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COVID-19

EEN TERUGBLIK OP EEN KRACHTTOER

WE LATEN NIEMAND ACHTER!

PORTRET

Irène,

IRÈNE WERKT ALS
VRIJWILLIGER IN HET
DAGCENTRUM VOOR
DAKLOZEN IN BRUSSEL
...Waar ik werk...
“Toen de coronacrisis uitbrak, moesten veel daklozenorganisaties de deuren sluiten. Voedselbedeling,
plaatsen waar je een douche kon nemen of je kleren
kon wassen: al die dingen vielen weg. Hierdoor voelden de daklozen zich nog meer verloren dan anders.
Die vaststelling was voor Dokters van de Wereld
aanleiding om een tijdelijk dagcentrum te openen
in een jeugdherberg in hartje Brussel. Sinds de opening kunnen hier elke dag meer dan 100 daklozen
terecht voor een maaltijd, een douche, kunnen ze
hun kleren wassen of een siesta doen in onze rustruimte.”
...Wat ik doe...
“Ik doe hier een beetje van alles: ik ontsmet de tafels in de refters, bereid mee de maaltijden voor en
deel ze uit. Daarnaast let ik er op dat alle bezoekers
zich aan de coronaregels houden: ik zorg ervoor dat
iedereen de social distancing-regels opvolgt en dat de
mensen ver genoeg uiteen zitten in de refter. Ik werk
2 à 3 keer per week in het centrum, op de dagen dat
mijn kinderen bij mijn ex zitten.”
...Waarom ik dit doe...
“De verscheidenheid van de mensen hier is zo verrijkend: je ontmoet er vluchtelingen uit oorlogslanden maar ook Belgen die hun werk zijn verloren en
dakloos zijn geworden. We voeren gesprekken, leren
elkaar kennen en smeden vriendschappen. Onlangs
was één van de bezoekers aan het skypen met z’n
familie en vroeg me om mee te doen aan de videocall. Dit vrijwilligerswerk haalt je uit de kleine bubbel
die ons leven toch vaak is. De hele wereld komt hier
langs op een kluitje.”

“Sinds de opening kunnen hier
elke dag meer dan 100 daklozen
terecht voor een maaltijd, een
douche, kunnen ze hun kleren
wassen of een siesta doen„
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COVID-19 OVER DE GRENZEN HEEN

VAN CALAIS, GRIEKENLAND OF MALI:
DOKTERS VAN DE WERELD IN DE
COVID-VUURLINIE

Jolie is mama van zes kinderen in Bukavu. In 2004 overleefde ze een
gewelddadige verkrachting door militairen. Dokters van de Wereld is
al jaren de medische partner in het ziekenhuis van dokter en
Nobelprijswinnaar Denis Mukwege. Het is in dat ziekenhuis dat
Jolie haar leven terug op de rails kreeg.
Vandaag werkt ze in een lokaal naaiatelier voor overlevers van
seksueel geweld. Zo kan Jolie haar eigen centen verdienen. Door de
coronadreiging in Bukavu was Dokters van de Wereld dringend
op zoek naar mondmaskers. Twee dagen later hadden Jolie en haar
collega’s er 500 gemaakt. Dat was voor hen een evidentie. Een mooi
verhaal van veerkracht en solidariteit in een regio waar het elke dag
vechten is om te overleven.
Bukavu & Brussel liggen op 6000 kilometer van elkaar. En
toch zien we hier dezelfde dingen: deelden we dezelfde angst,
namen we dezelfde voorzorgen, zorgden we voor elkaar. Voor
veel mensen is dat niet gemakkelijk en soms gewoonweg onmogelijk.
Omdat ze geen kot hebben om in te schuilen. Omdat ze geen
inkomen hebben. Omdat ze op de vlucht zijn voor verschrikkelijke
gebeurtenissen. Omdat ze niet de nodige papieren hebben om hier te
verblijven. Maar ze zijn hier. De job van Dokters van de Wereld:
ons achter hen scharen, tonen dat we hen niet vergeten.
Want hun gezondheid is ook onze gezondheid. Zowel hier in België
maar ook in kampen in Bosnië of in de straten van Kinshasa.
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COVID-19 IN BELGIË
Achter de schermen van de
herstelopvang voor zieke daklozen
in Antwerpen

Op al die plekken mobiliseerde Dokters van deWereld medische, sociale
en psychologische zorgteams en trokken we naar de leefwereld
van de mensen aan de rand van de samenleving: op straat, in
kraakpanden, in daklozencentra, in vluchtelingenkampen of
migrantengetto’s. Samen helpen we hen de coronacrisis doorstaan.
Tegelijk klopten we aan bij de beleidsmensen om de meest kwetsbaren
niet te vergeten in de covidaanpak en de exitstrategie. Terwijl we
blijven vechten voor iets wat zo evident zou moeten zijn: een
gelijke toegang tot zorg voor iedereen, overal ter wereld. We zijn
dan ook bijzonder dankbaar dat jullie, onze donateurs, vrijwilligers en
sympathisanten ons zo hard en overweldigend hebben gesteund. We zijn
er nog altijd een beetje stil van.
Bedankt aan elk van jullie.

— Ri De Ridder
VOORZITTER DOKTERS VAN DE WERELD

Redactie: Emmy Deschuttere – Vertalingen: Muriel Goncalves – Layout: Françoise Albertyn – V.U.: Ri De Ridder – Foto’s: Marie Monsieur, Kristof Vadino, Olivier Papegnies, Denis Rouvre
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
SPANJE.

De nationale overheid in Spanje riep tijdens de
COVID-crisis de hulp in van
Dokters van de Wereld. De
Spaanse collega’s hebben veel
ervaring met het bestrijden van
epidemiëen: afgelopen jaren
streden ze tegen het gevaarlijke ebolavirus in Sierra Leona. In
Spanje versterkten ze het zwaar
getroffen land met hun expertise. Zo bouwden ze een groot
veldhospitaal naast één van de
meest getroffen ziekenhuizen
in Madrid. Op de foto zie je een
briefing van de hospitaalmedewerkers door medewerkers van
Dokters van de Wereld Spanje.

CALAIS & GRANDE-SYNTHE

600 VLUCHTELINGEN DOORSTAAN DE COVID-EPIDEMIE IN DE
MODDER.

BELGISCHE PROJECTEN

In Grande-Synthe doorstaan honderden migranten & vluchtelingen, waaronder 50 gezinnen met kinderen en zwangere vrouwen
de coronacrisis in de meest slechte omstandigheden denkbaar:
zonder toiletten, zonder douches, met één kraan voor de hele
groep. Bovendien worden de bewoners geregeld opgejaagd
door de politie, waarbij hun weinige bezittingen worden vernietigd. Dokters van de Wereld is één van de weinige ngo’s die ter
plekke gaat. We zijn er actief met medische en sanitaire teams om
een minimum aan medische zorg & hygiëne te kunnen geven aan
de kampbewoners.

DOKTERS VAN DE WERELD SCREENT 2500 KWETSBARE MENSEN OP COVID-19
Dit is Eddy (49 jaar). Na een zwaar rugletsel werd hij werkloos,
belandde zo in een negatieve spiraal en werd uiteindelijk dakloos. Momenteel woont hij in een opvangcentrum van Les Petits
Riens in Brussel. Daar test een vrijwillig arts van Dokters van de
Wereld of Eddy COVID-19 heeft. Ook alle andere bewoners van
het opvangcentrum worden getest. Dokters van de Wereld werd
in mei door de Brusselse regering gemandateerd om alle kwetsbare mensen in Brussel te testen op COVID-19. Op enkele weken
tijd voerden onze ploegen bijna 3000 tests uit over gans Brussel:
van centra voor daklozen, sociale restaurants tot hotspots voor
voor transmigranten en vluchtelingen.

Een COVID-19-vaccin moet voor iedereen beschikbaar zijn. “Zonder
internationale afspraken over prijs en beschikbaarheid dreigt de farma als
grote overwinnaar uit deze crisis te komen.”
Samen met 14 andere organisaties deed Dokters van de Wereld een oproep om de zoektocht naar een vaccin niet over te laten aan
de wetten van de farma: het risico is groot dat bedrijven of machtige landen de toegang monopoliseren.
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NOORD-MALI

HET VERHAAL VAN NASER MAIGI, EEN
VERPLEGER BIJ DOKTERS VAN DE
WERELD
Dit is Naser Maigi. Hij is verpleger bij
Dokters van de Wereld en trekt met
zijn mobiele kliniek doorheen de regio rond het desolate Gao in Mali. Daar
verzorgt hij mensen die zeer ver wonen van zorgcentra.
“De consultaties gaan er nu anders aan
toe. We dragen beschermend materiaal
en we beschermen de bevolking, want
ook deze streek wordt getroffen door de
pandemie. Daarom doen we aan sensibilisering bij de bevolking en leren we hen
hoe ze zich moeten beschermen & aan
social distancing moeten doen.”
Noord-Mali tuimelde de voorbije jaren
van de ene crisis in de andere. De ene
keer als gevolg van natuurrampen, de
andere keer zaaide de mens zelf dood
en vernieling met oorlogen, gewapende
conflicten en terrorisme. De lokale bevolking en gezondheidsstructuren in het hele land werden hard getroffen. Vooral vrouwen en kinderen geraken nergens aan zorg. Daarom is Dokters van de Wereld al jaren aanwezig in de regio’s Gao en Menaka. Als één van de enige
humanitaire spelers in dit gevaarlijke risicogebied zijn we ook tijdens de corona-epidemie een reddingsboei voor de lokale bevolking die
nergens anders zorg krijgt.

GRIEKENLAND

MOBIELE TEAMS OP ZOEK NAAR
DAKLOZEN IN DE STRATEN VAN ATHENE
Dokters van de Wereld trekt in Griekenland
2 keer per week doorheen de straten van
Athene en Piraeus. Daar helpen ze de daklozen met medische zorg en delen ze water, koffie en droge voeding uit. “Sinds de
COVID-crisis delen we ook hygiënekits uit”,
vertelt Angeliki Mavrikou vanuit Athene “Die
bestaan uit zeep, handgel, handschoenen
en maskers. Sinds maart deelden we al meer
dan 1000 kits uit. Tegelijk geven we de daklozen de juiste info. Vaak raakt de communicatie vanuit de overheid en media immers niet
tot bij hen.”
Bekijk de reportage “These doctors
are hitting the street to protect Athens homeless from coronavirus” op vice.com
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ACHTER DE SCHERMEN VAN DE H
Eind maart opende Dokters van
de Wereld in samenwerking met
Stad Antwerpen een herstelopvang
voor verzwakte daklozen. Een plek
waar ze veilig kunnen verblijven
tijdens de lockdown om te voorkomen dat ze besmet raken met het
COVID-19 virus. Een inkijk.
- Tekst en beelden:
Marie Monsieur

“De daklozen die hier
opgevangen worden, zijn
ziek en hebben extra
begeleiding nodig om te
voorkomen dat ze besmet
raken met het virus”
– Berten (31 jaar), verpleger

Geen kot hebben, maakt de lockdown
extra zwaar. En hoewel het winterplan
van sommige daklozencentra door de coronacrisis verlengd is, hebben de meest
kwetsbare mensen van onze maatschappij nood aan andere steun.
Voor daklozen die al voor de coronacrisis kampten met ersntige gezondheidsproblemen, is er nu de herstelopvang in
hartje Antwerpen. Daar zijn vierentwintig kamers waar verzwakte daklozen dag
en nacht verblijven. Wie er daarvoor in
aanmerking komt? Daklozen met een
chronische aandoening die niet onder
controle is, maar ook mensen met een
zwaar acuut probleem die opvolging en
medicatie nodig hebben. De herstelopvang is een dialoog en samenwerking
tussen Dokters van de Wereld, Stad
Antwerpen en een hele resem partners.

Elk z’n eigen verhaal

Verpleger Berten (31) vertelt: “Ik droomde ervan na mijn studies met een ngo naar
het buitenland te kunnen gaan. Ik wilde een
verschil proberen te maken, werken met mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Door de huidige crisis was dat plan
plots geen optie meer. Ik vond deze job bij
Dokters van de Wereld en zit hier helemaal
op mijn plek. Ook hier kan ik werken met
mensen die in een kwetsbare situatie zitten.
Het sociale en medische aspect combineren
vind ik ongelooflijk boeiend. Vandaag zitten
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er veertien mensen in ons opvangcentrum.
Een mengelmoes van culturen, iedereen heeft
zijn of haar eigen verhaal. De daklozen die
opgevangen worden, zijn ziek en hebben extra begeleiding nodig om te voorkomen dat
ze besmet raken met het virus: chronisch
obstructief longlijden, diabetes die niet onder controle is, hartproblemen... Je wil er
niet aan denken dat die kwetsbare groep op
straat blijft, en al zeker niet op dit moment.

De verschillende sociale en culturele achtergronden en de verschillende pathologieën
maken de job erg uitdagend. Geen enkele
dag ziet er hetzelfde uit.Wij zorgen voor een
veilige plek om te overnachten, voor medische consultaties en medicatie, voor eten en
ook voor psychologische begeleiding.We leren
hen de gevaren van het virus en hoe ze tijdens deze periode hun verantwoordelijkheid
kunnen nemen: ten opzichte van elkaar en

ERSTELOPVANG IN ANTWERPEN
dat dit de beste beslissing van mijn leven is.
Ik heb zwakke longen en hartproblemen en
ik besef maar al te goed dat ik beter geen
corona krijg. Al heb ik geen schrik voor
het virus. Iedereen moet dood op een dag,
toch? Of het nu is of binnen een paar jaar.
Dat gaat het verschil niet meer maken. Ik
heb geen zin om me hier ook nog eens zorgen over te maken. In De Biekorf kan je
nu maar kort terecht door de COVID-19crisis. Om halfacht ’s morgens word je met
je kop koffie op straat gezet. Rustig wakker
worden en een boterham eten zoals vroeger kan niet meer. Ik heb geluk om hier te
mogen zitten. Een hele dag rondsjouwen op
straat met een rugzak van dertig kilo, dat is
geen leven. En al zeker niet als je een slechte
gezondheid hebt en er een pandemie door de
straten raast.”

de rest van onze maatschappij. Er wordt
hier ook drie keer per dag eten voorzien
door Dokters van de Wereld zelf en een sociaal restaurant.”

Beste beslissing van mijn leven

Sterreke is een van de inwoners van de
herstelopvang en zat 23 jaar in de gevangenis. Eind december kwam hij vrij
en belandde hij op straat. Het nachtop-

vangcentrum De Biekorf (een centrum
voor personen met verslavings- en/
of psychiatrische problematiek) verwees hem door naar de herstelopvang.
Sterreke: “Ik ben hier sinds de opstart
van het centrum. In het begin was ik best
wantrouwig. Ik dacht: gaan jullie mij nu
weer in een gevangenis stoppen? Want dat
was het beeld dat ik van het centrum had.
Nu, een paar weken later, kan ik zeggen

“Hoe ik in de gevangenis en op straat terechtgekomen ben? Ik ben al sinds mijn geboorte verslaafd. Mama gebruikte toen ze
me borstvoeding gaf. Ze liet me na een paar
weken achter in een doos onder de toog van
een café. Toen de rechter me met mijn moeder op vakantie liet gaan nadat ik een paar
jaar in een pleeggezin had gewoond, liep het
weer mis. Ik werd ziek op reis en kreeg een
shotje heroïne om te genezen. En zodra je
daarmee begint, kan je niet meer terug. Je
lichaam schreeuwt erom en voelt ziek aan
als je wil afbouwen. De griep maal duizend
ofzo. En om die drugs te kunnen betalen
begon ik overvallen te plegen. Ik heb nooit
iemand kwaad willen doen, ik pleegde alleen overvallen in postgebouwen en banken.
Wanneer ik eindelijk weer vrijkwam, stierf
mijn vrouw aan een overdosis. En werd ik
dus dubbel gestraft: mijn liefde kwijt en weer
de gevangenis in. De Biekorf is geen goede
plek voor me, daar mag je vrij gebruiken.
Hier zijn er regels en is er veel structuur. Ik
krijg nu één keer per dag een gereguleerde
dosis methadon. Die zorgt ervoor dat ik me
niet meer ziek voel en dat ik niet meer hoef
te gebruiken.”
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Daarvoor doen we het
Verpleger Berten: “Het is bijzonder om
te zien hoe dankbaar iedereen is. Een van
onze laatste nieuwe inwoners werd wekenlang van hot naar her gestuurd. Hij
doolde alleen rond op straat, verloor zijn
zus twee weken geleden, moest drie keer
opnieuw worden getest op corona door een
fout in de stalen en zat er dus helemaal
door. Hij kwam hier binnen met zelfmoordgedachten, wat hij al een aantal
keer eerder had gehad. We slaagden erin
hem na een paar dagen binnen te krijgen
in de psychiatrie, de plek waar hij de hulp
kan krijgen die hij op dit moment nodig
heeft.Voor hij vertrok, vertelde hij me met
tranen in z’n ogen dat we erin geslaagd
waren zijn vertrouwen te winnen op zo’n
korte tijd. Dat hij dat nog nooit had meegemaakt. Daarvoor doe je het dus.”

“Ik heb geluk om hier te
mogen zitten. Een hele dag
rondsjouwen op straat met
een rugzak van dertig kilo,
dat is geen leven. En al
zeker niet als je een slechte
gezondheid hebt.”
– Sterreke, patiënt

Zorgcoördinator en motor van de herstelopvang Carola (36) vult aan: “Ik
vind het belangrijk dat onze mensen op
een holistische manier benaderd worden.
Dat we naar het totaalbeeld kijken van
wat iemand tot mens maakt. We kijken
verder dan de fysieke en/of psychische
problematiek. Ook het spirituele en sociale is van groot belang.We willen de mensen opnieuw verbinding met zichzelf laten maken, pas dan kunnen we dichterbij
komen. De muur die daklozen rond zich
bouwen brozer maken, is jammer genoeg
geen evidentie. Ze zijn meestal al lang op
zichzelf aangewezen en vinden het vaak
moeilijk om hulp te aanvaarden.”

Exitstrategie

Alle teams werken intussen hard aan
de exitstrategie. Want uiteraard mag
dit geen eindstadium worden. Vanaf
de opname wordt er nagedacht over
de volgende stap, zodat er op deze
plek altijd ruimte blijft voor de zwaksten. Er wordt zowel een psychisch als
een sociaal luik aan gekoppeld en met
de gasten naar een toekomstgerichte oplossing gezocht. “Al moeten we
daarin realistisch zijn, we zullen er waarschijnlijk niet in slagen om voor iedereen
een permanente oplossing te vinden.Voor
iedereen huisvesting vinden, blijft jammer
genoeg een uitdaging. We zijn er dus nog
lang niet. Al moeten we vooral naar de
positieve kant van het verhaal kijken: de
coronacrisis heeft ons de kans gegeven om
te tonen dat dit project een echte noodzaak is. Zo kreeg de crisis toch ineens een
positieve noot.”
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Aan de slag gaan als vrijwilliger in Antwerpen?
Bekijk de vacatures op www.doktersvandewereld.be
Dit project steunen met een gift?
Surf naar www.doktersvandewereld.be of doe een donatie op
BE26 0000 0000 2929

DE ANDERE COVID-PROJECTEN IN BELGIË IN BEELD
1

2

4
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6

5

De nachtopvang voor daklozen. Dokter Cécile verleent medische zorg tijdens de avondconsultaties van Dokters van de Wereld.
Die avond ziet Dr. Cécile zo’n 12 patiënten. In Bergen werd een quarantainecentrum voor dakloze COVID-patiënten geopend.
Dokters van de Wereld doet de medische opvolging van de patiënten in het centrum. De humanitaire hub voor transmigranten
bleef tijdens de COVID-epidemie actief. Dokters van de Wereld deed er de medische opvolging van de bezoekers. Door de COVIDepidemie vielen veel hulpdiensten voor daklozen weg. Dokters van de Wereld stampte daarom een dagcentrum voor daklozen uit de
grond. Elke dag komen er tot 130 daklozen langs voor een maaltijd, een douche… Veel daklozen bleven tijdens de COVID-epidemie
op straat. Mobiele teams van Dokters van de Wereld zochten daklozen op straat en in (metro)stations op om hen te ondersteunen. De mobiele zorgbus van Dokters van de Wereld verhoogde haar rondes en locaties tijdens de COVID-epidemie. Tot 3 keer
per week kunnen daklozen langskomen op de bus voor een consultatie bij de arts en verpleegkundigen ter plekke.
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DANKZIJ UW STEUN REALISEERDEN
WE AFGELOPEN MAANDEN:

20

COVID-PROJECTEN
IN BELGIË

De projecten en verhalen van onze
patiënten en medewerkers die u in
deze editie las: al deze dingen zijn enkel
mogelijk dankzij uw steun.

3277

CONSULTATIES

zijn we op dit moment nog steeds actief
met 20 Belgische COVID-projecten:
van onze zorgantennes aan de kust, onze
Medibus in Brussel tot onze consultaties
in de daklozencentra.

Toen de COVID-epidemie uitbarstte
stonden we als medische humanitaire
organisatie voor een uitdaging: hoe konden we onze patiënten blijven helpen? Mensen die uitgesloten zijn van
de samenleving en zonder een dak
boven hun hoofd?

Maar ook de inzet van de donateurs
was overweldigend: van over het hele
land kregen we steunbetuigingen en giften. Samen deden we een krachttoer en
die werd een succes omdat we ons omringd wisten door jullie: bedankt hiervoor.

Eén ding was zeker: niets doen was
geen optie. En dat is meer dan gelukt. Dankzij de inzet van 600 vrijwilligers en de flexibiliteit op het terrein wisten we onze projecten te transformeren
in COVID-proof consultaties. In totaal

Intussen zitten we in een volgende fase
van de COVID-epidemie. Voorzichtig
hernemen we het gewone leven. Maar
voor onze patiënten zit een terugkeer
naar het gewone leven er niet in.
Daarom willen wij onze teugels op het

MET € 60

1951

PATIËNTEN DIE MEDISCH
WERDEN OPGEVOLGD

terrein niet lossen. Willen we blijven
verderdoen. De Brusselse daklozen die
langskomen in ons dagcentrum voor een
douche of maaltijd rekenen op ons. De verzwakte daklozen die een oase van rust en
zorg hebben gevonden in onze Antwerpse
herstelopvang blijven rekenen op onze medische begeleiding. Hetzelfde geldt voor al
onze andere patiënten, of we ze nu zien in
de nachtopvang, onze medibus, onze kustantennes of onze zorgcentra.
Daarom hopen we op uw hulp. Zodat
onze herstelopvang kan blijven bestaan.
Opdat ons nieuw dagcentrum in Brussel
de deuren niet moet sluiten. Zodat zieke daklozen, vluchtelingen en mensen in
grote armoede ook nu nog kunnen blijven rekenen op medische steun.

MET € 120

Bedankt
voor uw steun
Verhoogt u onze opsporingscapaciteit voor Covid-19 bij daklozen
en de meest kwetsbaren uit onze
samenleving.
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BE26 0000 0000 2929
MEDEDELING: “DM12”

Financiert u het beschermings- en
desinfectiemateriaal van onze
vrijwilligers.

DOKTERS VAN DE WERELD STEUNEN OP
LANGE TERMIJN.
WAAROM KIEZEN VOOR EEN REGELMATIGE GIFT?

Jaarlijk kiest een groot aantal donateurs
om ons te steunen via een automatische
maandelijkse gift om ons zo langdurig
en efficiënter te helpen bij onze strijd
voor de toegang tot zorg voor iedereen,
in België en in het buitenland. Hecht u
ook belang aan deze missie? Word lid en
lever nu uw bijdrage.
Waarom kiezen voor een regelmatige
gift?
Ze staat ons toe:
 rojecten beter te plannen en evenP
tueel over meerdere jaren te kunnen
realiseren. Op die manier kunnen we
meer gestructureerd handelen op de
plaatsen waar dat het meest nodig is.

 lexibel en reactief te zijn t.o.v. de
F
actualiteit. We zijn zo beter in staat te
reageren op urgenties hier in België en
ook in het buitenland.
 ns budget beter te beheren. We kunO
nen zo onze fondsen beter inschatten
en onze uitgaven plannen.
Wat zijn uw voordelen?
Het steunen is vereenvoudigd in de
vorm van een automatische en beveiligde maandelijkse gift.
 kan uw gift op elk moment stoppen
U
of aanpassen.
 anaf €40 ontvangt u elk jaar een fisV
caal attest dat u kan aangeven bij uw
belastingsaangifte.

Wilt u
regelmatige
donateur
worden voor
Dokters van de
Wereld?
Contacteer ons op:
donateurs@doktersvandewereld.be
02 225 43 49
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Donateursvragen
HOE KAN IK MET MIJN BEDRIJF DOKTERS
VAN DE WERELD STEUNEN?
Er zijn heel wat manieren waarop uw
bedrijf Dokters van Wereld kan steunen:
het gaat erom de manier te kiezen die het
beste bij uw team en bedrijf past.
U kunt een solidair evenement organiseren met de collega’s, zoals de verkoop
van chocolade-eitjes voor Pasen, Sinterklaas speculaas, het organiseren van een
tombola of een sportief evenement. U
kunt ook een actie organiseren voor de
Warmste Week van StuBru. Eens
u weet welke actie u wil voeren en welk
bedrag u wenst in te zamelen, kunt u dit
bespreken met uw manager. Hij of zij zal
u helpen om de informatie intern te verspreiden. Het gebeurt trouwens vaak dat
de directie van een bedrijf beslist om het
ingezamelde bedrag te verdubbelen.
Het hele jaar door neemt Dokters van de
Wereld ook deel aan sportieve evenementen zoals de 10 Miles van Antwerpen, de 20km door Brussel of de Ekiden.
Stel een ploeg samen met uw collega’s en
loop, fiets, zwem, … voor het goede doel!
Wij organiseren ook ons eigen groot
evenement, Doc’Riders, een onvergetelijk fietsavontuur!
Tenslotte bieden wij ook een leerrijke
teambuilding formule aan. Een sportactiviteit die toegankelijk is voor iedereen en waarbij je samen met je team onze
Belgische projecten leert kennen! De
kostprijs van de teambuildings gaat integraal naar onze Belgische projecten.

— Nicole Seeck

MAJOR PARTNERSHIP
FUNDRAISING OFFICER
O2 225 43 69
corporate@doktersvandewereld.be
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Vragen rond
legaten en
testamenten
WAT IS EEN DUOLEGAAT?
Het duolegaat is een techniek die u toelaat om uw erfgenamen te bevoordelen - zeker als u geen kinderen heeft
- en tegelijk een deel van uw patrimonium te schenken
aan een goed doel.
In geval van een duolegaat kan u één of meerdere begunstigden aanstellen (de bijzondere legatarissen) die geen
successierechten moeten betalen op voorwaarde dat een
andere begunstigde (de algemene legataris) de successierechten ten laste neemt.
Als erkende NGO geniet Dokters van de Wereld van lage
successierechten die variëren tussen 7% tot 8,5%, afhankelijk van de regio. Indien u via een duolegaat schenkt, zal
het zwaarst belaste deel van uw nalatenschap dus worden
belast tegen het speciaal tarief erkend voor goede doelen.
Op die manier zullen uw erfgenamen meer ontvangen en ondersteunt u tegelijk onze projecten.
Wenst u onze gratis brochure te verkrijgen over
legaten en testamenten of heeft u een specifieke
vraag ? Neem contact op met ons !

— Camille Danneels

VERANTWOORDELIJKE LEGATEN
02 225 43 62
legaten@doktersvandewereld.be
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Bedankt aan...

Zelf iets
organiseren ?
Dat kan !

Sam en Jonas voor het verkopen van desinfecterende gels op de
markt en bij winkels!
Jessica en Wim voor de giften ter ere van de geboorte hun dochtertje Nuria.
Joost Devriesere, uitgeverij Houtekiet & de 24 auteurs die samen
het corona correspondentie-boek ‘De Afstand’ publiceerden ten
voordele van Dokters van de Wereld! Nu verkrijgbaar in je boekhandel.

Ter ondersteuning van onze projecten zijn we
constant op zoek naar fondsen en u kunt ons
als individu daarbij helpen!

Marie en Manon voor de zeer succesvolle kaartjesverkoop.

Enkele voorbeelden ter inspiratie:
Zet ons op uw geboorte- of trouwlijst. Gebruik de donatieknop op Facebook bij uw
verjaardag en kies ons als goed doel.

Chiara, Dieter, Julie, Lissa, Mathias, Nikita en Renka, 7 creatieve
studenten van de UCLL in Leuven, maakten voor hun eindwerk
een uniek raadselspel; Hackbox. De opbrengst van de verkoop van
hun raadselspel schonken ze aan Dokters van de Wereld.

Een ander idee? Neem contact op, wij helpen
je graag!

Jan Demeulemeester, Belgisch schilder die in Tunesië woont. De
kunstenaar schenkt de opbrengst van de verkoop van één van zijn
werken.
Jean-Michel Saive, onze nationale en internationale tafeltennis-ster, en het team van Puressentiel schenken ons 1000 ontsmettingsgels die kunnen gebruikt worden in 20 COVID-19 projecten
in België.

Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk?
Optie 1: Verzamel de fondsen zelf en stort ze
op BE26 0000 0000 2929.
Optie 2: Uw vrienden en familie schrijven
het geld zelf over. Neem dan eerst contact
op met ons en dan zorgen we voor een mooi
overzichtje nadien.

De vele anderen die ook een actie organiseerden.
Partnerbedrijven die achter ons stonden tijdens Covid-19-epidemie!

Deze kleine initiatieven brengen samen elk jaar
een mooie som op, alle beetjes helpen echt!
Meer info kan je vinden op onze website:
www.doktersvandewereld.be rubriek Help mee.

— Pieter-Jan Miseur

(c) Greetje Van Buggenhout

FUNDRAISING OFFICER
02 225 43 49
donateurs@doktersvandewereld.be
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Wij konden ook rekenen op de steun en vrijgevigheid van nieuwe
partners!

Een dikke merci, ook aan zij die verkozen anoniem te blijven.

FOTO EXPO

VERLENGD TOT 25 OKTOBER // KAZERNE DOSSIN – MECHELEN

UNSUNG HEROES:

ONZICHTBARE HELDINNEN IN DE SPOTLIGHTS
Terug van weggeweest! Kazerne Dossin opent opnieuw de
deuren, waardoor ook onze expositie Unsung Heroes weer
te bezichtigen is. Na een helse periode heropenen culturele centra en zijn bezoekers in het museum terug meer
dan welkom.
Dokters van de Wereld en fotograaf Denis Rouvre willen vrouwen over de hele wereld een gezicht en een stem geven.
Een jaar lang reisde Rouvre samen met Dokters van de Wereld de
wereld rond op zoek naar onzichtbare heldinnen. Van Bulgarije
over Congo tot Nepal.
Het project omvat een vijftigtal indrukwekkende portretten en
getuigenissen van vrouwen die vertellen over hun ervaringen met
seksueel geweld, conflict, extreme armoede en stigmatisering
omwille van hun geaardheid of gender.
#UnsungHeroes is een ode aan taaie vrouwen die in de luwte
een dagelijkse strijd voeren voor meer rechtvaardigheid, gelijkheid en waardigheid.

PLAN JE BEZOEK
Naar aanleiding van de opgelegde maatregelen van de overheid
is het sterk aanbevolen een tijdslot te reserveren. Zo worden
de bezoeken gespreid en krijgen reservaties voorrang. Wijzigingen zijn steeds op te volgen via de website van Kazerne Dossin :
www.kazernedossin.be
Unsung Heroes is nog te bewonderen tot 25 oktober in Kazerne
Dossin te Mechelen. De toegang is gratis.
Meer info: unsungheroes@doktersvandewereld.be of
www.doktersvandewereld.be/unsungheroes

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

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)

THANK YOU WEEKEND (mits de situatie rond Covid-19 het toelaat)
26-27 september & 24-25 oktober
Ontvangst met drankje en kennismaking met onze projecten
Graag inschrijven vooraf via een mailtje aan unsungheroes@doktersvandewereld.be
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VERLENGD TOT 25 OKTOBER

FOTO EXPO UNSUNG HEROES
Kazerne Dossin – Mechelen // Gratis toegang

UNSUNGHEROES@DOKTERSVANDEWERELD.BE I WWW.KAZERNEDOSSIN.EU I WWW.ROUVRE.COM

Alle mogelijkheden en info om te helpen op:

BE26 0000 0000 2929

© Denis Rouvre

WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE

