEUWE BRIL OF
ELEKTRICITEIT  ?________

Steun ons
via mobiele

betaling

Help ons ook sociaal onrecht te genezen

1 OP 5 MENSEN IN ONS LAND 

MOET BASISZORG UITSTELLEN!

Doe een gift BE26 0000 0000 2929

EINDEJAARCAMPAGNE

1 OP 5 BELGEN HEEFT FINANCIËLE ZORGEN 
OVER ZORG 

 

EUROPEES OBSERVATORIUM

82% VAN DE KWETSBARE MENSEN IN EUROPA 
HEEFT GEEN TOEGANG TOT ZORG. 

Eind 2019 ging Dokters van de Wereld in samenwerking 
met pleidooipartner Netwerk tegen Armoede van start 
met een TV- en social media campagne. Thema van de 
campagne: het groeiend aantal Belgen dat aan zorguitstel 
doet en zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permi-
teren omwille van financiële zorgen. 

Wie in ons land niet over een comfortabel inkomen beschikt, 
heeft het steeds moeilijker om de zorgeindjes aaneen te 
knopen: terwijl in 2008 nog maar 1,4% van de laagste 
inkomens aangaf niet aan de nodige zorg te raken, liep 
dit cijfer de jaren nadien op tot 7,9%. “Dat is bijna een 
verzesvoudiging op 8 jaar tijd en een verdubbeling sinds 
2011”, vertelde Ri De Ridder, voorzitter van Dokters van 
de Wereld. 

De campagne werd uitgezonden op televisie, overgenomen 
door de pers & massaal verspreid via de sociale media. 
 

In het Europees parlement werd op 11 december het jaar-
lijks observatorium over de toegang tot zorg bij kwets-
bare groepen in Europa voorgesteld. Het verslag maakt 
een balans van de leefomstandigheden, gezondheid en 
toegang tot zorg van de meest kwetsbare en onzichtbare 
inwoners van Europa: ‘nationals’ in extreme armoede, dak-
lozen, ongedocumenteerde migranten, EU-burgers in ex-
treme precariteit, (onbegeleide) minderjarigen. In België 
werden 6.586 mensen bevraagd te Antwerpen & Brussel.

Het rapport was de uitkomst van een bevraging van 29.359 
mensen in 7 Europese landen. Elk van hen deed een beroep 
op de vaste en mobiele teams van Dokters van de Wereld.

De toegang tot zorg bij deze onzichtbare en zieke onder-
buik van Europa is quasi onbestaande: 82% had geen en-
kele toegang tot zorg op het moment van het eerste con-
tact. De staat van gezondheid is er dan ook slecht aan toe: 
28% van ondervraagden gaf aan in (zeer) slechte fysieke 
gezondheid te verkeren, wat opmerkelijk is gezien de rela-
tief jonge mediaan-leeftijd van 34 jaar.

 Bekijk de spots en het inhoudelijke luik op 
  www.doktersvandewereld.be

 Lees het rapport op 
  www.doktersvandewereld.be/publicaties
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RAPPORT

SOCIALE DETERMINANTEN EN GEZONDHEID 
VAN MIGRANTEN OP MIGRATIEROUTES 

“61% VAN DE MIGRANTEN WORDT GECONFRON-
TEERD MET GEWELD.” 

In 2019 publiceerde Dokters van de Wereld een grootscha-
lig rapport dat de gezondheid, ervaringen met geweld en de 
leefsituatie van migranten in kaart bracht. We trokken hier-
voor naar 4 hotspots in Niger, Marokko & Tunesië, bevroegen 
461 migranten en organiseerden 18 focusgroepen. 

De resultaten tonen een onrustwekkend beeld van het leven 
van migranten onderweg. 

De meeste migranten waren op het moment van de bevraging 
al meer dan 12 maanden onderweg.

• 61% van de bevraagde mensen werd geconfronteerd met 
geweld tijdens de migratieroute

• 20% van hen werd bestolen van hun geld of persoonlijke 
bezittingen 

• 18% werd geconfronteerd met geweld door de politie
• 4% werd het slachtoffer van verkrachting 
• 61% ondervond hindernissen bij het zoeken naar zorg 

PLEIDOOI

STRIJDEN VOOR EEN MEER RECHTVAARDIG 
GENEESMIDDELENBELEID 

Al jaren strijdt het internationale netwerk van Dokters van de 
Wereld voor een meer rechtvaardig geneesmiddelenbeleid. In 
België vormen we samen met Test Aankoop & Kom op tegen 
Kanker een coalitie die druk zet op de overheid om komaf te 
maken met de ongebreidelde macht van de farma, de woeker-
prijzen en het totale gebrek aan transparantie & verantwoor-
ding vanuit de industrie naar de burgers én overheden toe.

• In 2019 bepaalden we samen met Test Aankoop mee de 
publieke opinie bij het dossier Pia, waarbij Novartis tiendui-
zenden euros aanrekende voor een levensreddend genees-
middel. 

• Samen met de andere delegaties dienden we verzet in te-
gen Kymriah®, een geneesmiddel tegen bloedkanker waar-
voor moederbedrijf Gilead meer dan 300.000 euro per 
persoon aanrekent.

• Samen met een hele reeks partners zetten we de Belgi-
sche overheid onder druk om de resolutie van de Wereld-
gezondheidsorganisatie te steunen die pleit voor meer 
transparantie over de prijszetting & werkzaamheid van 
geneesmiddelen. Lees de bevindingen én aanbevelingen naar de beleids- 

  makers op www.doktersvandewereld.be/publicaties 
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DOC’ RIDERS 

FIETSERS ZAMELEN 156.109 EURO IN OP 24 UUR 

In 2019 ging de 2e editie van Doc’Riders door in Marche-
en-Famenne: een krachttoer waarbij 65 teams en 203 
deelnemers op 24 uur 100 of 200 kilometer fietsten ten 
voorele van Dokters van de Wereld. Samen met de steun van 
bijna 100 vrijwilligers & 152 supporters zamelden de fietsers 
in totaal 156.109 euro in voor de projecten van Dokters van 
de Wereld! 

 Meer info over de editie van 2021: www.docriders.org

COLLOQUIUM

35% VAN DE VROUWEN SLACHTOFFER VAN 
SEKSUEEL GEWELD 

Hoe slachtoffers van gender based violence beter helpen? 
De medewerkers van Dokters van de Wereld ontmoeten in 
heel wat projecten patiënten die het slachtoffer worden van 
gender based violence. Van onze kabinetten in de humanitaire 
hub in Brussel, op straat, in de getto’s voor migranten in 
Niger of bijvoorbeeld in het PanziHospitaal van dr. Mukwege: 
seksueel geweld tegen vrouwen (en in een minderheid ook 
mannen) is een constante tijdens onze consultaties. 

Om onze expertise te verbeteren organiseerden we in 2019 
met een hele reeks nationale & internationale partners, 
experten én ervaringsdeskundigen een colloquium om onze 
patiënten op het terrein in de toekomst beter te kunnen 
helpen & zochten we antwoorden op de vragen: hoe beter 
aan detectie doen? hoe de overlevers beter te behandelen? 
Hoe kunnen gender based violence mee helpen voorkomen?

 Lees het verslag en uitkomsten van het colloquium op   
  www.doktersvandewereld.be/publicaties 
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SEKSUELE & REPRODUCTIEVE GEZONDHEID

SAMEN STAAN WE STERK 

Vrouwenrechten, seksueel geweld, veilig bevallen, zelfge-
kozen moederschap, veilige abortussen, empowerment: in 
België neemt Dokters van de Wereld deel aan verschillende 
platformen om de seksuele en reproductieve rechten te ver-
sterken (in het bijzonder met de federatie van verenigingen 
voor gezinsplanning). 

In het buitenland werkt Dokters van de Wereld voor de 
rechten van de vrouw, met name door gendergerelateerd 
geweld aan de kaak te stellen. 

• In Niger was Dokters van de Wereld de initiatiefnemer van 
het nationale Gender Based Violence-protocol dat in 2019 
door de regering is gevalideerd. 

• In Congo leidde onze gemeenschapsactie ‘Gemeentes 
Zonder Verkrachting’ tot de ondertekening van een hand-
vest door de burgemeesters van de gemeenten van Bu-
kavu. Dit charter moet in 2020 door alle autoriteiten in 
Zuid-Kivu worden ondertekend.

PLEIDOOI

RESPECT VOOR DE HUMANITAIRE BASISPRINCIPES 
& VEILIG HUMANITAIRE HULP KUNNEN VERLENEN 

Samen met de Belgische humanitaire NGO’s en de Europese 
Federatie van Humanitaire NGO’s (Voice) strijdt Dokters van 
de Wereld voor het respect van de humanitaire beginselen: 
neutraliteit, onpartijdigheid, menselijkheid en onafhanke-
lijkheid. Gezondheidsstructuren zijn geen militaire doelen en 
moeten een toevluchtsoord zijn, zodat onze artsen en part-
ners hulp kunnen bieden. 

Elke dag moeten we in de Sahel, maar ook in de regio van de 
Grote Meren onderhandelen met gewapende groepen over 
onze hulpverlening. We leggen onze principes uit om door 
iedereen te worden geaccepteerd. 

Ook in België strijdt Dokters van de Wereld voor het 
respecteren van humanitaire safe spaces en voor het 
onafhankelijk houden van de humanitaire hulp zonder 
geïnstrumentaliseerd te worden. 

Dokters van de Wereld vraagt ook dat de lokale partners 
meer gewicht krijgen en een sleutelrol spelen in de 
humanitaire respons.
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FINANCIËLE RESULTATEN



INKOMSTEN 2019 2018
PRIVE INKOMSTEN 5.257.079 € 5.235.917 €

Fondsenwerving 3.622.600 € 3.200.605 €

Grote donateurs 894.973 € 865.757 €

Fondsenwerving via Dokters van de Wereld Luxemburg 478.877 € 333.480 €

Andere privé-fondsen 144.583 € 238.615 €

Consortium 12.12 0 € 16.007 €

Legaten 116.047 € 581.453 €
OPENBARE INKOMSTEN 19.948.952 € 16.299.309 €

Multilaterale instellingen (DG Echo, EU, Unicef, MERF..) 4.157.067 € 7.623.538 €

Nationale overheden binnen de EU (DG Lux, AFD, DFID) 2.867.596 € 864.313 €

Nationale overheden buiten de EU (MAECD, DDC, OFDA) 3.000.779 € 2.124.004 €

Regionale, gewestelijke en gemeenschapsinstellingen (WBI, COCOF, COCOM) 1.419.733 € 557.536 €

Gemeentelijke overheden 7.500 € 0 €

Ministerie van Buitenlandse zaken 6.344.957 € 4.288.098 €

Andere instellingen ( Riziv, ocmw's fedasil, nationale loterij, Fonds 4S…) 2.151.320 € 841.821 €
ANDERE PRODUCTEN 290.874 € 325.365 €
TOTAAL 25.496.905 € 21.860.591 €

Ratio Publieke en private inkomsten 79% 76%

UITGAVEN 2019 2018
SOCIALE MISSIE 22.373.933 € 18.432.169 €
Internationaal: 10.313.597 € 10.685.641 €

Mali 4.173.892 € 3.314.055 €
Tsjaad 0 € 19.286 €
RDC Congo 2.611.369 € 1.821.688 €

Niger 1.852.055 € 2.459.186 €

Tunesië 838.593 € 562.756 €

Marokko 2.631 € 625.078 €

Griekenland 17.059 € 1.519.461 €

Kroatië 0 € 249.473 €

Balkans (Kroatië en Bosnië) 643.129 €

Europa & Noordluik 174.869 € 114.659 €

België 2.498.259 € 2.233.215 €

Steun aan partners 7.896.948 € 4.080.587 €

Steun aan het internationale netwerk van Dokters van de Wereld 3.681.991 € 2.650.254 €

Lokale partners 4.214.957 € 1.430.333 €
Beheer missies 1.248.545 € 930.801 €

Communicatie en pleidooi 416.584 € 501.925 €
FONDSENWERVING 1.804.555 € 1.728.978 €
ALGEMENE ADMINISTRATIE 1.153.743 € 1.056.486 €
ANDERE 571.517 € 600.012 €

TOTAAL 25.903.749 € 21.817.645 €
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BEDANKT VOOR JULLIE STEUN
WE ZIJN ALLEMAAL DOKTERS VAN DE WERELD 

Redactie: Emmy Deschuttere – Vertaling : Iso Translation – Controle & nalezing: Muriel Goncalves & Pieter Jan Miseur – Inhoudelijk advies: Stéphane Heymans  
Voorzitter: Ri de Ridder – Grafische vormgeving: Francoise Albertyn - Foto’s: Seyba keita, Reuters, Olivier Papegnies, Marie Monsieur, Denis Rouvre, Frédéric 
Pauwels, Lielens, Dokters van de Wereld Kroatië, Bas Bogaerts, Kristof Vadino - Dokters van de Wereld heeft de ethische code van de Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving (AERF) ondertekend. Dit betekent dat onze donateurs minstens 1 keer per jaar uitvoerig geïnformeerd worden over de aanwending van hun giften. 


