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WAT DOET DOKTERS VAN DE
WERELD IN BELGIË?
PORTRET

ALICE VANDENHAUTE
STEUNT ONS MET EEN LEGAAT

GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

PORTRAIT

Alice

Vandenhaute,

NEEMT DOKTERS VAN DE WERELD
OP IN HAAR TESTAMENT

Engagement voor Dokters van de Wereld toont zich in zoveel vormen. Eén ervan is het opnemen van Dokters van de Wereld in je
testament. Dat is wat Alice een aantal weken geleden besloot te
doen. We gingen langs bij deze voormalige verpleegkundige om
meer te weten te komen over wie ze is en wat haar drijft.
Alice, kan je jezelf voorstellen voor onze donateurs?
«Dat kan ik zeker. Ik ben Alice Vandenhoute, geboren in Molenbeek maar
ik heb een beetje overal in België gewoond. Ik werd al van jongs af aan
aangetrokken door geneeskunde: mijn broer had een lichte handicap en
ik zorgde voor hem toen hij jong was en hij geopereerd werd op zijn drie.
Zo is de zorgmicrobe ontstaan. Mijn vader wilde helemaal niet dat ik voor
verpleegster ging studeren. Awel, ik heb het toch gedaan. En ik studeerde af met
onderscheiding.Verpleegkunde was voor mij geen job maar een roeping: en dat
is het nog altijd.»
Hoe heb je Dokters van de Wereld leren kennen?
«Na mijn pensioen had ik geen zin om thuis te zitten terwijl mijn man bleef
werken. Ik ben daarom op zoek gegaan naar manieren om actief te blijven
en kreeg zo te horen dat Dokters van de Wereld op zoek was naar vrijwillige
verpleegkundigen. Ik had weinig hoop toen ik me kwam aanbieden – ik ben 66
dacht ik, wat heb ik nog te bieden? - maar ik werd met open armen ontvangen.
De volgende drie jaar verpleegde ik daklozen in het winteropvangcentrum.
Daarna verzorgde ik mensen die werden onderbracht in een hotel omdat ze
nergens anders terecht konden.»

Alice zet haar engagement voor Dokters van de Wereld verder in
haar testament.
Wil u ook meer te weten komen over dit onderwerp?
Ga naar www.doktersvandewereld.be of contacteer
Camille Danneels, verantwoordelijke voor de
legaten, op het nummer 02 225 43 62 of legs@
doktersvandewereld.be.
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Waarom koos je voor Dokters van de Wereld en niet voor een
andere organisatie?
«Als vrijwilliger zag ik natuurlijk van dichtbij de impact van deze organisatie.
Ik had echt het gevoel dat we een fundamenteel verschil maakten en mensen
hielpen die anders volledig verstoken gingen blijven van hulp. Dat heeft mij
erg geraakt.Wat de filosofie en aanpak van de organisatie zelf betreft: ik hou
van de menselijke aanpak van Dokters van de Wereld, het feit dat ze zo dicht
bij de mensen staan, ook in de buitenlandse projecten. Ik waardeer ook het
feit dat er altijd gekeken wordt naar manieren om lange termijn-oplossingen
te vinden. Het enige dat ik jammer vind is dat ik intussen niet meer op het
terrein kan werken. Met mijn legaat kan ik mijn engagement toch verderzetten.
Dat maakt mij blij.»
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Beste lezer, lezeres
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NEWS

DE SITE VAN DOKTERS VAN DE
WERELD IN EEN NIEUW KLEEDJE!

De eindejaarsperiode heeft voor iedereen een speciale betekenis.
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Voor Dokters van de Wereld betekent dit dat onze projecten
tijdens de winter gewoon verder blijven gaan: van het medisch winterplan voor daklozen, onze mobiele zorgbus in
Brussel en Henegouwen maar ook onze zorgcentra- en antennes in België: al onze projecten zijn ook in de winter
volop actief. Met de nadruk op ook.
We herhalen het immers al jaren bij de overheden: de winter is geen crisis en keert elk jaar terug. Het is voor ons
dan ook onaanvaardbaar dat daklozen enkel tijdens de
winter extra steun krijgen. Onze projecten zijn ook het
hele jaar actief: waarom kan dit voor de daklozenopvang
niet hetzelfde zijn? We volgen dan ook nauwgezet het beleid
op in Brussel en Antwerpen, waar het winterplan sinds een
aantal jaren in handen is gevallen van privébedrijven.
Maar het eindejaar is ook het moment om jullie te bedanken. 2018 was een bijzonder jaar voor Dokters van de
Wereld en het is dankzij jullie steun dat we een tegenwicht
konden vormen tegen het steeds driester wordend populisme over de hele wereld. De solidaire tegenbeweging wordt
steeds groter en jij maakt daar deel van uit.
Ik hoop dat je mee aan onze zij blijft strijden en bijvoorbeeld
mee onze eindejaarscampagne steunt (zie op de achterzijde
van het blad). Maar vooral hoop ik op jullie blijvende steun
in 2019: een jaar dat nu al zeer uitdagend belooft te worden.

5
10

FOCUS

(HER)ONTDEK DE BELGISCHE PROJECTEN VAN DOKTERS VAN DE WERELD!

MOBILISATIE

OP DE AGENDA, LEZERSREACTIES!

Geniet van de feesten en het nieuwe jaar.
Met solidaire groeten.

— Pierre Verbeeren
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DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD
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Ongehoord: de woekerprijzen van
levensreddende geneesmiddelen
Dokters van de Wereld trekt al jaren aan de alarmbel: de prijzen
van geneesmiddelen zijn aan het ontsporen en de Big Pharma
hebben te veel macht. Dat leidt tot gigantische woekerwinsten
voor de bedrijven en een steeds grotere belasting van onze sociale zekerheid. In november organiseerden we daarom samen met
Test-Aankoop en Kom op tegen Kanker een congres in het hart
van het federale parlement.
Ons doel: de dingen doen bewegen met 10 concrete voorstellen voor de politici zodat medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker
opnieuw betaalbaar worden. We legden de 10 voorstellen voor
aan alle partijen en 9 van hen kregen unaniem de steun van de
meerderheid.
De komende maanden blijven we met de 3 organisaties aan de
alarmbel trekken zodat de politieke partijprogramma’s meer aandacht besteden aan dit hot topic dat letterlijk van levensbelang
is voor elke Belg.
Ontdek onze voorstellen en de reacties van de politieke mandatarissen op:
www.doktersvandewereld.be

Ontdek de site op:
WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE

De site van dokters van de wereld in een nieuw kleedje!
Sinds eind november zit al ons online nieuws, projecten, evenementen en publicaties in een gloednieuw jasje!
Onze site is mooier, interactiever, relevanter en actueler dan ooit. En maakt het nog makkelijker om mee deel uit te
maken van de beweging van Dokters van de Wereld!
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Vrede in Jemen, nu!
14 miljoen mannen, vrouwen en kinderen
worden op dit moment bedreigd door honger
en terreur in Jemen: dat was de verschrikkelijke vaststelling van Dokters van de Wereld op
de vooravond van het eerste Mondiale Forum
voor Vrede.
Dokters van de Wereld benadrukte dat deze
hongercrisis niet het gevolg is van een natuurramp maar volledig man-made is en het resultaat is van een burgeroorlog en het blokkeren
van de toevoer van levensnoodzakelijke middelen zoals voedsel, benzine en medicijnen.
Ten slotte herhaalde Dokters van de Wereld
haar oproep om niet langer wapens te leveren
aan gewapende groeperingen in het land die
gesteund worden door Saoedi-Arabië.

Op 100 mensen in Jemen zijn er* :

80

die nood
hebben aan
hulp

60

die amper
genoeg kunnen eten

58

die geen toegang hebben
tot drinkbaar
water

52

die verstoken
zijn van medische hulp

11

die ernstig
ondervoed
zijn

Jemen bestaat niet uit 100 maar uit 27 miljoen mensen. #YemenCantWait
*Bron : IOM- International Office of Migration
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DE ESSENTIE

VOOR IEDEREEN

In België staat Dokters van de Wereld
aan de zij van wie geen toegang heeft tot
zorg. Dat gaat over de meest kwetsbare
mensen aan de rand van onze samenleving: samen met hen gaan we de strijd en
aan zorgen we ervoor dat zij op het einde
van de rit opnieuw deel uitmaken van het
Belgische zorgsysteem.
Onze patiënten hebben heel diverse profielen, van een gezin dat problemen heeft
met de mutualiteit, een alleenstaande
moeder met financiële problemen die de
zorg van haar kind niet kan veroorloven,
een oudere man die op straat leeft maar
evengoed ook druggebruikers en sekswerkers.

DOKTERS VAN DE
WERELD IN BELGIË
Hoewel we bekend staan voor onze acties in het buitenland,
is Dokters van de Wereld ook een bezige bij in België. Ontdek
onze projecten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

ZEEBRUGGE
OOSTENDE

ANTW

BRUGGE

OVERAL

In België zijn we actief op plaatsen waar
er nood aan is. Dat betekent dat Dokters
van de Wereld nooit zal van start gaan op
een plaats waar de impact klein zal zijn of
waar andere organisaties al gelijkaardige
projecten hebben opgezet.
Dat betekent dat al onze projecten de bestaande diensten verrijken en aanvullen:
dat gaat dan bijvoorbeeld over het CAW
in Oostende of de pastorie in Zeebrugge.

BRUSSE
HENEGOUWEN

EEN BEWEGING

LA LOUVIÈRE
NAMEN, LA LOUVIÈRE, OOSTENDE,
ZEEBRUGGE, BRUGGE
Zorgantennes

In 5 belangrijke steden in ons land ondersteunen onze vrijwilligers bestaande diensten van bijvoorbeeld het OCMW of het
Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW).
We bieden medische, psychologische hulp
en sociale begeleiding aan de mensen die
langskomen op deze diensten. Dat gaat dan
bijvoorbeeld over daklozen, druggebruikers, Oostendaars in armoede of (trans)
migranten.
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Dokters van de Wereld verleent niet enkel zorg maar wil ook de dingen veranderen. Dat doen we in de eerste plaats door
te getuigen over wat we zien op het terrein. In België vechten we bijvoorbeeld
voor een vereenvoudiging van de medische hulp voor mensen zonder papieren en strijden we tegen het gebrek aan
transparantie, de wurgpatenten en woekerprijzen van de Big Pharma. Dankzij
onze terreinexpertise en onze duizenden
sympathisanten, vrijwilligers, donateurs
en ondertekenaars van onze petities
klinkt onze stem elke dag luider.

BRUSSEL & ANTWERPEN
Centra voor zorg en begeleiding

In de twee grootste steden van ons land
heeft Dokters van de Wereld eigen onthaal-, zorg- en oriëntatiecentra uit de
grond gestampt. Op deze plekken verzorgen en begeleiden we uitgesloten mensen
terug naar het zorgsysteem. Dat doen we
met een team van zorgverleners en sociaal assistenten die de dossiers en papierwinkel van onze patiënten weer in orde
brengen. Onze zorgcentra zorgen er ook
voor dat onze patiënten specialisten zoals
tandartsen en gynaecologen kunnen zien
in bevriende ziekenhuizen.

© Kristof Vadino

BRUSSEL
De Medibus
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WERPEN

Onze mobiele zorgbus trekt al sinds 2013
doorheen de Brusselse straten om hulp te
verlenen aan mensen bij wie de zorgband
totaal is doorgeknipt. Aan boord van ons
mobiel kabinet kunnen ze terecht bij een
team van vrijwillige onthaalmedewerkers
en verpleegkundigen. Zij staan paraat
met medische zorg, een luisterend oor
en begeleiden de bezoekers naar de juiste
hulp en diensten.

EL
HENEGOUWEN
De Medibus

E

NAMEN

Stap mee op in de
Medibus van
Henegouwen op onze
sociale media !
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Net zoals z’n grote broer in Brussel
trekt de Medibus van Henegouwen
naar mensen die geen toegang hebben
tot zorg. Aan boord geven verpleegkundigen zorg, gratis screening op bijvoorbeeld hiv, steriel injectiemateriaal voor
druggebruikers en begeleiding naar een
meer duurzame medische opvolging. In
Henegouwen werken we samen met tal
van andere organisaties op het terrein
in Charleroi, Colfontaine en binnenkort
ook in La Louvière.
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Brussel
Projecten op maat…
… Samen met haar

Ons project ‘Samen met haar’ richt zich op vrouwen in kwetsbare situaties. Met dit project werken we het gebrek aan informatie weg of werken we aan negatieve ervaringen die sommige
vrouwen hebben gehad met de zorgdiensten. We trekken altijd
naar de leefwereld van de vrouwen zelf , in sociale restaurants,
kraakpanden of inloopcentra. Onze medewerkers zorgen voor
een vertrouwelijke en veilige omgeving die het mogelijk maakt
om over de onderwerpen te spreken die de deelnemers zelf
uitkiezen: seksuele gezondheid, contraceptie, vaccinatie of bijvoorbeeld mentale gezondheid. Elk onderwerp is mogelijk, en
samen geven we deze vrouwen de kracht om hun gezondheid
en leven zelf in handen te nemen.
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… De Humanitaire Hub

de Humanitaire hub is een initiatief van Dokters van de
Wereld en andere organisaties zoals het Burgerplatform voor
Vluchtelingen. De hub helpt migranten onderweg in ons land.
Ze kunnen elke dag in de hub terecht voor medische en psychologische hulp maar ook voor kledij of juridisch advies. In
dit rustpunt geven we ook de mogelijkheid om samen te zitten,
hun traject te evalueren en zo samen te kijken naar mogelijke
toekomsttrajecten.

… Het Medisch Winterplan

Al tien jaar is Dokters van de Wereld de medische hulpverlener
tijdens het Winterplan voor daklozen. Dit jaar zijn er een vijftigtal vrijwilligers aanwezig in de verschillende winteropvangcentra om medische hulp te verlenen aan de daklozen die zijn
uitgesloten van zorg. Wie meer gespecialiseerde of nauwgezette
zorg nodig heeft wordt begeleid naar onze zorgcentra of onze
partners.

IN BEELD EN IN
CIJFERS

93% van de mensen die we zien in onze Belgische projecten
heeft geen toegang tot het Belgische zorgsysteem.

Zeven daklozen op tien hebben geen toegang tot een huisarts.

1000… mensen

500 vrijwilligers van Dokters van de Wereld werken over het
hele land.

… zij verlenen (para)medische hulp aan duizenden
mensen per jaar.

Ontdek de Belgische projecten van Dokters van de 		
Wereld op www.doktersvandewereld.be /belgie
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AGENDA
SPORT

20KM van Brussel

Doc’ Riders

Dokters van de Wereld doet ook dit jaar mee aan de
legendarische 20 Kilometer door Brussel! Join the team en
loop mee voor een betere wereld! Inschrijven kan vanaf nu!

MARCHE-EN-FAMENNE

19/05

21-22/09

Na een meer dan geslaagde editie in 2018 staan we al
te trappelen voor 2019 ! Het principe blijft hetzelfde:
leg 100 of 200 kilometer af in een team van 3 of 4 in
minder dan 24 uur ten voordele van Dokters van de
Wereld!

30€ - de inschrijving kost 30€
200€ … we dagen elke deelnemer uit om zich te laten
sponsoren voor 200 euro. Die worden integraal in onze
projecten geïnvesteerd !

40€/persoon – Tot 2 februari krijg je een serieuze
korting op de inschrijfkosten! Ga ervoor!

Informatie en inschrijvingen op:

500€/persoon– We vragen elke deelnemer om zich
voor 500 euro te laten sponsoren. Geen paniek: wij
begeleiden elke deelnemer om dit doel te halen!

www.doktersvandewereld.be/20kmBXL

Info en inschrijven op:
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www.docriders.org

Vacature !
De Doc’Riders is een avontuur dat goed voorbereid
moet worden: om de editie van 2019 vlekkeloos te laten verlopen zijn we op zoek naar een medewerker voor
ons eventteam:

Je hebt een commercieel profiel & ervaring met
events en communicatie
Je bent op zoek naar een uitdaging met een
maatschappelijk nut
Je bent minstens een jaar beschikbaar (4/5de)
Je bent tweetalig Nederlands/Frans
GA NAAR:

www.doktersvandewereld.be
en dien je kandidatuur nu in !
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‹‹Donatgeuenrs vra

Bedankt...
 an de 2 ploegen van de EFTA (European Free Trade
A
Association) die meeliepen met de Brussels Ekiden en
1.100 euro inzamelden voor Dokters van de Wereld!

‹‹

«Ik zou graag een fundraising-actie organiseren voor Dokters van deWereld. Hoe doe
ik dat?»
Op de nieuwe site van Dokters van de Wereld kan je
met enkele klikken je eigen actie organiseren. Je laten
sponsoren voor een sportief event, een verjaardagactie,
Dokters van de Wereld opnemen op je huwelijkslijst of
een benefiet organiseren: alles is mogelijk!
Ga naar www.doktersvandewereld.be, klik op ‘Help
mee’ en klik op ‘Ik organiseer een actie!
Actief op sociale media? Je kan rechtstreeks een
fundraiser organiseren via onze Facebookpagina
(Dokters van de Wereld België).
Klik gewoon op ‘maak een fundraiser’ en volg de
stappen!
Liggen deze opties je niet of heb je nog vragen?
Je kan ons elke dag contacteren op donateurs@
doktersvandewereld.be. We bespreken samen
met plezier je idee!

— Sibylle Van Weymeersch
FUNDRAISING OFFICER

Aan de studenten en studentes van de school Odisée
die 150 euro inzamelden!
 an alle deelnemers en artiesten die op het ‘Gala des
A
Solidarités’ geld inzamelden voor Dokters van de Wereld!
Aan alle mensen die een warme actie registreerden
voor de Warmste Week!

Ons magazine is vanaf
nu 100% groen !
Sinds enkele maanden hebben we een mobilisatierubriek
waarin we onze laatste mobilisatienieuwtjes meegeven
maar ook luisteren naar je vragen en suggesties. Velen
onder jullie lieten ons weten dat jullie willen dat we de
ecologische voetafdruk van ons magazine verkleinen.
Daarom is het magazine vanaf deze editie beschikbaar
in een biologische en 100% afbreekbare verpakking. De
komende maanden blijven we denken aan oplossingen die
het milieu ten goede komen. Bedankt!

Heeft u een vraag over uw fiscaal attest, domiciliëring,
adresverandering of iets anders dat te maken heeft met je gift
aan Dokters van de Wereld? Stuur een mailtje naar
donateurs@doktersvandewereld.be of contacteer ons
op het nummer 02 225 43 00. We helpen je met veel plezier!
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IEDEREEN KAN EEN HELD WORDEN!
ONTDEK ONZE CAMPAGNE OP:
WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE

