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ONZE IDENTITEIT
VERZORGEN EN GETUIGEN
Als internationale solidaire beweging
verzorgt Dokters van de Wereld de
meest kwetsbare mensen: slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen maar ook mensen die
dakloos zijn of naar de rand van de
samenleving worden geduwd. Het
hart van onze beweging klopt door
onze honderden vrijwilligers en medewerkers, dokters, vroedvrouwen…
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.

DICHT EN VER VAN ONS BED
Dokters van de Wereld heeft in de hele
wereld acties, maar werkt ook in België,
in alle delen van het land.
LOKAAL EN DUURZAAM
Zelfs tijdens urgenties en crisisinterventies denken we op de lange termijn, met
acties die duurzaam zijn en het verschil
maken voor de toekomst van een plek,
een land of een mens. Of het nu gaat
over een tandartskabinet in Antwerpen
of het aanpakken van een voedselcrisis
in Mali: altijd werken we samen met lokale partners en zorgstructuren. Altijd
bouwen we verder op de collectieve
intelligentie van lokale medewerkers.

BUDGET

€ 21.860.591

INKOMSTEN
76% Subsidies
16% Privégiften
5% Bedrijven & stichtingen
3% Grote donateurs en legaten

UITGAVEN
78% Terreinacties
7% Ondersteuning missies
8% Fondsenwerving
7% Algemene werking
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2018

HIGHLIGHTS & SLEUTELMOMENTEN

EX-RIZIV DIRECTEUR RI DE RIDDER
NIEUWE VOORZITTER

DOKTER MUKWEGE WINT
NOBELPRIJS VOOR DE VREDE

“INSLUITEN, NIET UITSLUITEN”

MONDIALE ERKENNING VOOR ALLE SLACHTOFFERS
VAN SEKSUEEL GEWELD

In 2018 verkoos Dokters van de Wereld een nieuwe voorzitter.
Als RIZIV-directeur was Ri de Ridder tot zijn pensioen verantwoordelijk voor één van de belangrijkste budgetten in België: dat van
de Belgische gezondheidszorg. Maar nu dus tijd voor een nieuw
verhaal. Zijn keuze voor Dokters van de Wereld verantwoordt hij
zo: “Een ziekteverzekering moet zich altijd als eerste vraag stellen:
zijn we voldoende inclusief? Zorgen we ervoor dat er geen of toch
zo weinig mogelijk mensen uit de boot vallen? Voor mij is dit voorzitterschap dan ook een logische vervolgstap: Dokters van de Wereld
streeft naar een inclusief zorgsysteem dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor wie bijvoorbeeld geen geld, dak of papieren heeft.
Het idee dat ook de zwaksten recht hebben op een arts zou een
evidentie moeten zijn maar is dat niet altijd. Toch is recht op zorg een
fundamenteel basisrecht. Dat mogen we niet vergeten.”

Sinds 2015 werkt Dokters van de Wereld samen met Dr. Mukwege
in Bukavu: we coördineren er het medisch luik van zijn project
voor overlevers van seksueel geweld. Het was dan ook feest toen
het nieuws bekend raakte dat de wereldberoemde gynaecoloog
de nieuwe Nobelprijswinnaar voor de Vrede werd. Eric Wynants,
coördinator van Dokters van de Wereld was aan het werk in
Mukweges’ ziekenhuis toen het nieuws bekend raakte: “Net voor
het nieuws binnenkwam was Dr. Mukwege nog een vrouw aan het
opereren in de operatiekamer. Dat is typerend voor zijn persoonlijkheid: ook op het moment dat hij de Nobelprijs wint, gaan zijn
patiënten voor op alles. Deze Nobelprijs is een ode aan de vrouwen van Bukavu: het is hun kracht die Dr. Mukwege motiveert om te
blijven strijden tegen de gruwel die hij elke dag ziet.”
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Lees meer over onze samenwerking met Dr. Mukwege
		 in Bukavu op pagina 20

RAPPORT NEEMT POLITIEGEWELD TEGEN
MIGRANTEN ONDER DE LOEP

DOKTERS VAN DE WERELD
VERSUS DE BELGISCHE STAAT

1 OP 4 MENSEN ONDERWEG IN ONS LAND
KRIJGT TE MAKEN MET POLITIEGEWELD

ORGANISATIES TREKKEN NAAR RAAD VAN STATE
TEGEN LIMIET ASIELAANVRAGEN

Een kwart van de migranten onderweg in ons land heeft
aangegeven dat ze door Belgische politieagenten mishandeld werden. Dat bleek uit een onderzoek van Dokters van
de Wereld dat in oktober 2018 gepubliceerd werd. Op de
440 ondervraagde mensen zei 25% dat ze mishandeld werden, 51 van hen wilden daarover verder getuigen. Deze migranten meldden onder meer slagen met voeten, handen,
matrakken, naaktfouilleringen en psychologisch geweld.
“Dat politiegeweld moet stoppen”, zei Nel Vandevannet,
voormalig Directeur van de Belgische Projecten “Onze
bedoeling is niet mensen aan te klagen, maar de dingen
veranderen.”

In november besloot ons land het aantal asielaanvragen
te beperken tot 50 per dag. Omdat de overheid mensen
verhinderde asiel aan te vragen, kregen ze ook geen recht
op opvang en bleven ze letterlijk in de kou staan. Onder
hen ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, gezinnen met kinderen en zieken. Omdat deze limiet onwettig is,
stapte Dokters van de Wereld samen met 7 andere ngo’s
naar de Raad van State, die ons gelijk gaf en de Belgische
staat beval de maatregel onmiddellijk op te schorten.

Lees het rapport op www.doktersvandewereld.be/publicaties
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DOKTERS VAN DE WERELD
VERSUS DE BIGPHARMA

DOKTERS VAN DE WERELD VERSUS MINISTER
VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

DOKTERS VAN DE WERELD VECHT WOEKERPATENT
HEPATITISMEDICIJN AAN EN ORGANISEERT EEN
SYMPOSIUM OVER ONS GENEESMIDDELENBELEID

VERSTRENGING MEDISCHE HULP VOOR
MIGRANTEN ZONDER PAPIEREN: SCOREN
OP DE KAP VAN ZIEKE MENSEN.

Verschillende gezondheidsorganisaties waaronder Dokters
van de Wereld willen al jaren een einde maken aan het patent van farmabedrijf Gilead voor een geneesmiddel tegen
de leverziekte hepatitis C. In België rekent Gilead 43.000
euro aan voor een 12 weken durende behandeling, terwijl in
landen zonder patentbescherming de prijs gedaald is naar
52 euro. Daarom tekenden we verzet aan bij het Europees
Octrooibureau tegen het patent van dit geneesmiddel.
In 2018 organiseerden we ook een symposium rond het geneesmiddelenbeleid in het parlement. Dat deden we i.s.m
Kom op tegen Kanker & Test Aankoop. We formuleerden 10
aanbevelingen rond een beter & rechtvaardiger geneesmiddelenbeleid.

Begin 2018 kondigde Minister Ducarme aan de regels voor
medische hulp voor mensen zonder papieren te verstrengen
om zo “het misbruik tegen te gaan”. Die conclusie baseerde
hij op een rapport waaruit bleek dat er in 6% van de gevallen sprake was van misbruik. Na onderzoek en analyse bleek
echter dat de auteurs van het rapport een verkeerde definitie
hadden gehanteerd: er bleek helemaal geen sprake te zijn
van misbruik en wel integendeel: door de omslachtige procedure raakt 90% van de mensen zonder papieren in ons land
niet eens tot bij een arts. Naar aanleiding van het rapport en
aangekondigd wetsvoorstel, schaarde Dokters van de Wereld
honderden gerenommeerde artsen, academici en organisaties achter zich om te protesteren. Met succes: na een verhit
debat in de kamer beloofde minister Ducarme de medische
toegang voor mensen zonder papieren niet te verstrengen
maar in tegendeel efficiënter te maken.
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NIEUW PROJECT

HUISZOEKINGVRIJE GEMEENTES

STRIJDEN TEGEN ZORGUITSTEL BIJ GEWONE
BELGEN IN ANDERLECHT

DOKTERS VAN DE WERELD STEUNT BRIEFACTIE
NAAR BURGEMEESTERS

In 2018 startte Dokters van de Wereld de bouw van een nieuw
zorgcentrum in Anderlecht. Het gaat om een nieuw partnerschap tussen bouwpromotor citydev.brussels en Dokters van
de Wereld. Met het centrum wil Dokters van de Wereld de
gezondheidszorg in de Brusselse probleemwijken verbeteren, maar ook andere diensten aanbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinesitherapiesessies, een moeder-en-kindruimte en opleidingen rond gezonde voeding. “Dokters van de
Wereld constateert al jaren een stijging van de groep ‘gewone’
Brusselaars dat aan zorguitstel doet en niet langer aan zorg
raakt. Door een breed en toegankelijk zorgaanbod aan te bieden willen we deze tendens omkeren”, aldus Pierre Verbeeren,
algemeen directeur van Dokters van de Wereld.

In 2018 was de Belgische staat via een nieuw wetsvoorstel
van plan om huiszoekingen toe te laten bij burgers in het
kader van de ‘strijd tegen transmigratie’. Een groep burgers
trok daarop naar de lokale mandatarissen, burgemeesters en
schepenen met de vraag afstand te nemen van het wetsontwerp. De brief werd mee ondertekend door Dokters van de
Wereld. “We wilden absoluut vermijden dat zoals in Engeland
artsen verplicht worden om hun medische gegevens door
te geven aan de migratiedienst of zoals in Duitsland, artsen
mensen zonder papieren moeten aangeven”. Deze deontologisch twijfelachtige maatregelen werden trouwens intussen
collectief in vraag gesteld: in Duitsland werd de maatregel
intussen van tafel geveegd, in Engeland slaagde Dokters van
de Wereld erin de parlementaire commissie Gezondheid te
mobiliseren om de wet af te voeren. En ook in België stierf het
voorstel intussen een stille dood.

Lees meer over onze projecten voor Belgen aan de 		
			 rand van de samenleving op pagina 10.
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HUMANITAIRE HUB VAN DOKTERS VAN DE
WERELD EN ANDERE ORGANISATIES

5 JAAR MEDIBUS IN BRUSSEL

VERHUIST NAAR HET NOORDSTATION

AANTAL PATIËNTEN VERDUBBELD

Eind 2017 creëerden Dokters van de Wereld, Artsen Zonder
Grenzen, CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Oxfam
Solidariteit en BXLRefugees (Burgerplatform voor Steun aan
de Vluchtelingen) een Humanitaire Hub met gemeenschappelijke diensten in de Brussels Noordwijk. Begin januari verhuisde de Humanitaire Hub naar het Noordstation, waar sindsdien elke dag zo’n 200 migranten langskomen.

In 2018 vierde de Brusselse Medibus, het mobiel kabinet op
wielen van Dokters van de Wereld, haar vijfde verjaardag. Op
vijf jaar werd de hoofdstad armer en groeide de daklozenpopulatie significant. De organisatie zag het aantal mensen dat
langskwam op de Medibus verdubbelen. De Medibus trekt
naar het hart van de leefwereld van deze mensen: in en rond
kraakpanden, stations, metro-ingangen of gewoon op straat.
De medewerkers zagen het aantal mensen in zeer precaire
leefomstandigheden afgelopen jaren toenemen. “Niet verrassend, als je de cijfers bekijkt: het aantal daklozen in Brussel
steeg afgelopen jaren met maar liefst 96%. Het armoederisico in het Brussels Gewest bedraagt intussen 31,9% (10,5% in
Vlaanderen) en steeg afgelopen jaren nog verder met 6%.”

Leerstoel «Gezondheid & Kwetsbaarheid»:
Dokters van de Wereld ging in 2018 van start met een
leerstoel aan de Franstalige Vrije Universiteit van Brussel.
We geven er colleges over hoe precariteit, armoede &
gezondheid elkaar beïnvloeden. 19 studenten schreven
zich in voor 60 lesuren.
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Lees meer over onze outreachprojecten in België op
		 pagina 10.

NIEUW OUTREACH PROJECT

EVENTS, ENGAGEMENT & FONDSENWERVING

DOKTERS VAN DE WERELD START MET
MEDIBUS IN COLFONTAINE

FIETSEN, LOPEN, DANSEN, GEVEN EN FEESTEN
TEN VOORDELE VAN DOKTERS VAN DE WERELD

Een jaar na de lancering van de Medibus in Henegouwen en
Charleroi, breidde Dokters van de Wereld in 2018 haar terrein
uit naar de gemeente Colfontaine. Samen met het OCMW en
het stadsbestuur biedt de Medibus zorg aan bij buurtbewoners die geen toegang hebben tot zorg. “Een mobiel kabinet
maakt het mogelijk naar de mensen te gaan, in plaats van
dat de mensen tot bij ons moeten komen,” vertelt Annez. “We
willen samen met onze patiënten de zorgobstakels wegwerken en de vertrouwensband herstellen met een publiek dat
zelden naar de arts gaat omdat ze er de middelen, kennis of
papieren niet voor hebben.”

In 2018 werd weer heel wat gezweet voor Dokters van de
Wereld. 159 deelnemers namen deel aan de eerste editie van
Doc’Riders en zamelden samen 128.297 euro in voor de projecten van Dokters van de Wereld. Maar er werd ook gedanst
en gevierd ten voordele van Dokters van de Wereld: mensen
vermeldden onze organisatie op hun geboortelijst, organiseerden een Facebook Fundraiser voor hun verjaardag, timmerden benefietconcerten ineen of organiseerden cup cake
marathons! En vooral konden we ook in 2018 rekenen op onze
30.354 donateurs!
Lees meer over onze financiële resultaten vanaf
			 pagina 36.

Lees meer over onze mobiele outreachprojecten
in België vanaf pagina 10.

DE ESSENTIE 2018 / 9

ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

DE ONZICHTBARE
BELGEN
1
DAKLOZEN, DRUGGEBRUIKERS, MENSEN ZONDER
PAPIEREN OF BELGEN IN ARMOEDE. IN EEN WERELD
DIE STEEDS MEER DRAAIT ROND INDIVIDUEEL

1

SUCCES EN DE PERFECTE INSTAGRAM PIC ZIJN
DEZE MENSEN HET LAATSTE TABOE, WEGGEDUWD
NAAR DE RAND VAN ONZE SAMENLEVING. DOKTERS
VAN DE WERELD TREKT NAAR DIE RAND EN MAAKT
HEN OPNIEUW ZICHTBAAR. ELKE DAG OPNIEUW.

#Outreach #Medibus Ook in 2018 reden onze mobiele
zorgbussen trouw door Charleroi, Brussel & Colfontaine.
De zorgbussen houden halte aan parkings, kraakpanden,
stations, metro’s en op straat. Onze bezoekers variëren
van dag tot dag, halte en stad maar het gaat vooral over
daklozen, (trans)migranten, Belgen in extreme armoede,
druggebruikers en sekswerkers.
In 2018 konden we via onze zorgbussen 7260 contacten
leggen met mensen die vaak al jaren geen zorgverlener
meer hebben gezien. In de bus kunnen ze terecht voor
een gesprek, paramedische zorg en basismedicatie.
Druggebruikers kunnen hun gebruikt injectiemateriaal
inruilen voor steriel materiaal & sekswerkers kunnen bij
ons terecht voor informatie, voorlichting en contraceptie.

2
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#Outreach #Daklozencentra In Antwerpen trekken mobiele teams met artsen en verpleegkundigen het hele
jaar door naar 2 daklozencentra. In Brussel gaan we
tijdens de winter een stapje verder en trekken onze artsen en onthaalmedewerkers 6 avonden per week naar
de verschillende noodopvangcentra. Sinds 2011 voerden
onze vrijwilligers in totaal 22733 consultaties uit bij daklozen tijdens de koudste wintermaanden.

1

2

3

#PermanentProject #Zorgcentra #Zorgantennes Soms
zijn de mensen die we zien op onze zorgbussen en in de
daklozencentra er slecht aan toe en hebben ze nood aan
extra medische begeleiding. Voor hen – en alle andere
mensen die geen toegang hebben tot zorg – zijn er onze
zorgcentra- en antennes over het hele land (zie kaart).
In die 7 zorgcentra- en antennes kunnen mensen zonder papieren, vluchtelingen, transmigranten, daklozen,
Belgen in extreme armoede en alle andere mensen
zonder toegang tot zorg rekenen op medische hulp en
sociale begeleiding om hun zorgadministratie opnieuw
in orde te krijgen. In Brussel en Antwerpen verleenden
we in 2018 meer dan 10.000 medische, psychische en
sociale consultaties.

4

3

#SocialeOndersteuning #WachtdienstAthena Sinds
2016 heeft Dokters van de Wereld een samenwerking
met de Brusselse Wachtdienst Athena. Op die wachtdienst komen namelijk veel Brusselaars langs die niet
over een vaste huisarts beschikken, onverzekerd zijn of
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geen toegang hebben tot het zorgsysteem. Het sociale team van Dokters van de Wereld organiseert er
daarom sociale permanenties: we bekijken de administratieve situatie en integreren hen opnieuw in het
het reguliere zorgsysteem. In 2018 begeleidden onze
sociaal assistenten 911 mensen in Athena, een stijging
met 28,3%.

5

5

#IntegraleZorgcentra Om het stijgend zorguitstel
bij de gewone Belgen aan te pakken, heeft Dokters
van de Wereld in Molenbeek & Anderlecht 2 integrale zorgcentra opgericht. Hier kunnen alle gewone
Brusselaars terecht voor algemene geneeskunde, kinesitherapie, paramedische en sociale zorg. In 2018
verzorgden we zo op maandelijkse basis gemiddeld
zo’n 350 mensen. Minstens 60% van hen was aangesloten bij een gewone mutualiteit maar had toch
moeite om de zorgeindjes aaneen te knopen.

6

#Specialistensamenwerking Soms wordt een patiënt
in onze zorgcentra gediagnosticeerd met kanker, een
hartkwaal of een andere ernstige aandoening die
gespecialiseerde zorg vergt. Dan begeleiden we hen
naar onze bevriende ziekenhuizen, waar ze (gratis)
terecht kunnen bij specialisten.
#Tandzorg Voor daklozen, mensen zonder papieren
of Belgen in armoede is tandzorg bijna altijd onbetaalbaar. Daarom hebben we twee tandartskabinetten opgericht in Antwerpen en Brussel. Hier kunnen
onze patiënten wekelijks op afspraak hun tanden laten verzorgen door onze vrijwillige tandartsen.

MEER WETEN OVER ONS WERK VOOR
KWETSBARE MENSEN AAN DE RAND
VAN ONZE SAMENLEVING IN 2018?
www.doktersvandewereld.be

6

12 / DE ESSENTIE 2018

DOKTERS VAN DE WERELD IN BELGIË

ONZE ACTIVITEITEN IN 2018

ZEEBRUGGE

ANTWERPEN

OOSTENDE

550 VRIJWILLIGERS
BRUSSEL

LA LOUVIÈRE
CHARLEROI
NAMEN

8.962 PATIËNTEN

32%
16%
13%
10%
10%
5%

K’nal Santé Molenbeek
Kure&Care Anderlecht
Cozo Brussel

7260

MEDIBUS CONTACTEN

Cozo Antwerpen
Wachtdienst Athena Brussel
Daklozenwerking Antwerpen & Brussel

5% Specialisatiebegeleiding Brussel/Antwerpen
5% Tandartsenkabinet Brussel/Antwerpen
2% Zorgantenne La Louvière
2% Zorgantenne Oostende
1% Zorgantenne Zeebrugge

82% Medibus Brussel
13% Medibus Charleroi
5% Colfontaine

DE ESSENTIE 2018 / 13

DIEPGAAND

WAAROM IS EEN
ORGANISATIE ALS
DOKTERS VAN DE
WERELD NODIG
IN BELGIË?

DE MODALE BELG
voor wie in ons land tot de laagste inkomens behoort of
geen diploma heeft, is een bezoek aan een arts steeds
minder evident. Uit cijfers blijkt dat het aantal Belgen
met een laag inkomen dat niet meer aan zorg raakt is
verdubbeld. Het zorguitstel in ons land is nergens zo
groot als in Brussel: bijna 1 op 4 van àlle Brusselaars stelt
medische zorg uit omwille van een gebrek aan financiële
draagkracht.

BELGIË STAAT INTERNATIONAAL BEKEND VOOR
ZIJN DEGELIJKE, TOEGANKELIJKE, KWALITATIEVE
EN ROBUUSTE ZORGSYSTEEM. MAAR VOOR
WIE BUITEN DE NORM VALT, NIET OVER EEN
COMFORTABEL INKOMEN BESCHIKT OF NIET DE
JUISTE PAPIEREN HEEFT, WORDT TOEGANG TOT
ZORG IN ONS LAND STEEDS MOEILIJKER.

DAKLOOS IN BELGIË
er zijn geen officiële statistieken over het aantal daklozen in België
maar hun aantal wordt geschat op ongeveer 50.000. Daklozen hebben veel problemen om aan zorg te raken en dat terwijl ze zich in
vergelijking met de modale Belg in een veel slechtere gezondheid
bevinden: door het leven op straat, slechte voeding, onaangepaste
kledij en stress lijden ze bovengemiddeld vaak aan mentale en fysieke problemen zoals depressie, slapeloosheid, huidaandoeningen of
luchtweginfecties. Toch heeft 7 op 10 geen huisarts, worden thuisloze
mensen geconfronteerd met zorgweigering omdat ze geen verzekering hebben of hebben ze de moed noch het budget om hun weg te
vinden in het zorgsysteem.

14 / DE ESSENTIE 2018

HET AANTAL MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF
in België is moeilijk in te schatten. Dat komt omdat ze letterlijk
onder de radar leven. Het gaat dan bijvoorbeeld over mensen
wiens asielaanvraag geweigerd werd, zich niet hebben aangemeld of vluchtelingen die op doorreis zijn in ons land. Mensen
zonder papieren hebben in ons land zeer weinig rechten maar
het recht op medische hulp is één van hen. Toch is het voor
deze doelgroep een waar huzarenstukje om aan zorg te raken:
de procedures zijn zeer ingewikkeld, elk OCMW interpreteert
de regels anders en er zijn zoveel administratieve hindernissen
dat op het eind van de rit 80 tot 90% van de mensen zonder
papieren nooit tot bij een arts raakt.

DRUGGEBRUIKERS EN SEKSWERKERS WORDEN
DOOR DE HUIDIGE REPRESSIEVE WETGEVING
gedwongen om te werken en te gebruiken in clandestiene, onhygiënische en soms gevaarlijke omstandigheden.
Hierdoor lopen injecterende druggebruikers bijvoorbeeld
veel meer kans om besmet te worden door Hepatitis C
en lopen sekswerkers meer kans op SOA’s en (seksueel)
geweld. Dokters van de Wereld laat zich ondersteunen
door stapels wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt
dat preventieve ‘outreach’-projecten cruciaal zijn bij de
begeleiding van zowel druggebruikers als sekswerkers.
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ONZE PIJLERS, ONZE IMPACT

URGENTIES EN CRISIS
CONFLICTEN 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

1

Ook vorig jaar bleef de hel duren voor de 13,2 miljoen burgers die vastzitten in Syrië en nood hebben aan medische hulp. In 2018 was meer
dan de helft van de hospitalen niet langer operationeel, met duizenden doden tot gevolg. We ondersteunden daarom samen met lokale
partners 17 zorgcentra en mobiele teams in Damascus, Idlib, Aleppo,
Hasakeh en Dera met geld, levensreddende medicatie, operatiemateriaal en personeel.
Daarnaast gaven we extra steun voor de kwetsbaarste mensen: (zwangere) vrouwen, bejaarden, mensen die wonen in de buurt van vernietigde
hospitalen en mensen met psychische problemen. Samen maakten we
met onze partners in Syrië vorig jaar zo 624.483 consultaties mogelijk bij
de Syrische burgers.

16 / DE ESSENTIE 2018

2

1

2

Jemen zit in één van de meest ernstige crisissen ter wereld. Na meer
dan 3 jaar van conflict, ligt het land op apengaten: de helft van de
hospitaalstructuren staat op non-actief of is vernield. Zij die nog actief
zijn, kampen met tekorten aan medicijnen en medisch personeel. Het
verlamde zorgsysteem leidt dan weer tot een verhoogde mortaliteit en
epidemieën van cholera en difterie. De bevolking is bovendien ernstig
verzwakt door een gebrek aan voedsel: naar schatting 7,5 miljoen mensen hebben nood aan voedselhulp & 2,9 miljoen mensen kampen met
acute ondervoeding
Dokters van de Wereld is al sinds 2015 actief in Jemen. We zijn er nu
actief in 11 zorgcentra in de regio’s Sanaa, Ibb en Amanat. Elke maand
verlenen onze zorgmedewerkers gemiddeld 7000 primaire zorgconsultaties, 1160 psychische zorgconsultaties en screenen we maandelijks
1550 kinderen op ondervoeding.
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Mali wordt al sinds 2012 geteisterd door gewapende groepen die
opereren in uitgestrekte, dunbevolkte en verarmde gebieden. In 2018
vonden tot vier keer meer gewelddadige incidenten plaats dan op het
hoogtepunt van de crisis in 2013. Het toegenomen geweld heeft ervoor gezorgd dat het aantal intern ontheemden in het land opliep tot
meer dan 120.000.
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 zorgverstrekker in beide
regio’s. Het conflict in Mali zorgt voor ondervoeding en een gebrek
aan vaccinatie bij de allerjongsten. Naast post- en prenatale zorg (zie
Veilig bevallen wanneer je wil) voerden we afgelopen jaar in beide regio’s 211.767 eerstelijnsconsultaties uit, screenden en behandelden we
5.869 (ernstig) ondervoede kinderen en ondernamen we grootschalige vaccinatiecampagnes: zo werden 199.272 kinderen jonger dan vijf
gevaccineerd tegen polio.

4

In 2018 verslechterde de veiligheidssituatie in Niger aanzienlijk, met
name in de grensgebieden met Burkina Faso, Mali en Nigeria. De regio
Tillabéry werd het doelwit van verschillende aanvallen van gewapende groepen, die leidden tot de verplaatsing van honderden mensen
van de Malinese grens naar de stad Tillabery en de gemeente Sakoira.
Deze ontheemden bevinden zich in een situatie van totale ontreddering omdat ze alles (vee, voedsel, kleding, ...) hebben moeten achterlaten. Bovendien wordt de regio steeds vaker geconfronteerd met toenemende droogte, overstromingen en epidemieën.
Samen met Dierenartsen Zonder Grenzen biedt Dokters van de
Wereld de bevolking mee het hoofd aan deze conflicten, natuur- en
klimaatcrisissen door niet enkel zorg aan te bieden aan de mensen
maar ook aan de dieren. Afgelopen jaar verzorgden we samen 11.740
dieren & ondersteunden we 13 verschillende zorgstructuren, waarbij
ondermeer 3481 kinderen werden gevaccineerd.

MEER WETEN OVER ONZE URGENTIES IN 2018?
www.doktersvandewereld.be
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1

VEILIG BEVALLEN
WANNEER JE WIL
HET AANTAL GEVALLEN VAN MOEDERSTERFTE DAALT JAAR NA JAAR. TOCH
STERVEN NOG STEEDS ELKE DAG 830 VROUWEN TIJDENS DE BEVALLING OF
DOOR EEN COMPLICATIE. ALS DE GEZONDHEIDSZORG IS INGESTORT, WORDT
DIE KANS NÓG GROTER. MET GOEDE MEDISCHE OPVOLGING KUNNEN WE
ONNODIGE DODEN EN ONGEWENSTE ZWANGERSCHAPPEN VOORKOMEN.

1

Noord-Mali is een harde plek om moeder te worden: eindeloze woestijngebieden, armoede, voedselcrisissen en periodes van grote droogte
wisselen elkaar af. Bovendien zinderen de regio’s Gao en Menaka tot
op de dag van vandaag na van gewapende conflicten in 2012 en 2013
(zie ook Urgenties & crisissen op pagina 16). In Mali sterven per 100.000
geboortes 587 vrouwen. Thuisbevallingen, armoede en grote afstanden
naar de zorgcentra die vaak niet goed uitgerust zijn, liggen mee aan de
basis van dit cijfer.
Dokters van de Wereld biedt al 15 jaar seksuele zorg aan bij vrouwen in
de regio’s Gao en Menaka. Dat doen we door 57 zorgcentra te ondersteunen in de regio’s (zie: onze aanpak). In een degelijke klinische setting
kunnen vrouwen voor, tijdens en na de zwangerschap kosteloos terecht
bij onze lokale dokters en verpleegkundigen. We investeren doorlopend
in opleidingen van deze lokale medewerkers. Dat vinden we duurzamer
dan het sturen van expats. In 2018 verleenden onze collega’s prenatale
zorg bij 19.432 vrouwen en bevielen 5519 vrouwen in een veilige, klinische setting.
Wie ver woont van de zorgcentra kan terecht in onze mobiele klinieken,
die de verste uithoeken van het land doorkruisen om (zwangere) vrouwen te ondersteunen.
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38% van de meisjes in Mali wordt moeder voor hun 18e verjaardag. Culturele
tradities maar ook het feit dat contraceptiemethodes onvoldoende beschikbaar
zijn, zitten hier voor veel tussen: 17% van de Malinese vruchtbare vrouwen wil
een zwangerschap vermijden maar heeft geen toegang tot contraceptie. Door
meisjes en vrouwen op een open, niet-opdringerige manier te sensibiliseren over
zwangerschapsplanning, informeren we hen over de mogelijkheden van familiale planning en vroegtijdig moederschap. Wie wil, kan achteraf terecht bij onze
dokters en verpleegkundigen om onder begeleiding een contraceptiemethode
te kiezen. In 2018 begeleidden we zo 3109 meisjes en vrouwen naar een contraceptiemethode naar keuze.
2

In Congo sterft 1 vrouw op 24 tijdens de bevalling. In de afgelegen en desolate regio’s Kansimba & Moba in de provincie Tanganyka lagen die cijfers tot
voor kort nog een stuk hoger. Dat lag vooral aan een combinatie van weinig
gekwalificeerd zorgpersoneel, een zwakke referentierespons bij complicaties en
slecht uitgeruste zorgcentra. Daarbij kwamen nog eens de grote afstanden die
de vrouwen moeten afleggen om tot bij de centra te raken.
Reboost van het ganse zorgnet. Om de moedersterfte te laten dalen heeft Dokters de regio Moba geïnjecteerd met een totale zorgboost. Vandaag zijn 46
zorgcentra uitgerust met degelijk medisch materiaal, medicatie en goed opgeleid en correct verloond personeel. Daarnaast hebben we een referentiesysteem
opgezet zodat vrouwen met complicaties meteen getransporteerd kunnen worden naar één van onze zorgcentra. Dankzij die investering konden we in 2018
250.777 vrouwen helpen met gynaecologische zorg, bevielen 16.403 vrouwen
onder professionele begeleiding en kregen 5977 meisjes en vrouwen een contraceptiemethode naar keuze.

2
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MEER WETEN OVER ONS WERK ROND
VEILIG BEVALLEN WANNEER JE WIL IN 2018
www.doktersvandewereld.be
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Niger is één van de armste landen ter wereld, met een slechte zorgtoegang
tot gevolg. Door een gebrek aan contraceptie zijn er veel ongewenste zwangerschappen en zet de vrouw er gemiddeld 7 kinderen op de wereld. Bovendien is het moedersterfte cijfer hier erg hoog.
In Agadez, een stad aan de rand van de woestijn, ondersteunt Dokters van
de Wereld al vele jaren 6 zorgcentra met personeel, medisch materiaal, medicatie & infrastructuur. We doen ook aan sensibilsatiecampagnes om vrouwen te overtuigen niet te kiezen voor een (risicovolle) thuisbevalling. Hierdoor
konden we afgelopen jaar 9 016 meisjes en vrouwen medisch begeleiden
en boden we hen de mogelijkheid om een contraceptiemethode te kiezen.
Daarnaast bevielen
5 258 vrouwen gratis in een veilige, klinische setting en deden we aan sensibilisatie bij 13 193 meisjes, ondermeer over familiale planning en contraceptie.

4

In België leven duizenden vrouwen, vaak zonder papieren, voor wie contraceptie, abortus of zwangerschapsopvolging onbetaalbaar en ontoegankelijk is. In onze humanitaire hub & zorgcentra over het hele land (lees meer
op p. 10, ‘Onzichtbare Belgen’) organiseren we het hele jaar door consultaties
‘Seksueel Gezond’ met artsen, vroedvrouwen of gynaecologen die gespecialiseerd zijn in pre- en postnatale zorg, contraceptie en soa-screening.

5

In Haïti sterven elke week 4 vrouwen als gevolg van hun zwangerschap of bevalling. De grote afstanden naar de zorgcentra zitten hier voor veel tussen: het
duurt gemiddeld 3 uur om een materniteit te bereiken. Daarom nemen veel
zwangere vrouwen hun toevlucht tot traditionele vroedvrouwen in de buurt.
Maar voor wie een risicovolle zwangerschap heeft, kan dit gevaarlijk zijn.
Sinds 2017 werken Dokters van de Wereld Canada & België samen om de
moedersterfte bij Haïtiaanse vrouwen en kinderen te verminderen in regio’s
die geïsoleerd liggen, waar veel armoede is en waar het moeilijk is om aan
zorg te raken. Door in te zetten op kwaliteitszorg, opleiding, referentiesystemen, samenwerkingen met de vroedvrouwen en sensibiliseringscampagnes,
bevielen afgelopen jaar 3048 vrouwen in een veilige klinische setting. Daarnaast gaven we postnatale zorg aan 3250 pas bevallen vrouwen en hun baby.

6

5

Dokters van de Wereld heeft nu al een aantal jaar ervaring met participatieve projecten om de zorgkwaliteit in Tunesië te verbeteren. Samen een reeks
partners uit de zorgsector en het middenveld ontwikkelden we een rapport
& interactief stappenplan om de zorgsector sterker en beter te maken.
Die aanpak willen we nu uitbreiden naar 13 deelregio’s in Tunesië.
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WAAROM STERVEN
ZWANGERE VROUWEN?
DE BEVALLING IS HET MEEST KRITIEKE MOMENT VOOR EEN VROUW EN
HAAR BABY. DE MEESTE MOEDERSTERFTE GEBEURT VLAK VÓÓR, TIJDENS
OF NA DE BEVALLING. DE BOOSDOENERS ZIJN VAAK ONVOORZIENE
COMPLICATIES ZOALS ERNSTIGE BLOEDINGEN, BLOEDVERGIFTIGING,
ONVEILIGE ABORTUSSEN OF STERK VERHOOGDE BLOEDDRUK. MET GOEDE
EN TOEGANKELIJKE MEDISCHE ZORG KUNNEN WE DIT VOORKOMEN.

HET TOTAALPLAATJE
Veel vrouwen worden moeder in een land waar een zwak gezondheidsbeleid
of conflicten het zorgsysteem heeft laten ineenstorten. Zij lopen tegen veel problemen aan: zo is er vaak niet of nauwelijks toegang tot medische zorg of zijn
de afstanden naar de dichtstbijzijnde hulppost te groot. Maar ook armoede,
voedseltekorten of lange werkdagen belemmeren een veilige zwangerschap.
GEBREK AAN KENNIS EN CONTRACEPTIE
Bepaalde tradities, een gebrekkige toegang tot contraceptiemethodes of kennis over geboorteregeling kan voor problemen zorgen. In veel landen krijgen
vrouwen vaak ongewenst, te jong of te snel na elkaar veel kinderen en dat is
niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de moeder.
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CIJFERS & FEITEN*
830
Elke dag sterven bijna duizend vrouwen tijdens
de bevalling of door een complicatie.
15
Wie 15 of jonger is, leeft in armoede of in
afgelegen gebieden loopt veel meer risico op
moedersterfte.
Medische begeleiding in een klinische setting
is de beste manier om moedersterfte naar
beneden te halen.

ONZE AANPAK: EEN 6-STAPPENPLAN
1

Inzetten en opleiden van lokaal personeel en sleutelfiguren. Bijvoorbeeld rond contraceptie, zwangerschapsopvolging of risicobevallingen.
Sensibiliseren en inzetten van traditionele vroedvrouwen die fungeren
als brug tussen de patiënte en onze zorgcentra.

44%
Tussen 1990 en 2015 daalde de moedersterfte
met bijna de helft.

2

Reboosten en ondersteunen van bestaande zorgstructuren. Renoveren
van zorgcentra en ze voorzien van aangepast materiaal, zoals, echografieën, onderzoekstafels, bedden, labomateriaal…

214 miljoen
vruchtbare vrouwen in ontwikkelingslanden
willen een zwangerschap vermijden
maar hebben geen toegang tot moderne
contraceptiemethodes

3

Sensibiliseren en informeren van de vrouwen en sleutelfiguren uit de
gemeenschap. Bijvoorbeeld over het belang van zwangerschapsscreening, de gevaren van thuisbevallen of de mogelijkheden rond
familiale planning.

Familieplanning is een doeltreffend middel om
de autonomie, vrijheid, het opleidingsniveau
en de gendergelijkheid voor vrouwen te
bevorderen.

4

Investeren in familiale planning. Het aanbieden van contraceptiemethodes onder medische begeleiding.

5

Drempels verlagen door kosteloze medische begeleiding aan te bieden.

6

Goede referentiesystemen met hospitalen opzetten. Zo kan snel en
efficiënt gehandeld worden als er een spoedgeval is.

*WHO-cijfers, 2018
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GIRL AND YOUTH
EMPOWERMENT
DOKTERS VAN DE WERELD WIL DAT JONGE ADOLESCENTEN, VROUWEN

1

EN MEISJES BAAS ZIJN OVER HUN EIGEN LIJF EN HUN EIGEN TOEKOMST.
NOG TE VEEL JONGEREN GROEIEN OP IN ONVEILIGHEID EN VALLEN TEN
PROOI AAN (SEKSUEEL) GEWELD. DAAROM INVESTEREN WE IN PROJECTEN
DIE BOUWEN AAN HET HERSTEL, DE AUTONOMIE EN WEERBAARHEID VAN
JONGE MENSEN IN MOEILIJKE SITUATIES.
1

In Oost-Congo wordt seksueel geweld al decennialang aangewend als politiek oorlogswapen. De afgelopen jaren wordt deze
terreur steeds vaker toegepast door gewone burgers. De leeftijd
van de slachtoffers is soms gruwelijk laag: soms liggen kinderen
jonger dan 5 op de operatietafel. Het intussen wereldbefaamde
Panzihospitaal in Bukavu van Nobelprijswinnaar en gynaecoloog Mukwege behandelt al decennialang deze overlevers van
seksueel geweld.
Dokters van de Wereld coördineert in Mukweges’ Panzihospitaal
het medisch en chirurgisch project rond seksueel geweld. Door de
coördinatie, de financiering van medicijnen, medisch materiaal en
de lonen van de artsen en chirurgen maakten we in 2018 het medische en operatieve herstel mogelijk van 1414 kinderen, meisjes en
vrouwen, allemaal overlevers van seksueel geweld.

2

Verderop in Congo, in de hoofdstad Kinshasa, leven tussen de
30 en 50.000 kansarme kinderen en jongeren op straat. Voor hun
levensonderhoud moeten ze noodgedwongen teruggrijpen naar
bedelarij, prostitutie of delinquentie. In die omstandigheden is het
risico op geweld en seksuele uitbuiting groot.
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Dokters van de Wereld steunt sinds 2018 de Congolese partnerorganisatie REEJER (Réseau des Éducateurs des Enfants et Jeunes de la Rue).
Als organisatie vechten ze al jaren voor de bescherming, betere kansen
en de autonomie van straatkinderen. Vorig jaar hielpen we zo 1465 kinderen en jongeren, van opvang, onderwijs, medische zorg, preventie van
seksueel geweld, vorming, familiehereniging tot en met sensibilisering.
Speciale aandacht wordt gegeven aan de bescherming en autonomie
van minderjarige meisjes, voor wie een leven op straat extra (seksuele)
risico’s met zich meebrengt.
3

De hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou telt naar schatting
10.000 straatkinderen. Zonder familie, sociaal netwerk of scholing, belanden veel van hen noodgedwongen in de criminaliteit, druggebruik,
prostitutie en geweld. Door het gebrek aan toegang tot zorg is het risico
op seksueel overdraagbare ziektes en ongewenste zwangerschappen
voor deze jonge mensen erg groot.
Met onze Burkinese partner Keoogo begeleiden we deze kinderen en
adolescenten naar een stabieler leven. Toegang tot zorg, familiale planning, psychologische begeleiding, outreach, opleidingen en familiehereniging vormen de pijlers van dit project. In ons centrum en met straatrondes gaven we afgelopen jaar 644 consultaties aan 321 jongeren.
We screenden 63 jongeren op soa’s en begeleidden 99 meisjes naar
een veilige contraceptiemethode. Daarnaast zorgden we ervoor dat 27
jongeren opnieuw herenigd werden met hun familie en hernamen 28
jongeren hun schoolcarrière. Ten slotte vingen we 68 straatkinderen op
in onze 4 onthaalcentra.
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Ook in Benin leven veel kinderen en jongeren gedwongen
op straat. De meeste leven in Cotonou, de grootste stad
van het land en ze worden geschat op zo’n 5000. De enige manier voor jongens om te overleven, is schrootijzer op
straat verkopen. Meisjes vallen dan weer vaak ten prooi
aan seksuele uitbuiting en mensenhandel.
Sinds 2017 werken we samen met Terre Rouges, een organisatie die zich al jaren inzet voor deze straatjongeren.
Ze hebben een holistische aanpak die zich niet enkel richt
op het van straat halen maar ook het van straat houden
van deze jongeren. Dat doen ze met mobiele teams die
in 2018 naar de leefwereld trokken van 400 kinderen en
jongeren, een eigen opgerichte nachtopvang en een eigen
opvangcentrum waar in 2018 224 jongeren hun leven op
de rails konden zetten door hen te helpen met familiehereniging, scholarisering, medische begeleiding en het leren
van een beroep. Zo kunnen elk jaar vijf jongeren een leertraject volgen in een bakkerij die recent door Terres Rouges werd gelanceerd.

5

4

In Brussel zitten veel vrouwen in een moeilijke situatie.
Ze hebben weinig of geen toegang tot zorg, ook al hebben
ze een medische kaart of zijn ze aangesloten bij een ziekenfonds. Dat komt door een combinatie van een gebrek
aan kennis, financiële middelen of een slechte ervaring
met zorginstellingen. Al die dingen samen pakken we aan
in het project ‘Samen met Haar’
Teams van animatoren trekken naar de leefwereld van
deze vrouwen, zoals sociale restaurants, kraakpanden
of de daklozenopvang. Door groepsgesprekken en workshops werken we aan de autonomie en het zelfvertrouwen
van deze vrouwen: we informeren hen over hun (zorg)rechten, informeren hen over thema’s zoals contraceptie of hiv
en zorgen ervoor dat ze opnieuw hun eigen gezondheid
in handen kunnen nemen. Onze teams zijn ook gespecialiseerd in het detecteren en begeleiden van slachtoffers
van seksueel geweld. In 2018 trokken onze animatoren er
35 keer op uit en hielpen we 248 Brusselse vrouwen hun
zorgrecht opnieuw in handen te nemen.

5
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A A N PA K
CIJFERS & FEITEN
Wereldwijd worden 15 miljoen meisjes
tussen 15 en 19 geconfronteerd met
verplichte seksuele betrekkingen.

De strijd tegen (seksueel) geweld & voor gelijke kansen vergt een
totaalaanpak. Daarom werken we samen met partnerorganisaties
& vormt de medische en psychologische begeleiding een onderdeel van een holistische totaalaanpak:

Dag &
nachtopvang:
stabilisering,
onderdak, voedsel,
hygiëne

In Congo wordt 13%
van de meisjes jonger dan 18 het
slachtoffer van gedwongen seksuele
betrekkingen.
Volgens de Verenigde Naties zijn er
momenteel wereldwijd zo’n 150 miljoen
kinderen die op straat leven.
Er is een sterke correlatie tussen
conflict & oorlog en de prevalentie van
seksueel geweld.

Outreach &
mobiele teams

Medische &
psycho-sociale
begeleiding

Scholarisering,
alfabetisering,
beroepsvorming

Familiehereniging

MEER WETEN OVER ONS WERK
ROND GIRL & YOUTH EMPOWERMENT IN 2018?
www.doktersvandewereld.be
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MIGRANTEN EN
VLUCHTELINGEN
OOK IN 2018 OVERSCHREED EUROPA HEEL WAT MORELE
GRENZEN OM “FORT EUROPA” STAANDE TE HOUDEN.
DE HELFT VAN DE LANDEN MET WIE EUROPA IN 2018
SAMENWERKTE TEGEN MIGRATIE IS EEN DICTATUUR.

1

TEGELIJKERTIJD VERKOCHT EUROPA – WAARONDER
OOK BELGIË- VOOR 122 MILJARD EURO AAN WAPENS
AAN DIEZELFDE LANDEN. OOK IN BELGIË WERDEN
MIGRANTEN ONDERWEG IN ONS LAND GEREDUCEERD
TOT OPGEJAAGD WILD.
ALS HUMANITAIRE ORGANISATIE PROBEERDE DOKTERS
VAN DE WERELD OOK IN 2018 ZOVEEL MOGELIJK
MENSELIJKHEID AAN TE BRENGEN EN TROKKEN ONZE
TEAMS IN EUROPA EN DAARBUITEN IN HET SPOOR VAN DE
MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN.

1

1

Niger was tot voor kort een belangrijk transitland
voor migranten die vanuit woestijnstad Agadez
naar Libië of Algerije trekken, vaak met Europa
als eindbestemming. Maar sinds een deal tussen
Europa en Niger werd de reis door de woestijn
strafbaar en werd de woestijntocht vanuit Agadez
off limits. Sinds de deal is de clandestiene migratie
sterk toegenomen en nemen migranten noodgedwongen hun toevlucht tot mensensmokkelaars,
die vaak driest te werk gaan & de migranten in de
woestijn achterlaten als het hen te heet onder de
voeten wordt. De migranten – vaak minderjarige
jongens die onder extreme druk staan – wachten
hun clandestiene overtocht af in bloedhete, clandestiene getto’s waar ze moeten overleven zonder
water- en voedselvoorzieningen.
Dokters van de Wereld is één van de weinige humanitaire organisaties die naar die getto’s trekt
met medische en psychische hulp. Vorig jaar verleenden onze mobiele teams medische en psychische hulp aan 958 migranten. Daarnaast bezorgden we hen humanitaire hulpkits en begeleidden
we ernstig zieke mensen naar onze zorgcentra.
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Sinds Europa een deal heeft met Libië, belandden tienduizenden
migranten in detentiecentra, waar ze te maken krijgen met marteling, verkrachting en soms zelfs slavenhandel. In de hoop aan
deze Libische hel te ontsnappen, vluchtten in 2018 duizenden
Soedanese vluchtelingen van Libië naar Agadez, Niger.
Daar zitten deze Soedanese vluchtelingen nu met zo’n 2000 opeengepakt in bloedhete kampen aan de periferie van de stad.
Ze zijn extreem getraumatiseerd, zijn er fysiek slecht aan toe
en leven elke dag in angst over hun lot: naar Libië terugkeren
is geen optie, in het straatarme Agadez kunnen ze zich niet vestigen, naar Soedan kunnen ze ook niet terug. Dokters van de
Wereld trok daarom met mobiele teams naar deze kampen om
elementaire hulp te bieden. In 2018 zorgden we voor watervoorziening en gaven onze mobiele teams medische hulp aan 2 581
Soedanese vluchtelingen. Daarnaast stonden we 317 zwaar getraumatiseerde en soms suïcidale mensen psychisch bij. Omdat
veel van de vluchtelingen al hun bezittingen zijn kwijtgespeeld,
deelden we ook 3249 humanitaire hulpkits uit.

2
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In 2018 heeft Algerije meer dan 25.000 migranten uit Sub-Saharaans Afrika gedwongen het land uitgezet. Sommigen werden
achtergelaten in de woestijn aan de grens met Niger, anderen
werden in openluchtvrachtwagens geduwd en gedropt in Agadez, Niger. Op het moment dat ze aankomen in Agadez zijn
ze vaak totaal gedesoriënteerd, uitgehongerd, ziek en gedehydrateerd. Bovendien werden sommigen bruusk gescheiden van
hun familie nadat ze op het zicht en met geweld in de Algerijnse
straten werden opgepakt. Bij aankomst in Agadez, staat Dokters
van de Wereld daarom klaar met mobiele teams die humanitaire
kits uitdelen & zowel medische als psychologische hulp verlenen.
Vorig jaar hielpen we zo 2102 mensen.

4

Tunesië is een transitland en steeds vaker ook het eindpunt voor
migranten. Dokters van de Wereld heeft in Sfax, Medinine en Tunis 3 centra waar we medische, psychische en sociale hulp verlenen aan de gestrande migranten. Hun profiel is heel divers en
varieert van mensen die op zee werden gered en teruggebracht
naar Tunesië, migranten die een tijd in Libië hebben verbleven
en aan de grens werden onderschept, slachtoffers van mensenhandel maar ook studenten die hun papieren hebben verloren of
(clandestiene) arbeiders uit Ivoorkust en andere Sub-Saharaanse
landen. In 2018 verleenden we in de 3 centra samen medische,
psychische en sociale hulp aan 1999 migranten.
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Elk jaar komen duizenden migranten aan in Marokko.
Zij belanden vaak in kampen aan de grens van het land
of op andere hotspots op de migratieroute zoals in Oujda, Nador, Tanger of bijvoorbeeld Fez. In samenwerking
met een reeks partnerorganisaties heeft Dokters van de
Wereld in 2018 samengewerkt aan een urgentieplan om
de humanitaire omstandigheden in deze kampen te verbeteren. Dokters van de Wereld voerde op 10 verschillende plekken medische (nood)interventies uit. In totaal
hielpen we op 3 maand tijd 8.612 migranten.
In Oujda en Rabat heeft Dokters van de Wereld langdurige projecten lopen, waarbij we vrouwelijke migranten
en mama’s helpen die leven in erg precaire omstandigheden. In beide regio’s leggen we het accent op hulpverlening voor kinderen, vrouwen en hun baby’s: we zetten
vaccinatiecampagnes op, sensibiliseren vrouwen rond
reproductieve zorg en geven medische hulp aan seropositieve migranten en slachtoffers van seksueel geweld.
Naast de medische hulpverlening komen mensen bij ons
aankloppen voor hygiënekits, voedsel, dekens en babyproducten. We bieden ook psychologische steun aan
voor wie worstelt met mentale problemen. Afgelopen
jaar boden we zo intensieve en integrale zorg aan 1274
vrouwen in en rond Oujda en Rabat.
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In Kroatië wachten zo’n 400 vluchtelingen nog altijd op
het resultaat van hun asielaanvraag. In tussentijd verblijven ze in 2 centra in Zagreb en Kutina. We zijn quasi de
enige humanitaire organisatie die elke dag in de centra
komt. Dat doen we met teams van verpleegkundigen,
psychologen, artsen en vertalers. Tot 4 keer per maand
versterken we deze teams met een psychiater, pediater
en gynaecoloog. Wie ernstig ziek is of gevaccineerd
moet worden, begeleiden we naar het hospitaal. In 2018
verleenden we in totaal 360 consultaties per maand en
brachten we 828 patiënten naar het hospitaal. 15% van
onze patiënten was minderjarig.

7

In april 2016 werden we door Europese Unie (ECHO) officieel aangesteld als de grootste medische hulpverlener
in de Griekse vluchtelingenkampen op het vasteland.
Sindsdien werkten we in 22 sites en kampen en voerden
we in totaal 75.000 consultaties uit, waaronder 7000 gynaecologische consultaties, 2300 tandartsconsultaties
8500 specialistenconsultaties via onze referentiesystemen met lokale hospitalen. In 2018 werd ons project
overgenomen door de Griekse overheid. De meeste
mensen die vastzitten op het vasteland zijn Syrische,
Iraakse & Afghaanse burgers die soms al jaren wachten
op de toekenning van hun asiel.

8

In Zeebrugge, Brussel en Oostende verlenen we gestrande vluchtelingen en migranten onderweg in ons
land medische hulp in onze kustantennes en in de Brusselse humanitaire hub. In totaal gaven we afgelopen jaar
7.786 medische consultaties. De migranten in ons land
worden geregeld geconfronteerd met geweld en discriminatie door de politie: over die incidenten publiceerden
we in 2018 een uitgebreid rapport.

MEER WETEN OVER ONS WERK VOOR
MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN IN 2018?
www.doktersvandewereld.be

8
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DOKTERS VAN DE WERELD LANGS

DE VLUCHTELINGENROUTE
ZWEDEN

Naast de projecten van Dokters van de Wereld België, zetten ook de
andere delegaties van het internationale netwerk van Dokters van de
Wereld zich in voor de vluchtelingen en migranten in Europa. Hiernaast
zie je de plaatsen langs de vluchtelingenroutes waar we actief zijn.

UK

NEDERLAND
DUITSLAND

BELGIË
FRANKRIJK

KROATIÊ
SERVIË
ITALIË
SPANJE

GRIEKENLAND

WERELDWIJD ZIJN MEER DAN

68,6 MILJOEN

MENSEN IN DE WERELD OP DE VLUCHT
85%
van hen wordt opgevangen in buurlanden

TUNISIË

MAROKKO

ALGERIJE
LIBIË

Naar schatting
700.000 tot 1 miljoen
migranten zitten vast in in Libië
113.482
vluchtelingen bereikten in 2018
het Europese vasteland

NIGER

2.262
mensen stierven of raakten in 2018
vermist op zee
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TRANSPARANTIE EN CONTROLE

FINANCIËLE
RESULTATEN
U STELT ONS VERTROUWEN IN ONS. HET MINSTE WAT WIJ
KUNNEN DOEN IS TRANSPARANTIE BIEDEN OVER WAT WIJ
DOEN MET UW GIFTEN EN SUBSIDIES.

INKOMSTEN EN SOLVABILITEIT

UITGAVEN

IN 2018 GAVEN WE 18.432.169
UIT AAN SOCIALE MISSIES
››

››

 8% van onze uitgaven ging in 2018 rechtstreeks naar het terrein
7
en wordt dus rechtstreeks geïnvesteerd in onze patiënten en onze
projecten.
In 2018 gaven we in totaal 18.432.169 € uit aan onze sociale
missies op het terrein, waarvan 58% naar onze internationale
projecten, 12% naar onze projecten in België en 22% naar onze
lokale partners of andere zusterdelegaties van Dokters van de
Wereld. 8% ging naar projectbeheer en pleidooi/communicatie.

››

 6% van onze inkomsten komt uit publieke fondsen
7
(overheden, internationale instellingen…).
24% van onze inkomsten zijn privégiften, waarvan
63% afkomstig is van kleine (maandelijkse) donateurs.

››

 e inkomsten uit het werven van donateurs op straat
D
bedraagt 3.200.605€ een stijging met 7% in vergelijking
met vorig jaar.

››

 nze schuldvorderingen op korte termijn bedragen
O
11.954.682 euro. Het gaat voornamelijk over te ontvangen
bedragen van onze subsidieverstrekkers. Onze schulden
op korte termijn bedragen 15.866.580€ en betreffen
voornamelijk te realiseren projecten tegenover diezelfde
subsidieverstrekkers. Dokters van de Wereld heeft een
reservefonds van 2,3 miljoen euro.

››

Dit jaar boekte Dokters van de Wereld een vordering op
lange termijn van 208.000€, die de geldbelegging van
Dokters van de Wereld vertegenwoordigt voor de oprichting van de 2 Medische Huizen in Anderlecht & Molenbeek
(zie ook ‘Onzichtbare Belgen’, p 10.) Deze vorderingen
zullen worden teruggevorderd wanneer medische huizen
een budgettair evenwicht bereiken.

3.385.476€ kosten voor het algemeen functioneren
51%	daarvan gaat naar fondsenwerving
(salarissen, campagnes, legaten)
31%	naar structurele kosten
(personeel, IT, gebouw)
18%	naar financiële lasten
(schuldaflossing, reservefonds).
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INKOMSTEN
PRIVE INKOMSTEN
Fondsenwerving
Grote donateurs
Fondsenwerving via Dokters van de Wereld Luxemburg
Andere privé-fondsen
Consortium 12.12
Legaten
OPENBARE INKOMSTEN
Multilaterale instellingen (DG Echo, EU, Unicef, MERF..)
Europese Unie (DG Echo, Europpaid, DG Santé)
Verenigde Naties (PAM)
Andere internationale instellingen (OIM, CERF)
Nationale overheden binnen de EU (DG Lux, AFD, DFID)
Nationale overheden buiten de EU (MAECD, DDC, OFDA)
Regionale, gewestelijke en gemeenschapsinstellingen (WBI, COCOF, COCOM)
Provinciale overheden
Gemeentelijke overheden
Ministerie van Buitenlandse zaken
Andere instellingen ( Riziv, ocmw's fedasil, nationale loterij, Fonds 4S…)
ANDERE PRODUCTEN
TOTAAL
Ratio Publieke en private inkomsten

2018

2017

5.235.917 €
3.200.605 €
865.757 €
333.480 €
238.615 €
16.007 €
581.453 €
16.299.309 €
7.623.538 €
6.972.855 €
88.656 €
562.027 €
864.313 €
2.124.004 €
557.536 €
0€
0€
4.288.098 €
841.821 €
325.365 €
21.860.591 €

5.799.944 €
2.994.281 €
946.246 €
291.095 €
248.349 €
669.374 €
650.599 €
15.450.600 €
10.415.612 €
10.084.499 €
86.242 €
244.871 €
552.114 €
1.172.210 €
468.048 €
19.465 €
0€
2.139.871 €
683.279 €
152.001 €
21.402.545 €

76%

UITGAVEN
SOCIALE MISSIE
Internationaal:
Mali
Tsjaad
RDC Congo
Haïti
Niger
Tunisië
Marokko
Griekenland
Urgenties- Hongersnood
Kroatië
Europa & Noordluik
België
Steun aan partners
Internationaal Netwerk Dokters van de Wereld
Lokale partners
Beheer missies
Communicatie en pleidooi
FONDSENWERVING
ALGEMENE ADMINISTRATIE
ANDERE
TOTAAL

73%

2017
18.432.169 €
10.685.641 €
3.314.055 €
19.286 €

18.145.055 €
12.730.100 €
2.798.996 €

1.821.688 €
0€
2.459.186 €
562.756 €
625.078 €
1.519.461 €
0€
249.473 €
114.659 €
2.233.215 €
4.080.587 €
2.650.254 €
1.430.333 €
930.801 €
501.925 €

1.315.491 €
165.197 €
1.179.806 €
361.115 €
820.717 €
5.379.474 €
539.911 €
169.393 €
0€
1.992.636 €
1.974.856 €
1.412.619 €
562.237 €
989.448 €
458.015 €

1.728.978 €
1.056.486 €
600.012 €
21.817.645 €

1.411.078 €
1.075.560 €
576.052 €
21.207.745 €

MENSEN EN DIVERSITEIT

HUMAN
RESOURCES

BELGISCHE WERKNEMERS

In 2018 werkten 79 mensen voor Dokters van de
Wereld in België. 39 van hen werkten op de hoofdzetel
en 40 mensen werken voor onze Belgische projecten
gericht op de zorg voor mensen aan de rand van onze
samenleving (zie ook ‘De onzichtbare Belgen, p 10)
Dokters van de Wereld is een vrouwelijke organisatie:
57 van de 79 werknemers is een vrouw.
In 2018 telde Dokters van de Wereld 119 medewerkers
(83 vrouwen en 36 mannen).
In de loop van 2018 behandelden we 1 geval van fraude en 4 gevallen van misbruik.
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INTERNATIONALE
WERKNEMERS

In 2018 bestond de expatploeg uit 23
personen. We werken bewust met weinig
expats: Dokters van de Wereld investeert
liever in het potentieel en de collectieve
intelligentie van lokale werknemers en
partnerorganisaties.

VRIJWILLIGERS

Dokters van de Wereld kon in 2018 elke
dag tellen op 550 vrijwilligers, dat is
hetzelfde aantal als het jaar ervoor. De
vrijwilligers hebben erg diverse profielen
die variëren van arts, verpleegkundige,
chauffeur, onthaalmedewerker, vertaler of specialist. Je vindt ze terug in het
hele land: van de Medibus in Brussel of
Charleroi, de daklozencentra, onze zorgcentra in Antwerpen of Brussel of onze
zorgantennes aan de kust.
De vrijwilligers zijn de motor en het hart
van onze projecten in België: zonder hen
zou Dokters van de Wereld niet bestaan.

VAKBONDSVERTEGENWOORDIGING EN SOCIALE
VERKIEZINGEN

In 2016 werden sociale verkiezingen georganiseerd. 6 effectief verkozen leden vormen sindsdien het Comité voor Preventie
en Bescherming op het Werk (CPBW) en
komen maandelijks bijeen.
In 2018 heeft dit comité het benoemingsproces voor vertrouwenspersonen in
gang gezet en de basis gelegd voor een
plan om psychosociale risico’s te voorkomen door het organiseren van focusgroepen, maar ook een diversiteitsplan 20192020 gevalideerd. Het CPPT heeft zich
tenslotte gebogen over de oprichting van
een vakbondsdelegatie, de actualisering
van het arbeidsreglement, de uitvoering
van een anciënniteitspolitiek en het aanbod van een hospitalisatieverzekering.
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BEDANKT VOOR JULLIE STEUN
WE ZIJN ALLEMAAL DOKTERS VAN DE WERELD
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2018 Tim Dirven, Kristof Vadino, Thierry Michel, Mikaël Teimer, Renato Peykovic - Dokters van de Wereld heeft de ethische code van de Vereniging voor Ethiek in
Bogaerts,
de Fondsenwerving (AERF) ondertekend. Dit betekent dat onze donateurs minstens 1 keer per jaar uitvoerig geïnformeerd worden over de aanwending van hun giften.

