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FOTO EXPO UNSUNG HEROES:
EEN ODE AAN ONBEZONGEN HELDINNEN

GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

PORTRET

Nathalie,

COÖRDINEERT DE PROJECTEN VAN DOKTERS VAN DE
WERELD IN WALLONIË
... Wat ik doe...
Ik ben verantwoordelijk voor de Waalse projecten: de
Medibus die rondrijdt in onder meer Charleroi en onze twee
zorgantennes in Namen en La Louvière. Het Waalse publiek
verschilt van de rest van de Belgische projecten: we zien veel
vaker ‘gewone’ Belgen die in orde zijn met hun mutualiteit
en papieren maar die gemarginaliseerd zijn door hun precaire
leefomstandigheden, kampen met een verslaving of bijvoorbeeld
in de prostitutie zitten.
... Waarom ik doe wat ik doe...
Ik doe dit omdat ik vind dat iedereen recht heeft op zorg en
misschien nog belangrijker, recht heeft om erkend & gezien
te worden als mens. In de projecten komen de vrijwilligers in
contact met mensen die ze anders nooit zouden ontmoeten.
Zo zien ze met eigen ogen dat onze patiënten niet zoveel
verschillen van hen, dat ze gewoon meer pech hebben gehad
op hun levenspad.
... Wat ik voel...
Dokters van de Wereld is een uitzonderlijke beweging, met
veel idealen, een groot hart en een koppige ziel. Ik ben trots
als ik zie wat we doen en als ik het engagement zie van
de vrijwilligers en mijn collega’s. Elke stap telt, een gesprek
van 10 minuten, een gemeende glimlach kan een wezenlijke
impact hebben op iemand, kan iemand de moed geven om
een nieuwe stap te zetten in het leven.
... Wat ik hoop...
Dat we goed zorgen voor elkaar, alert zijn voor elkaar,
elkaar zien, echt zien. Niet enkel de mensen die dicht bij
ons staan maar ook de onbekende mensen die we kruisen op
straat, want we weten nooit wat er gebeurt in het leven en in
het hoofd van de ander. Menselijkheid en empathie, dat heeft
de wereld nu nodig.

«We weten nooit wat er gebeurt in het
leven en in het hoofd van de ander.
Menselijkheid en empathie, dat heeft
de wereld nu nodig.»

Nathalie Annez
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IN DEZE EDITIE

Beste lezer, lezeres
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HOOG BEZOEK

KONING DER BELGEN BEZOEKT HET
WINTERPLAN VOOR DAKLOZEN

“Het volstaat naar vrouwen te luisteren”, zei Simone Veil
toen de abortuswet in 1974 werd ingediend. Die zin sprak
ze uit in een kamer gevuld met mannen. Sindsdien is er
veel veranderd. Toch wordt de stem van de vrouw op veel
plekken ter wereld nog steeds te weinig gehoord.
De expo Unsung Heroes brengt daar verandering in. Een
jaar lang reisde sterfotograaf Denis Rouvre samen met
Dokters van de Wereld de wereld rond, van Bulgarije,
Congo tot Nepal, op zoek naar onzichtbare heldinnen.
Terwijl Rouvre op een doordeweekse dag Vanessa Paradis of
Isabelle Hupert door zijn lens ziet, is het nu aan de Rawja’s,
Diana’s en Sofia’s van de wereld. Hun namen gonzen dan
wel niet na, hun verhalen doen het des te meer. Elk van hen
voert een strijd. Een strijd tegen oorlog, seksueel geweld,
armoede of stigmatisering. In het focusdossier vanaf pagina
6 kan je met 5 van deze Unsung Heroes kennis maken.
De andere vijf heldinnen zijn nog tot en met 17 mei te
bezoeken in de Dossin Kazerne in Mechelen.
De editie van dit magazine zet ook andere vrouwen in
de kijker: van Nathalie Annez, bezielster van de Waalse
projecten in ons land, tot Wafaa al Saïdi die vanuit het
ontwrichte Jemen de projecten ter plekke in goede banen
leidt.
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DOKTERS VAN DE WERELD & KAZERNE
DOSSIN STELLEN VOOR
UNSUNG HEROES:
60 portretten van taaie heldinnen

Deze editie van het magazine is dan ook een ode aan alle
sterke vrouwen, medewerksters, patiëntes en vrijwilligers
die samen met Dokters van de Wereld strijden voor meer
gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. We zijn trots dat
elk van hen, samen met jou, deel uitmaakt van Dokters van
de Wereld.
Met solidaire groeten

— Claire Bourgeois
VICE-PRESIDENTE VAN DOKTERS VAN DE WERELD
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DOC’RIDERS 2020!
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Dokters van de Wereld – Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel - +32 (0)2 225 43 00 – info@doktersvandewereld.be – www.doktersvandewereld.be. Dokters van de Wereld ondertekent de
Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de bestemming van de verworven
fondsen.
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In beeld
Op 5 maart opent de tentoonstelling
Unsung Heroes z’n deuren in de vermaarde Kazerne Dossin. De expo toont
60 portretten en evenveel verhalen van
moedige en onbezongen heldinnen.
Van oorlog, gedwongen huwelijken,
stigmatisering, seksueel geweld tot lichamelijke verminkingen: elk van deze
vrouwen had het lef om uit de schaduw te treden, recht in de lens te kijken en ons te vertellen over hun strijd.
Foto’s door Denis Rouvre.
Unsung Heroes: van donderdag 5 maart
tot en met zondag 17 mei 2020
in Kazerne Dossin te Mechelen.
Meer info in het focusdossier vanaf
pagina 6

Belgische Projecten

koning Filip bezoekt Dokters van de Wereld op het Winterplan voor daklozen
Koning Filip bracht een bezoek aan een daklozencentrum in Brussel. Daar werken
het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en het CAW samen om de opvang en
begeleiding van daklozen in goede banen te leiden. Met het bezoek wilde de
koning de daklozen en hulpverleners een hart onder de riem steken. Het centrum
is sinds eind 2018 open en vangt momenteel 257 bewoners op, waaronder veel
gezinnen. Dokters van de Wereld voorziet er met vrijwillige teams van artsen en
verpleegkundigen de medische begeleiding van daklozen. “Ik ben erg onder de
indruk door wat ik hier zie en bewonder de mensen die hier elke dag werken” vertelde een duidelijk aangegrepen Koning.

Seksueel Geweld in Congo
Lancering project 'Dorpen zonder
verkrachting'

Een jaar geleden stapten Dokters van de
Wereld, Dr. Mukwege en de Beweging van
Overlevers van Seksueel Geweld mee in
het project ‘Dorpen zonder verkrachting ».
Maria Del Pilar Martinez Sanchez, Verantwoordelijke van de Congo-projecten van
Dokters van de Wereld :
“Om de straffeloosheid van seksueel geweld te doorbreken bouwden we samen
met de overheden en gemeentes 3 pijlers
uit: de officiële melding en weigering om
seksueel geweld in der minne te regelen,
een halt zetten aan het afstoten van het
slachtoffer door de gemeenschap en een
nultolerantie tegenover seksueel geweld
tegen minderjarigen.”
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Elke dag komen zo'n 4 slachtoffers aan in het Panzi Hospitaal van Nobelprijswinnaar Dr. Mukwege. 32% van hen is meerderjarig. Dokters van de Wereld
coördineert het medische en chirurgische luik.

Nieuw Project: seksuele geletterdheid bij
jongeren

Dokters van de Wereld trekt met Adobus naar tieners in Colfontaine
Colfontaine, in de Borinage, kent een hoog aantal tienerzwangerschappen en een lage seksuele geletterdheid bij de jongeren. Daarom heeft
de stad de hulp van Dokters van de Wereld ingeroepen en trekken we
sinds september 2019 met een mobiel kabinet naar het lokale Lyceum. In de bus kunnen de jongeren elke dinsdag terecht bij Dokters
van de Werelds en de lokale partners voor alle mogelijke vragen rond
seksualiteit. “Sinds de start kwamen 367 jongeren langs op de bus.” Vertelt Nathalie Annez, coördinator van het project “Het gros van de consultaties gingen over contraceptie, zwangerschap, abortus, seksuele geaardheid, maar evengoed over verslaving of geweldsituaties. Daarnaast
deelden we voorbehoedsmiddelen uit, screenden we jongeren in de
bus op SOA’s, voerden we zwangerschapstests uit en begeleidden we
de jongeren daar waar nodig naar partnerorganisaties.”
Met de steun van:

Power Vrouw in Jemen

Wafaa Al Saïdi, verantwoordelijke Jemen-projecten : « mijn hart breekt als ik
deze generatie verloren kinderen zie »
Wafaa is Jemenitisch & apotheker van opleiding. Ze leeft met haar gezin en 3 kinderen
in Sanaa, één van de meest getroffen bieden
van het conflict. Wafaa leidt er de projecten
van Dokters van de Wereld sinds 2012. Elke
dag zoekt ze oplossingen voor een bevolking
die getroffen wordt door honger, aanvallen en
blokkades die geleid hebben tot prijsverhogingen van het voedsel, water en andere basisproducten.
«In onze centra behandelen we zieken en genezen we cholera, maar enkele weken later zien
we hen terug met dezelfde symptomen omdat
ze geen toegang meer hebben tot drinkbaar
water.»
Voor Wafaa kan humanitaire hulp nooit de stabiliteit van publieke diensten in tijden van vrede vervangen : «Als moeder zie ik een hele generatie kinderen die niet langer onderwijs krijgt.
Zij zijn de toekomst van ons land. Zoiets doet
me veel pijn.»

Jemen in Cijfers
4 jaar conclict : de ergste crisis ter wereld
24 miljoen Jemenieten, dat is 80% van de bevolking, heeft

nood aan humanitaire hulp

11 zorgcentra in het land worden ondersteund door Dokters
van de Wereld

160.000 consultaties afgelopen jaar
DONATEURSMAGAZINE 136 — 5
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FOTO EXPO

5 MAART TOT EN MET 17 MEI // KAZERNE DOSSIN – MECHELEN

UNSUNG HEROES :

ONZICHTBARE HELDINNEN IN DE
Isabelle Hupert, Robert De Niro,
Emmanuel Macron: weinig beroemdheden die nog niet door
sterfotograaf Denis Rouvre werden geportretteerd. De drievoudig
World Press Photo Award Winnaar
is vermaard voor zijn portretten
van al wat glittert, blinkt en gonst.
Het contrast met zijn nieuwste
fotoproject #UnsungHeroes kon
niet groter zijn. Een jaar lang trok
de fotograaf samen met Dokters
van de Wereld de wereld rond, van
Bulgarije, Palestina tot Nepal, op
zoek naar onzichtbare heldinnen.
Ze heten niet Vanessa Paradis,
wel Rajwa, Sofia of Bettina.
#UnsungHeroes is een ode aan
taaie vrouwen die in de luwte een
dagelijkse strijd voeren voor meer
rechtvaardigheid, gelijkheid en
waardigheid. Samen met Dokters
van de Wereld geeft Denis Rouvre
deze vrouwen een gezicht en een
stem. Rouvre maakte in totaal 60
portretten in evenveel projecten
van Dokters van de wereld. De
expo opende in het najaar van 2019
in Frankrijk en gaat nu van start in
de Kazerne Dossin te Mechelen.
“De eerste portretten maakte ik in Bulgarije
bij vrouwen uit de Roma-gemeenschap. Ze
leefden in smerige gettowijken en werden
gedwongen als tiener te trouwen en kinderen te krijgen. Ik zal niet liegen: tijdens dit
project heb veel gruwel gezien. Ontheemde
Syriërs en Palestijnen die geteisterd worden
door geweld, Congolezen en Colombianen
die ten prooi vallen aan seksueel geweld.
Maar ook in onze eigen Europese hoofdsteden zag ik extreme armoede, huiselijk
geweld, groepsverkrachtingen, mishandeling
en uitbuiting.
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BASANTI, 29 JAAR, NEPAL
Basanti werd levenslang verminkt
door een zuuraanval. "Ik was onderweg van de markt naar huis toen er zuur
over mijn gezicht werd gegoten. Ik weet
nog altijd niet waarom mij dit werd aangedaan. Sinds die dag leef ik in angst.
Vroeger was ik nergens bang voor. Ik
ging waar ik wilde en legde makkelijk
contact. Ik wil een plek oprichten waar
verminkte vrouwen zich kunnen verzorgen en leren dat innerlijke schoonheid
belangrijker is dan de buitenkant."

De afgelopen dertig jaar heb ik veel vrouwen gefotografeerd, vaak gestileerde en
glamoureuze foto’s. Voor dit project portretteerde ik vrouwen in al hun puurheid,
inclusief de blauwe plekken en littekens op
hun huid. De Unsung Heroes die ik heb

ontmoet, treden vanuit de schaduw in het
licht , kijken recht in de camera en vertellen
over hun kracht om steeds weer op te staan
en te blijven vechten.”

- Denis Rouvre, fotograaf.

E SPOTLIGHTS

SANU NANI, NEPAL
Sanu werkt en leeft in extreme armoede
op een vuilnisbelt in Nepal. “Welja, werken
op de vuilstortplaats is uiteraard hard Er ligt
glas, soms vinden we naalden, het is opletten geblazen voor de bulldozers. Ik werk 22
dagen per maand en verdien 500 roepie (6
euro). Ja, ook hier is dat niet veel. Maar opgelet: ik heb ideeën en toekomstdromen. Ik zou
graag een winkeltje willen openen. Dromen
kan je overal, ook op een vuilnisbelt.”
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DIANA, 28 JAAR, KENIA
Diana valt op meisjes en werd hierdoor
geconfronteerd met seksueel geweld en
stigmatisering. “Het gerucht dat ik homoseksueel was ging al rond. Een jongen uit
mijn klas probeerde me een tijdje te versieren, maar ik negeerde zijn aandacht. Uiteindelijk heeft hij me verkracht om zo mijn geaardheid te genezen.”
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SHREYA, 30 JAAR, INDIA
Shreya is transgender en moest knokken om een leven als vrouw op te
bouwen. “Na mijn operatie behaalde
ik mijn diploma en zocht ik een baan.
Tijdens de sollicitatiegesprekken werd
constant gefocust op mijn geslacht:
wat ik nu precies was, of ik een penis of
vagina had en of ik mij wilde uitkleden.
Het is bijster slecht gesteld met de kennis en het begrip rond transgenders.
Vandaag werk ik voor de oudste LGBTI-organisatie in de regio en begeleid
ik de transvrouwen van de nieuwe generatie. Zo hoop ik dat hun pad minder
zwaar zal zijn dan het mijne.”

AFIFA, PALESTINA
Afifa verloor haar zoon toen hij in bezet Palestina langs een controlepost
gewond raakte. “Hij is gestorven in
een net pak, onderweg naar een bruiloft. Eerst dacht ik dat het niet ernstig
was, hij was al zo vaak gewond geraakt:
aan zijn knie, zijn hoofd, een schotwonde in zijn been door een rubberen kogel. Hij heeft een week gevochten voor
zijn leven. Vandaag zijn we drie jaar
verder. Nog steeds kan ik niet naar bruiloften gaan. Ik kan pasgetrouwde koppels niet meer aanzien. Het is te pijnlijk.
Een zoon verliezen is te pijnlijk.”

Foto Expo Unsung Heroes // 5 maart - 17 mei // Kazerne Dossin – Mechelen

Gratis toegang I www.doktersvandewereld.be/unsungheroes I www.kazernedossin.eu I www.rouvre.com
DONATEURSMAGAZINE 136 — 9

MOBILISATIE

PORTRET
Sarah Vrijens is 5 jaar vrijwilliger op onze Medibus en nam in 2019 voor
de 2de keer deel aan Doc’Riders.

Sarah, zou je ons kunnen uitleggen hoe en waarom je vrijwilliger bent geworden bij Dokters van de Wereld?
Ik ben psychopedagoge en ben al jaren actief in de sociale sector. Ik heb beslist om vrijwilliger te worden op de Medibus omdat ik zo mensen kan
helpen die op straat leven. Als onthaalmedewerker leg je het eerste contact met een koffie of thee & raak je aan de praat met de mensen. Nadien
kan ik hen doorsturen naar onze verpleegkundige. Mensen hebben vaak enkele bezoeken nodig voordat ze om hulp durven vragen.
Waarom heb je deelgenomen aan Doc’Riders?
Op de eerste editie van Doc’Riders was ik vrijwilliger. Daar heb ik kunnen proeven van de warme sfeer, de uitdaging en de solidariteit. Dat gaf
me zin om zelf te fietsen het jaar erop. Met de vrijwilligers van de Medibus hebben we 2 teams gemaakt: het was een droomkans om Dokters
van de Wereld te steunen, elkaar beter te leren kennen en zo ook beter samen te werken.
Wat zou je zeggen aan de mensen die overwegen om zich in te schrijven voor Doc’Riders?
Dat ze geen seconde moeten twijfelen! Het is een onvergetelijk avontuur!

Ontdek het volledige interview met Sarah op onze website : www.docriders.org!
Wil je ook een avontuur meemaken?
Schrijf je nu in via onze website en geniet van 25% korting op de inschrijvingskosten!
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Hoe kan ik Dokters van de Wereld helpen?

AGENDA
SPORT
26/04

Antwerp 10 miles

31/05

20km door Brussel

Je kan onze strijd tegen sociaal onrecht op heel
veel manieren ondersteunen!

Info en inschrijvingen:

• Onze projecten financieel ondersteunen 		
met een eenmalige of maandelijkse gift!
• Een actie organiseren voor je verjaardag, 			
jubileum of geboorte!
• Dokters van de Wereld laten opnemen in je 		
testament.
• Lopen of fietsen voor Dokters van de Wereld!
• Dokters van de Wereld in contact brengen 		
met mensen uit je eigen netwerk zoals 			
verenigingen, service-clubs, bedrijven of scholen.
• Vrijwilliger worden!

19&20/09

— Dorine Naeyaert
PARTNERSCHAP EN FILANTROPIE

www.doktersvandewereld.be

Doc’Riders

Info en inschrijven:
www.docriders.org

UNSUNG HEROES
THANK YOU DAYS voor onze donateurs & sympathisanten. Gratis en exclusieve begeleide rondleidingen (45 min.) op de Expo Unsung Heroes:

14&15/03
18&19/04
16&17/05

Infosessies legaten

14/03&18/04&16/05
Alle mogelijkheden en info om te helpen op
www.doktersvandewereld.be!

inschrijven en info:
unsungheroes

www.doktersvandewereld.be/

Bedankt...

KORTINGSBON

Wij willen iedereen die Dokters van de Wereld in 2019
heeft gesteund bedanken:

COMBITICKET: FIKS JEZELF EEN KORTING VOOR DE VASTE EN
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING VAN KAZERNE DOSSIN!

❤ onze vrijwilligers die ons helpen om sociaal onrecht
te genezen.

De Expo Unsung Heroes is kosteloos. Wil je tijdens je bezoek
aan Unsung Heroes de vaste en/of tijdelijke tentoonstelling van
Kazerne Dossin meepikken? Profiteer op vertoon van deze
bon van een fikse korting op je (duo)ticket!

❤ onze donateurs: jullie maken onze projecten mogelijk!
❤ de partners, deelnemers, vrijwilligers en supporters van Doc’Riders, 20KM door Brussel & Antwerp
10 Miles
❤ Iedereen die in 2019 een actie heeft opgezet voor
Dokters van de Wereld!
En nu al bedankt aan iedereen voor jullie steun in 2020!

Verminderde toegangsprijzen voor de bezoekers van de
gratis tentoonstelling Unsung Heroes
8€ ipv 10€ voor de permanente tentoonstelling
7,5€ ipv 9€ voor de tijdelijke tentoonstelling
13€ ipv 16€ voor een combi-ticket (tijdelijke & vaste
tentoonstelling)
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