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DOSSIER

NIEUWE BRIL OF ENERGIEFACTUUR?
NIEUWE CAMPAGNE VAN DOKTERS VAN
DE WERELD GAAT STRIJD AAN TEGEN
ZORGUITSTEL

GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

PORTRET

Xavier,

ALGEMEEN DIRECTEUR
VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN
Al 2 jaar steunen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de Brusselse projecten van Dokters van
de Wereld. Xavier Brenez vertelt waarom.
Waarom koos u ervoor Dokters van de Wereld
actief te steunen?
Eerst en vooral omdat Dokters van de Wereld een
gereputeerde en geloofwaardige organisatie is, zowel
in België als in het buitenland. Daarnaast sluit jullie
organisatie aan bij de filosofie van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen: wij streven ook naar een toegang tot zorg
voor iedereen. Concreet werden we erg geraakt door jullie
tandheelkundig project waarbij mensen die buiten het
medisch vangnet vallen tandzorg krijgen. Dit project is
ongelofelijk relevant en een belangrijke aanvulling op
de klassieke eerstelijnszorg. Het feit dat jullie medische
zorg aanbieden bij kwetsbare groepen in België én dit
tegelijk combineren met een reïntegratie in het reguliere
zorgsysteem, was een bijkomende reden om jullie te steunen.
Wat houdt een goede samenwerking volgens u in?
Bij een samenwerking met een andere organisatie willen
we in de eerste plaats dat onze normen, waarden en
doelstellingen overeenkomen en dat de partner in de
gezondheidssector actief is.Voor ons is het ook van belang
dat een partner betrouwbaar en serieus is. Daarnaast
vinden we het belangrijk dat we op een open manier met
onze partner kunnen discussiëren, zodat we het project
samen kunnen opbouwen en dat we er actief aan mee
kunnen werken.
Maar het allerbelangrijkste is dat de samenwerking
een echte impact heeft op de gezondheid van mensen in
België. Al die voorwaarden zijn hier aanwezig.
Waarom heeft u ervoor gekozen de projecten
van Dokters van de Wereld in Brussel te steunen?
Brussel is een stad die we goed kennen. In Brussel zien
we met eigen ogen dat er heel wat mensen buiten de
zorgboot vallen. En natuurlijk is er in andere steden ook
behoefte aan hulp, maar we zien Brussel als het ideale
laboratorium om een aantal concepten uit te proberen om
deze vervolgens naar andere steden te exporteren.

«Dokters van de Wereld sluit qua
waarden, visie en doelstellingen
perfect aan bij de Onafhankelijke
Ziekenfondsen»
Xavier Brenez, Algemeen directeur van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen
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PSYCHISCHE HULP VOOR VLUCHTELINGEN
DIE VASTZITTEN AAN DE BOSNISCHE GRENS

Ben jij bekend met keuzestress? Voor veel van ons is die
stress een kwestie van luxe: een citytripje naar Barcelona of
een wellnessweekend in de Ardennen? Een nieuw boek of
een nieuw jasje?
Maar voor mensen in armoede neemt die keuzestress veel
grotere proporties aan. Stress die met name op vlak van
gezondheid tot pijnlijke keuzes kan leiden: huur of een
nieuwe bril? Een tandabces verzorgen of voedsel voor
één week? Voor wie moeilijk rondkomt, is het voortdurend
‘bijeenschrapen en schrappen wat niet kan’, en vaak schiet
de zorg er noodgedwongen bij in.
Het aantal Belgen in armoede dat niet meer aan
zorg raakt is de laatste vijf jaar verdubbeld. Ook het
zorguitstel neemt toe. En niet alleen bij mensen in armoede.
Ook de gewone middenklassers en mensen met een job
hebben steeds meer zorgen over hoe ze hun zorg zullen
betalen.
Intussen zien we in onze Belgische projecten ook mensen
met de Belgische nationaliteit. Van Brugge, Oostende tot
Brussel: we zien regelmatig mensen die eigenlijk bij de gewone
huisarts of tandarts thuishoren maar bij ons komen aankloppen
omdat ze geen afspraak krijgen of de consultatie niet kunnen
betalen.
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DOSSIER

ELECTRICITEITSFACTUUR OF TANDARTS?
NIEUWE CAMPAGNE VAN DOKTERS VAN
DE WERELD STRIJDT TEGEN ZORGUITSTEL

Daarom lanceert Dokters van de Wereld dit najaar een
campagne die de strijd aangaat tegen de toenemende
zorgkloof en zorguitstel in ons land. In ons dossier kan
je de diagnose lezen en vooral: onze voorstellen naar de
(toekomstige) federale regering. De tv-campagne is vanaf
21 oktober te bekijken op alle VRT-kanalen.
We rekenen op jou om onze boodschap te verspreiden
via www.doktersvandewereld.be!
Met solidaire groeten

— Ri De Ridder
VOORZITTER DOKTERS VAN DE WERELD
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JULLIE WAREN FE-NO-ME-NAAL!
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In beeld

Nieuw project: psychische hulp
voor vluchtelingen die vastzitten
aan de Bosnische grens
Momenteel zitten zo’n 8000 vluchtelingen vast
aan de grens van Bosnië en Kroatië. De meerderheid van hen wil via Kroatië doorreizen naar
Europa maar strandt door gedwongen pushbacks door de Kroatische polite aan de grens
van Bosnië. Verschillende organisaties bevestigden dat deze pushbacks gepaard gaan met fysiek geweld. De opvangcentra in de grensregio
zitten intussen vol waardoor steeds meer vluchtelingen buiten de centra leven, in slechte omstandigheden. Dokters van de Wereld is sinds
april 2019 actief in de kampen aan de grens met
Bosnië. Onze teams met psychologen en cultureel bemiddelaars verlenen er mentale hulp.
“Een broodnodige actie, gezien de grote stress,
angst en onzekerheid waarin deze mensen zich
bevinden”, vertelt Anne Barthes, coördinator
van het project.

Noord-Frankrijk: de zoveelste zinloze ontruiming
Op 17 september ontruimde de Franse overheid het lokale vluchtelingenkamp in Grand-Synthe, een oude gymzaal
en geïmproviseerde kampen errond. Naar schatting werden 800 personen in bijna 25 bussen overgebracht naar
opvang- en oriëntatiecentra over heel Frankrijk. Dokters
van de Wereld verzette zich samen met de andere hulporganisaties tegen (nog maar eens) een evacuatie: “Deze
ontruimingen zijn totaal zinloos en zoals voorspeld zijn een
week later honderden vluchtelingen teruggekeerd naar de
ontruimde kampen. Zij leven nu ‘in the wild’, zonder water
en sanitaire voorzieningen.” Dokters van de Wereld is actief
in de regio met mobiele klinieken. Een week na de ontruiming verzorgden we zo’n 40 mensen. Veel van hen hadden
geïnfecteerde en vervuilde wonden, een gevolg van het
gebrek aan hygiëne.
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Ebola: Dokters van de Wereld start
acties op in Zuid-Kivu
Congo wordt al sinds 2018 geteisterd door ebola, een virus
dat erg dodelijk en tegelijk erg besmettelijk is. In augustus
2019 waren de eerste ebolagevallen in Zuid-Kivu een feit.
Omdat Dokters van de Wereld al jaren actief is in de provincie, zijn we ter plekke gestart met een ebola-interventie,
in samenwerking met de Congolese autoriteiten en met de
steun van de Europese Unie. Het ebolaplan richt zich op op
sensibilisering, preventie en controle. “Het wantrouwen bij de
bevolking over ebola en de aanpak is momenteel erg groot.
Het is van fundamenteel belang dat de bevolking de responsmaatregelen aanvaardt. Dat gaat dan over aanmelding zodra zich de eerste symptomen voordoen, het aanvaarden van
quarantainemaatregelen, instemmen met vaccinatie en veilige begrafenissen om besmetting via overleden slachtoffers te
voorkomen”, vertelt Olivier Van Eyl, coördinator van de projecten in Congo. Daarnaast start Dokters van de Wereld een
preventie- en controleplan op in 130 zorgcentra waarbij het
medisch personeel wordt opgeleid in het detecteren, controleren en voorkomen van ebolabesmettingen.

Ebola In cijfers

(Op 20 september 2019)

3157 Ebolabesmettingen
2108 Doden

966 Survivors
30% Overleefkans

2 jaar humanitaire hub: een structurele
oplossing blijft uit
In september ‘vierden’ de partners van de humanitaire hub het tweejarig bestaan van de humanitaire hulp voor mensen onderweg in ons
land. Vaststelling 1: het aantal transmigranten is op die 2 jaar stabiel
gebleven, en blijft schommelen rond de 800 mensen. “Wat meteen
komaf maakt met de mythe dat humanitaire hulp leidt tot een aanzuigeffect”, vertelt David Leclercq, coördinator van de hub. Dagelijks komen
zo’n 200 mensen langs in de hub voor ondermeer medische hulp, psychische hulp, kledij & basisbenodigdheden. Dokters van de Wereld is
verantwoordelijk voor de medische hulp en voert maandelijks zo’n 600
consultaties uit. Naar aanleiding van het tweejarig bestaan hamerden
de organisaties nog maar eens op de noodzaak van een structurele oplossing en de opening van een door de overheid gesteund onthaal- en
oriëntatiecentrum. “Terwijl de verschillende politieke niveaus de hete
aardappel al twee jaar naar elkaar doorschuiven, zijn het de humanitaire
organisaties die de situatie achter de schermen leefbaar houden.”

Zo beschreef Novartis de koop van Pia's geneesmiddel voor
$8,7 miljard in een persbericht: “Financially attractive acquisition
with multi-billion dollar peak sales potential”.
Dit is pure speculatie en winstbejag op de kap van doodzieke mensen. Dokters van de Wereld pleit al jaren voor
een ander, rechtvaardiger geneesmiddelenbeleid. Lees onze vaststellingen en aanbevelingen op
www.doktersvandewereld.be of volg ons op Twitter voor meer opinie & pleidooi.
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BELGIË

HUUR OF TANDARTS?

DOKTERS VAN DE WERELD STRIJDT MET
NIEUWE CAMPAGNE TEGEN ZORGUITSTEL
EN TOENEMENDE ZORGKLOOF IN BELGIË
Steun ons
via mobiele
betaling

Oostende, een zonnige donderdagochtend. Terwijl dagtoeristen en shoppers
door de winkelstraat slenteren op zoek
naar koopjes, vindt even verderop
de wekelijkse consultatie plaats van
Dokters van de Wereld in het inloopcentrum van het CAW.
In dit centrum kunnen mensen in kansarmoede en daklozen langskomen voor
sociale hulp, een maaltijd en een consultatie op donderdagvoormiddag. Vandaag
bestaat het medische team van Dokters
van de Wereld uit vrijwillig arts Reginald
Moreels & het vaste verpleegkundigenduo ‘Martientje & Kristientje’. Terwijl ze
zich opmaken voor de eerste patiënt, vult
de wachtzaal zich met mensen op zoek
naar zorg. Eén van hen is de zeventigjarige Rudy.
Gepakt en gezakt komt Rudy aanschuifelen. Wat er in zijn talrijke plastic zakken
zit, vragen we hem. Gratis maaltijden,
vertelt hij. En of hij die ergens in de frigo
kan zetten tot na de consultatie? Rudy is
een geboren en getogen West-Vlaming.
Als wees bracht hij zijn kindertijd door
in een jeugdinstelling in Roeselare. Hij
heeft een kleurrijk leven achter de rug,
vertelt hij, met veel omzwervingen, financiële en andere avonturen waar hij zich
goedlachs en bij voorkeur in vage termen
over uitspreekt. Vandaag leeft hij van een
leefloon bij het OCMW. Hij zit in schuldbemiddeling & kampt met verschillende
ziektes.
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“Na aftrek van alle kosten
hou ik 100 euro per maand
over om van te leven. Daar
loop je niet ver mee. Zeker
niet in mijn geval: ik heb
prostaatkanker en diabetes.
“Na aftrek van alle kosten hou ik 100 euro
per maand over om van te leven. Daar loop
je niet ver mee. Zeker niet in mijn geval: ik
heb prostaatkanker en diabetes. Ik heb geen
geld om mijn medicatie te betalen. Daarom
kom ik langs bij Dokters van de Wereld”, vat
hij samen in sappig Oostends.

Keuzestress: tandabces verzorgen
of voedsel voor één week?

Rudy is één van de 600.000 Belgen die
in ‘ernstige materiële deprivatie’ leeft.
Anders gezegd: Rudy leeft in armoede.
“Armoede kan je heel simplistisch reduceren tot voortdurende keuzestress”, vertelt
David De Vaal, Directeur bij het

Vlaams Netwerk tegen Armoede &
campagnepartner van Dokters van de
Wereld. “En die stress leidt met name op
vlak van gezondheid en zorg tot letterlijk
pijnlijke keuzes: huur of een nieuwe bril?
Verwarming of medicatie? Een tandabces
verzorgen of voedsel voor één week? Bij
mensen in armoede is het voortdurend ‘bijeenschrapen en schrappen wat niet kan’, en
vaak schiet de zorg er noodgedwongen bij in.
Ziek zijn kan je een week volhouden, dat is
bij niet eten niet het geval.”
De cijfers bevestigen deze trend: 1 op de
4 Belgen in armoede stelde afgelopen
jaar noodgedwongen zorg uit omwille
van financiële redenen. Voor 79% van
de gedepriveerde huishoudens is de
kost van geneesmiddelen een aanzienlijke financiële last. 20% van de Belgen in
armoede geeft aan dat naar de arts gaan
eenvoudigweg niet tot de mogelijkheden
behoort.

‘Gewone’ Belgen in de consultaties van Dokters van de Wereld

“Dat zijn geen cijfers om blij van te

worden”, vertelt Alexis Andries,
Directeur Vlaanderen bij Dokters van
de Wereld. “En de mensen achter die cijfers
zien we inderdaad terug in onze consultaties.
Dokters van de Wereld is traditioneel altijd
een organisatie geweest die zich richt op de
kwetsbare en zieke onderbuik van België:
daklozen, vluchtelingen, mensen zonder papieren, druggebruikers, sekswerkers: dat is
van oudsher onze doelgroep geweest. Maar
we zien regelmatig ook ‘gewone’ Belgen, zoals Rudy, die eigenlijk bij de gewone huisarts
of tandarts thuishoren maar bij ons komen
aankloppen omdat ze geen afspraak krijgen of de consultatie niet kunnen betalen. In
sommige van onze projecten in Vlaanderen,
Brussel en Wallonië bestaat meer dan de helft
van onze patiënten uit ‘gewone’ Belgen.
De vraag is: hoe is dit mogelijk? Staat ons
zorgsysteem niet wereldwijd bekend als
één van de toegankelijkste ter wereld? We
kloppen aan bij Ri De Ridder. Als voormalig Directeur bij het RIZIV stond hij
jarenlang aan de knoppen van het zorgbudget in België. Vandaag is hij voorzitter
bij Dokters van de Wereld.
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De zieke onderbuik van ons land
raakt steeds moeilijker aan zorg

“Voor mensen die het niet breed hebben, starten de problemen vaak al bij het bezoek aan
een arts of tandarts”, vertelt De Ridder
Neem bijvoorbeeld Hilde, een alleenstaande moeder die 1400 euro verdient
als winkelbediende met een dochter van
9. De helft van het budget gaat naar huur
en er wordt erg zuinig omgegaan met
eten, stroom, gas en waterverbruik. Als
haar dochter ziek wordt tijdens kerst is er
geen geld om een dringende consultatie

“Terwijl de meeste Belgen
de financiële ruimte hebben
om 40 euro voor te schieten
voor de tandarts, kinesist
of medicatie is dat voor
honderduizenden Belgen
een serieuze hap in het
budget.”
voor te schieten. Hilde houdt haar dochter thuis, zelfmediceert met paracetamol
en hoopt op genezing. Als de toestand
van haar dochter erger wordt, belanden
ze op de spoeddiensten.
“Hilde behoort tot de zogenaamde
Working Poor: mensen met een job
die toch niet rondkomen”, vertelt De
Ridder. “Volgens de norm horen zij tot de
groep ‘hardwerkende Vlamingen’ en vallen
ze terug op het klassieke systeem dat we allemaal kennen: je betaalt 26 euro en je recupereert het voor het grootste deel terug via
je mutualiteit. Op zich een mooi systeem,
behalve voor wie elke euro zeven keer moet
omdraaien of niet op de hoogte is van mogelijk verhoogde tegemoetkomingen.Voor deze
groep is 26 euro vaak een onoverkomelijke
hap in het budget.”
Voor wie moeilijk rondkomt zijn er speciale statuten, zoals verhoogde tegemoetkomingen waarbij een huisarts
maar 1,5 euro kost. Maar die vangnetten zijn gefragmenteerd, vaak goed verstopt en onvoldoende gekend. “Er zijn
in ons land honderdduizenden Belgen die
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niet weten dat ze recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Maar zelfs voor
wie het wel weet, kan het lastig zijn: ook
een paar euro remgeld kan een drempel zijn
voor wie aan het eind van de maand niets
meer over heeft.”
En dan zijn er nog de wijkgezondheidscentra die maandelijks een forfaitaire
vergoeding krijgen van het ziekenfonds
waardoor patiënten na inschrijving geen
consultaties moeten betalen (zie kaderstuk): “Een uitstekend systeem dat zijn
merites al vele jaren bewijst”, vertelt Ri.
“Maar jammer genoeg wordt er nog steeds
veel te weinig op ingezet. In de voorgaande
legislatuur is de uitbouw van dit soort centra
zelfs een tijd lang stilgezet. Niet echt bevorderlijk gezien de prangende grote nood aan
laagdrempelige, multidisciplinaire zorgcentra
in België en meer bepaald Vlaanderen”.

Ook Jan Modaal uit de middenklasse heeft kopzorgen over
zorgen

Voor honderdduizenden Vlamingen &
Belgen die moeten nadenken over elke
euro starten de kopzorgen al vaak bij basiszorg. Maar ook veel middenklassers
hebben geregeld geldzorgen over zorg.
Nergens neemt de zorg immers zo’n
grote hap uit het gezinsbudget als in
België: een Belgisch gezin geeft jaarlijks gemiddeld 1.100 euro uit aan
zorg, bijna 100 euro per maand. Dat
is bijna 2 keer zoveel als het Europees
gemiddelde van 600 euro. En 34% van
alle Belgische gezinnen geeft aan dat de
kost van medicatie een aanzienlijke last
op hun gezinsbudget vormt.
Hoe kan dit? Eén verklaring ligt bij
het feit dat heel wat zorg en medicatie
niet of maar gedeeltelijk hoort tot het
basispakket van onze verplichte zorgverzekering of mutualiteit. We betalen met
andere woorden een flink deel van onze
zorg of medicatie ‘out of pocket’ of ‘uit
eigen zak’.
De twee bekendste voorbeelden zijn
tandzorg en mentale zorg. 20% van alle
Belgen geeft aan dat tandzorg moeilijk of
onbetaalbaar is. Dat komt omdat bijna

60% van de tandzorgfactuur uit eigen zak betaald moet worden. “Ik moet dringend 3 nieuwe kronen laten zetten”, vertelt
Bernadette, gepensioneerd lerares uit Asse. “Maar de
mutualiteit komt daar niet voor tussen. In totaal kosten die implantaten meer dan 2500 euro. Ik ben niet arm, maar met mijn
lerarenpensioen is het niet mogelijk om dat bedrag in één keer op
te hoesten.”
Daarbij komt nog het probleem dat ons land te maken heeft
met een wildgroei van ongeconventioneerde specialisten
en tandartsen die zich niet houden aan de vastgelegde tarieven. “Zo vraagt intussen 9 op 20 tandartsen wat ze zelf willen en
staan wij letterlijk bij het afrekenen met onze mond vol zeer dure
tanden. Dat is niet aanvaardbaar,” vertelt De Ridder.

Terugbetaling mentale zorg: halfslachtige oplossing

Bij mentale zorg is de situatie nog ernstiger. Hoewel de federale regering in 2018 besliste de psycholoog terug te betalen,
geldt die terugbetaling slechts voor een beperkt aantal sessies
en niet voor de totale bevolking: zo zijn 65-plussers uitgesloten van de regeling en geldt de terugbetaling enkel voor
wie kampt met depressie, angststoornissen of verslavingen.
“Als slachtoffer van seksueel misbruik en ADD’er heb ik volgens
de nieuwe regeling geen recht op een verlaagd tarief”, schreef de
23-jarige Yana in een opiniestuk op VRT NWS. “En zelfs
al had ik tot de ‘goeie’ categorie van depressie of angststoornis gehoord, dan nog zou ik maximaal 8 keer met een verlaagd tarief
kunnen gaan.Voor iemand die al jaren kampt met mentale problemen is dat een lachertje.”
Niet te verbazen dus dat 20% van alle Belgen geen therapeut
opzoekt omwille van financiële redenen. En dat terwijl het
aantal depressies & mentale aandoeningen in de lift zit.

Toenemende populariteit van privéverzekeringen:
eerste stapjes richting klassengeneeskunde?

Om zich in te schermen tegen de steeds hoger wordende
zorgkosten, eresupplementen en toeslagen sluiten steeds
meer Belgen private aanvullende zorgverzekeringen aan voor
ambulante zorg. Het aantal Belgen dat zo’n extra verzekering
afsluit is nog steeds in de minderheid, maar de trend is er
en zal de komende jaren toenemen. “Het toenemende aanbod
van aanvullende privéverzekeringen is een teken aan de wand:
mensen voelen dat zorg een steeds grotere hap neemt
van hun budget, en wie het zich kan permitteren sluit
privéverzekeringen af. Daarnaast ziet het ernaar uit dat
innovatieve, maar zeer dure therapieën of geneesmiddelen de
betaalbaarheid van onze sociale zekerheid meer en meer onder
druk zullen zetten. Het geval Pia toonde ons een tipje van de
sluier van hoe de toekomst er zal uitzien als we niet ingrijpen.
We moeten absoluut vermijden dat we komen tot een klassengeneeskunde waarbij enkel de bemiddelde Belgen het zich kunnen
permitteren om private zorgverzekeringen af te sluiten en de
gewone man in de steek wordt gelaten.”
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DE ESSENTIE
FOCUS

DE TOENEMENDE ZORGKLOOF & ZORGUITSTEL
IN ONS LAND IN CIJFERS

X2

1 op
4

20%

34%

Het aantal lage
inkomens dat aangeeft niet aan de
nodige zorg te raken
is op 5 jaar tijd
verdubbeld

1 op 4
Belgen in
armoede stelt
een artsbezoek uit
omwille van
financiële
redenen

1 op 5 Belgen
geeft aan dat
tandzorg en mentale
zorg te duur is

Voor 34% van alle
Belgische gezinnen
vormt medicatie een
last op het huishoudbudget

zorguitstel in ons land is een realiteit
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Onze oproep naar de politici:
7 MAATREGELEN OM DE ZORGKLOOF EN HET VERDER OPLOPEND
ZORGUITSTEL IN BELGIË TERUG TE DRINGEN.

OP VLAK VAN EERSTELIJNSZORG
De uitbouw van wijkgezondheidscentra moet ondersteund worden. Die komen neer op een breed zorgmodel waarbij de sociale zekerheid een maandelijks, dus
forfaitair bedrag betaalt aan een centrum waardoor de
patiënt geen volle portemonnee moet hebben om naar
de dokter te kunnen gaan.
De derdebetalersregeling uitbouwen. Dat betekent dat de
patiënt enkel het remgeld betaalt en dat de zorgverlener
rechstreekt terugbetaald wordt via het ziekenfonds. Deze
regeling maakt zorg beter toegankelijk voor iedereen.

OP VLAK VAN PREVENTIE
Beter voorkomen dan genezen. Daarom
moeten we investeren in preventie, zodat
iedereen meer kans krijgt om gezond te
blijven of te worden.
De oprichting van een 0,5e of intermediaire
zorgfunctie in elke grote stad organiseren.

Ondersteun onze boodschap naar de
politieke beleidsmakers & teken de
petitie gericht naar de toekomstige
minister van Volksgezondheid op

www.geenzorgenoverzorg.be

OUT OF POCKET GEDEELTE VERMINDEREN
De terugbetaling voor psychologische
ondersteuning uitbreiden.
De terugbetaling van en toegankelijkheid tot
tandzorg uitbreiden
Halt aan de ongereguleerde eresupplementen,
toeslagen en ongeconventioneerde tarieven!
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Wat doen wij op het terrein?
In sommige projecten van Dokters van de Wereld in België bestaat meer dan de helft uit ‘gewone’
Belgen die leven in grote armoede en buiten het zorgsysteem vallen.

BRUSSEL

BRUGGE

Sinds een half jaar hebben we een medische
antenne in een inloopcentrum voor mensen
in armoede. Hier zien
onze artsen quasi uitsluitend mensen met de
Belgische nationaliteit.

De Brusselse Medibus.
Elke week stopt onze bus in
het centraal station. We zien
er niet enkel daklozen maar
ook Brusselaars in armoede
op zoek naar paramedische
zorg.

BRUGGE
OOSTENDE

BRUSSEL

OOSTENDE

Hier verzorgen we daklozen, mensen zonder papieren, transmigranten maar
ook veel mensen met de
Belgische nationaliteit die
geen geld hebben voor een
doktersbezoek of medicatie.

LA LOUVIÈRE

Ons zorgcentrum in
Molenbeek. Omdat we
steeds
meer
‘gewone’
Belgen zagen in onze zorgcentra, hebben we een zorgcentrum opgericht dat zich
richt op de buurtbewoners
en werkt volgens de filosofie
van een wijkgezondheidscentrum. 60% van onze
patiënten is aangesloten bij
een mutualiteit maar komt
bij omwille van de lagere financiële drempel.

CHARLEROI, LA LOUVIÈRE &
COLFONTAINE

In onze zorgantennes en medibus in
Wallonië is meer dan de helft een ‘gewone’ Belg.

WAT KAN JIJ DOEN?
Deel onze campagne op je Facebook, Instagram of Twitter.
Ondersteun onze projecten in België met een gift. In onze Vlaamse, Brusselse
en Waalse projecten verlenen we elke dag zorg aan Belgen in armoede en werken
we samen naar een reïntegratie in het zorgsysteem. Dankzij jouw gift strijd
je mee tegen de toenemende zorgkloof in ons land.
DOE EEN GIFT op de rekening: BE26 0000 0000 2929 met de mededeling « DM9 »
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Bedankt...
EXPO MISAOTRA
(dankjewel in het Malagasi),

Marie Monsieur stond naast vrijwillge
chirurgen van Dokters van de Wereld
in de operatiezalen van Antananarivo
in Madagascar, terwijl ze gratis mensen
met hazenlippen, brandwonden en tumoren opereerden.

Operaties die de locals zelf niet kunnen betalen, maar die wel gelijkstaan aan een nieuw
leven, aan eindelijk geaccepteerd worden
door hun medemens en aan opnieuw geïntegreerd worden in de samenleving.
Haar sprekende foto’s worden nog tentoongesteld tot 26 oktober 2019 in DE
BORGHT & Stassart11, Goswin de Stassart
11 te 2800 Mechelen.
De foto’s worden verkocht in verschillende
formaten en reeds vanaf €100. Alle opbrengst
schenkt Marie aan Dokters van de Wereld.
Je kan ook steunen via het aankopen van een
postkaartpakket voor €20 of door €5 extra te
betalen bij je lunch in restaurant Stassart11.
Dankjewel aan Marie Monsieur als ambassadrice voor Dokters van de Wereld.
Ook dankjewel aan Hilde De Meyts van
De Borght en Stassart11 voor het ter beschikking stellen van deze unieke locatie.
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Bedankt aan de 320 medewerkers van Securex die zich hebben ingezet voor
Dokters van de Wereld!
"Laten we ons samen inzetten voor de goede zaak" heet hun sportieve en solidaire actie.
Dit is een uitdaging die collega's samenbrengt rond een goed doel en hen motiveert om
te sporten. Stappen, joggen, fietsen... volgens voorkeur en om fondsen te werven.
En de actie was succesvol: €5.000 werd opgehaald ter ondersteuning van straatkinderen
in Benin. Bedankt & gefeliciteerd!
Herbeleef het weekend op onze sociale media!
/DocRidersMdM

Merci...

Het team van Doc’Riders is je enorm dankbaar dat je van de tweede editie een
groot succes hebt gemaakt!
aux 159 cyclistes réparti•e•s en 51 équipes qui ont relevé le
défi21(ainsi
qu’à leurs
!
Dank aan de 203 deelnemers die op
september
aansponsors)
de startblokken
stonden.

Bedankt…

Dank aan de 93 vrijwilligers die bij ieder checkpoint voor veel sfeer zorgden.
à nos 80 bénévoles qui ont rendu ce week-end possible !
Dank aan de 152 supporters die de teams aanmoedigden en steunden.
aux 100 supporters
qui ont
accompagné
nos coureurs•euses
 ank aan onze 11 partners: Marche-en-Famenne,
D
Wallonie
Belgique
Tourisme,
Pays de
travers le Färm,
froid etSpa,
la pluie
!
Famenne, Pays de Famenne à Vélo, àNostalgie,
TV Lux,
Décathlon, Valckenier
en Duvel Moortgat. Zonder hen was het nooit mogelijk geweest een tweede editie te
à notre marraine, Alexandra Tondeur, et notre parrain, Dirk
organiseren.
Van Tichelt,
pour zorgden
leurs conseils
avisés
!
Dank aan onze 8 partnergemeenten
die ervoor
dat de
deelnemers
even
konden rusten: Marche-en-Famenne, Nassogne, Lavaux-Sainte-Anne, Rochefort, Heure,
à nos partenaires : la Ville de Marche-en-Famenne, le Pays de
Havelange, Bohon en Ny.
Famenne, la Région Wallonne, la Libre Belgique et Nostalgie !
Dank aan de vele donateurs die een geldbedrag van €156.109 inzamelden voor de
projecten van Dokters van de Wereld in België en het buitenland.
Het team van Doc’Riders ziet je graag terug tijdens het weekend van 19 en 20 september
2020 voor de 3e editie van ons evenement! Schrijf je nu in en profiteer van 50% korting
op de inschrijving.
Ga voor meer informatie of om je in te schrijven naar

14 — DONATEURSMAGAZINE 135

www.docriders.org

MOBILISATIE

De Warmste Week
18/09

Vanaf 18 september kunnen acties voor de
Warmste Week geregistreerd worden. Steek jij dit
jaar de handen uit de mouwen voor de grootste
solidariteitsactie in Vlaanderen, en maak je zo mee
de acties van Dokters van de Wereld mogelijk?
Kies dan voor ons goede doel en registreer je actie
op:
www.dewarmsteweek.be.
meer informatie: donateurs@doktersvandewereld.be

‹‹Donatgeuenrs vra

‹‹

AGENDA

« Kan ik Dokters van de Wereld opnemen
in mijn testament? »
Vast en zeker! Door Dokters van de Wereld op te nemen
in uw testament maakt u het mogelijk directe hulp te
bieden aan zij die er het meeste nood aan hebben.
Legaten maken een aanzienlijk deel uit van onze
inkomsten. Deze worden rechtstreeks gewijd aan onze
projecten in België en in de rest van de wereld.
Wij genieten overigens van verlaagde successierechten.
Door te schenken onder de vorm van een duolegaat,
kunt u ons dus steunen én een groter bedrag nalaten
aan uw erfgenamen, indien het uw kinderen niet zijn.
Wenst u graag meer te weten over legaten en
testamenten en het juridische aspect hiervan?
Kom op dinsdag 19 november 2019 om 10.30 uur naar
onze gratis infolunch over legaten en testamenten.
Locatie: Dokters van de Wereld - 75, Kruidtuinstraat 1210 Brussel
Deze volledig vrijblijvende infolunch is voor ons ook de
ideale gelegenheid om u uit te leggen welke projecten
wij, dankzij uw giften, dagelijks kunnen realiseren.

HET GALA DES SOLIDARITÉS:

Info en inschrijvingen? Neem contact op met onze
verantwoordelijke legaten en filantropie Camille
Danneels via mail legaten@doktersvandewereld.be
of via telefoon op 0486 54 60 22. Indien u dit wenst,
sturen wij u met plezier onze gratis brochure op over
legaten en testamenten.

SEIZOEN 4!
21/10

Na een uitzonderlijke 3e editie die € 20.000 opleverde
ten voordele van de Straatverplegers en Dokters van
de Wereld, is het Gala des Solidarités terug voor een
vierde editie!
Op 21 oktober zullen Les Solidarités voor het eerst
de luxueuze Cirque Royal-hal inpakken voor een
uitzonderlijke avond gewijd aan lied en humor, met
o.a. Angèle en Roméo Elvis!

— Camille Danneels
FUNDRAISING OFFICER

Heeft u een vraag over uw fiscaal attest, domiciliëring,
adresverandering of iets anders dat te maken heeft met uw 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 u met veel plezier!
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