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“Nadat een raket 
binnenvloog in mijn 
oude school werd ik 
op 1 week grijs”



Renilde (46 jaar) werkt als vroedvrouw en ver-
pleegkundige in Uvira, Congo

...Wat ik doe?... 
“Elke dag roteer ik tussen de 9 zorgcentra die Dokters 
van de Wereld ondersteunt. Ik help vrouwen bevallen en 
doe mee aan de opsporing van vrouwen die het slachtoffer 
werden van seksueel geweld. Eén van de uitdagingen 
waar we elke dag mee geconfronteerd worden zijn de grote 
afstanden tussen dorpen en zorgcentra. Als we een vrouw 
met zwangerschapscomplicaties moeten begeleiden naar 
het ziekenhuis moet ze soms 7 uur wandelen. Als dat niet 
lukt, mobiliseren we het dorp om haar te voet te vervoeren. 
Als er tijdens de reis complicaties of bloedingen voordoen, 
gebeurt het soms dat de vrouw sterft”. 

...Wat ik voel?... 
“Wat me blij maakt is dat we er met dit project in slagen 
gratis zorg, voedsel en transport te verlenen aan de lokale 
bevolking. Een ander voorbeeld: "als een slachtoffer van 
seksueel geweld negatief test op HIV omdat we haar op tijd, 
binnen 72 uur na de aanranding, een behandeling hebben 
kunnen geven. Dan voelen we ons helden! En natuurlijk is 
de komst van een pasgeboren baby het mooiste moment”. 

...Wat ik hoop?... 
“Dat vrouwen hier meer naar waarde geschat worden. 
Jonge meisjes en vrouwen hebben het hier erg moeilijk: vaak 
zijn ze al op jonge leeftijd gehuwd, soms met een polygame 
echtgenoot die 2 of 3 andere vrouwen heeft. Vrouwen hebben 
te weinig te zeggen en krijgen geen toegang tot het onderwijs. 
Ze doen niet alleen alles, het huishouden, de opvoeding, het 
bewerken van het veld, maar zijn ook nog eens slachtoffer 
van seksuele agressie. Met ons project strijden we voor meer 
vrouwenrechten. En daar doen ook veel mannen aan mee. 
Samen staan we sterk.” 

Renilde, 

PORTRET

“Met ons project strijden we voor 
meer vrouwenrechten. En daar 
doen ook veel mannen aan mee. 
Samen staan we sterk.” 
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Beste lezer, 

Een eerlijke toegang tot zorg: dat is de kernmissie en het 
kloppend hart van Dokters van de Wereld. Een wereld waar-
in iedereen de kans krijgt om baas te zijn over de eigen ge-
zondheid. 

Terwijl in de Verenigde Staten de vrouwenrechten met een 
halve eeuw worden teruggedraaid, boeken we in veel andere 
landen vooruitgang. In Congo bijvoorbeeld, strijden we sa-
men met de lokale gemeenschap tegen seksueel geweld. We 
zorgen er niet alleen voor dat seksueel geweld medisch en 
psychologisch wordt behandeld, maar zorgen er samen met 
onze lokale partners voor dat seksueel geweld wordt voorko-
men, gedetecteerd én bestraft. Daarnaast investeren we in 
familiale planning, contraceptie én veilige abortus.

Ook in Oekraïne werd de klok een halve eeuw teruggedraaid. 
Het aantal vluchtelingen loopt intussen in de miljoenen. Wij 
helpen hen, met medische en psychologische hulp, zowel in 
Oekraïne zelf als in de buurlanden.  Je kan er alles over lezen 
in ons focusdossier.

Wat gelukkig wel hetzelfde blijft, is de impact van jouw 
steun. Want dankzij jouw steun, voeren wij actie: jouw in-
zet, jouw vrijgevigheid en je mobilisatie zijn de drijvende 
kracht van Dokters van de Wereld. In een tijdperk waarin 
fundamentele mensenrechten steeds meer onder druk wor-
den gezet, kies jij mee voor een kracht die ons samenbrengt: 
solidariteit. Bedankt.

 

OEKRAÏNE : 100 DAGEN WERKEN 
IN DE VUURLINIE 

FOCUS8

Redactie: Emmy Deschuttere – Vertalingen: Iso Translation – Layout: Françoise Albertyn – V.U.: Michel Genet – Foto’s: Caroline Thirion, Valerio Muscella, Olivier Papegnies. 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.

— Michel Genet
ALGEMEEN DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD 

Onze Belgische projecten worden mee 
mogelijk gemaakt door de financiële 
steun van de Nationale Loterij. 

EDITO
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BUDGET

€ 34.372.124€ 

85% VAN ELKE EURO GAAT 
RECHTSTREEKS NAAR HET 
TERREIN 

 85%  terreinacties 
 4%  Fondsenwerving
 5%  Ondersteuning missies
 6% Algemene werking 	

500 BELGISCHE VRIJWILLIGERS 
112 BELGISCHE WERKNEMERS 

INTERNATIONAAL 
469 BUITENLANDSE, 

LOKALE WERKNEMERS 
36 EXPATS

ONS TEAM VAN 1.117 MENSEN 
MAAKT ONZE PROJECTEN 

MOGELIJK

BELGISCHE
PROJECTEN

ANTWERPEN

NAMEN

BRUSSEL

LA LOUVIÈRE

CHARLEROI

BERGEN

18 PROJECTEN 
IN 10 STEDEN 

Brussel, 
Antwerpen, Brugge, Oostende, Zeebrugge, 
Charleroi, Colfontaine, La Louvière, Bergen, 

Namen
 

12.928 MENSEN* 
GEHOLPEN 

GEMIDDELD 250 PER WEEK 

14.701 CONSULTATIES 
UITGEVOERD 

*dakloze mensen, mensen zonder papieren, 
sekswerkers, druggebruikers, Belgen in armoe-
de, slachtoffers van seksueel geweld, vluchte-

lingen en migranten in transit 

JAARRAPPORT : 
DE ESSENTIE VAN DOKTERS VAN DE WERELD IN 2021!

BRUGGE

OOSTENDE

ZEEBRUGGE

COLFONTAINE
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INTERNATIONALE 
PROJECTEN

JAARRAPPORT : 
DE ESSENTIE VAN DOKTERS VAN DE WERELD IN 2021!

22 INTERNATIONALE 
PROJECTEN* 

*Rond primaire zorg, seksuele rechten en 
reproductieve zorg, migratie, mentale zorg, 

noodprogramma’s bij conflicten & urgenties, 
harm reduction, klimaat & gezondheid. 

IN 9 LANDEN 
RD Congo,

Benin, Burkina Faso, Niger, Mali, 
Marokko, Tunesië, 

Bosnië-Herzegovina , Kroatië

Een uitgebreide digitale & printver-
sie is vanaf 20 juli beschikbaar op 
www.doktersvandewereld.be. 

Uit ecologische redenen sturen we 
het jaarrapport niet langer naar 

onze donateurs. 

Wil je toch graag een printversie 
ontvangen? 

Stuur dan een mailtje naar 
donateurs@doktersvandewereld.be!

MALI
NIGER

CONGO

TUNESIË
MAROKKO

BURKINA
FASO

KROATIË

BOSNIË

BENIN
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POWER TO THE PEOPLE 
SAMEN STERK TEGEN SEKSUEEL 
GEWELD IN UVIRA, CONGO 

In beeldFOCUS

De ploeg van Dokters van 
de Wereld is onderweg naar 
één van de 9 zorgcentra die 
we ondersteunen. 

Overleg met de lokale leiders, burgers en leden. Sa-
men zorgen we ervoor dat seksueel geweld wordt 
voorkomen, beter wordt gedetecteerd en adequaat 
wordt behandeld én bestraft. 

Overlever van seksueel geweld, in 
gesprek met Malaika, psychosoci-
aal assistent in het zorgcentra van 
Makobola. 

Suzanne, een jonge, stralende vrouw 
van 28 jaar, was aan het werk toen 2 
gewapende mannen in burger haar 
verkrachtten en dreigden te doden als 
ze zou schreeuwen. 

Suzanne is één van de patiënten die 
Dokters van de Wereld bijstond vanaf het 
moment nadat ze deze vreselijke misdaad 
had meegemaakt. Via de vertrouwensper-
soon van het dorp waar Dokters van de 
Wereld nauw mee samenwerkt, werd ze 
begeleid naar één van de 9 zorgcentra die 
Dokters van de Wereld ondersteunt in de 
regio van Uvira. “Ik werd opgevangen door 
Malaika, de psychosociale werkster, kreeg me-
dische en psychologische zorg en ontving een 
PEP-kit die ervoor zorgt dat je geen Soa’s 
krijgt.” Na langdurige therapie, ook met 
haar man, gaat het vandaag beter met 
Suzanne. Ze is zelfs lid geworden van de 
‘Beschermende Gemeenschap’, het door 
Dokters van de Wereld opgerichte netwerk 
van geëngageerde burgers en dorpen dat 
er samen voor zorgt dat seksueel geweld in 
de regio beter wordt gedetecteerd, behan-
deld en bestraft. 

Sinds de start van dit project in 2021 hiel-
pen we samen met onze partners meer 
dan 1000 overlevers van seksueel geweld. 

De aanpak is holistisch: elke overlever 
wordt medisch en psychologisch begeleid 
maar krijgt ook juridische begeleiding en 
hulp om achteraf opnieuw aan te sluiten 
bij de gemeenschap, zowel sociaal als eco-
nomisch. 

In de 9 zorgcentra die Dokters van de 
Wereld ondersteunt, kunnen niet enkel 
overlevers van seksueel geweld terecht. 
Ook de lokale bevolking en ontheemde 
mensen kunnen op ons rekenen voor pri-
maire zorg, zwangerschapsbegeleiding, 
veilige bevallingen, pediatrische zorg en 
familiale planning.

Met de steun van het Belgische Ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking (DGD) 
en ECHO (Europese Civiele Bescherming 
en Humanitaire Hulp) van de E.U.

1

2

3
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Overleg met de lokale leiders, burgers en leden. Sa-
men zorgen we ervoor dat seksueel geweld wordt 
voorkomen, beter wordt gedetecteerd en adequaat 
wordt behandeld én bestraft. 

Overlever van seksueel geweld, in 
gesprek met Malaika, psychosoci-
aal assistent in het zorgcentra van 
Makobola. 

Een jonge mama en haar pasgeboren baby in het 
zorgcentrum van Kabimba. In elk van de 9 zorgcen-
tra kunnen vrouwen terecht voor gratis seksuele en 
reproductieve kwaliteitszorg. 

Een verpleegkundige van Dokters van de Wereld 
in consult met John, 2 jaar oud en geveld door 
malaria, een keelontsteking én een maaginfectie. 
Na 3 dagen in ons zorgcentrum gaat het stilaan 
beter met John. 

Het medisch personeel van Dokters van de Wereld 
in Makobola. We bieden er primaire medische zorg, 
pediatrische hulp, zwangerschapsbegeleiding en 
hulp bij bevallingen. 

4

5

6



100 DAGEN 
OORLOG 
IN EUROPA 
In Oekraïne (en daarbuiten) doen 
teams van Dokters van de Wereld 
er alles aan om medische noodhulp 
te verlenen aan mensen die door 
de oorlog zijn getroffen. Een blik 
achter de woelige schermen van onze 
grootste noodhulpoperatie ooit op 
Europees grondgebied. 

FOCUS
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MEDISCHE KONVOOIEN 
“TOEN STRAALJAGERS VLAK BOVEN ONS HOOFD 
VLOGEN, WAS HET WEL EVEN HEEL SPANNEND.” 

“Het moeilijkste deel van de reis was het traject van Dnipro (in het belegerde Oosten 
van het land, nvdr) naar Vinnytsia. We moesten veel omwegen maken om niet geraakt 

te worden door beschietingen of luchtaanvallen. De meest gespannen momenten waren 
toen straaljagers recht boven ons hoofd vlogen. We konden de zwarte rook zien van de 

plaatsen die waren aangevallen.”

Aan het woord is Bashir Kailani, Field 
Coördinator voor Dokters van de Wereld in 
Oekraïne. Samen met zijn collega’s over het 
hele land zet hij elke dag alles op alles om de 
Oekraïense burgers, vluchtelingen en zieken-
huizen in Oekraïne te helpen. 

Bashir zorgt er mee voor dat de medische 
konvooien van Dokters van de Wereld hun 
bestemming halen: “Naast de aanvallen op 
hospitalen (zie kaderstukje), kampen de zieken-
huizen en burgers met een acuut tekort aan me-
dicatie en medisch materiaal. Er zijn veel zieken-
huizen die hun bestellingen niet geleverd krijgen. 
Door de oorlog is de toeleveringsketen verstoord, 
rijden veel vrachtwagens niet meer en is brandstof 
moeilijk te krijgen. Door kapotte wegen zijn som-
mige routes ook langer geworden of staan er lange 
files. Bovendien zijn veel vrachtwagenchauffeurs 
gevlucht.” 

Toch lukt het Bashir en zijn collega’s om de 
konvooien op de juiste bestemming te krij-
gen: sinds de start van het conflict, bevoor-
raadde Dokters van de Wereld al meer dan 
24 hospitalen over het hele land met tonnen 
medicatie en medisch materiaal. Ook tot in 
de gevaarlijkste gebieden in het Oosten van 
het land. Dankzij die konvooien konden we 
ziekenhuizen helpen met de zorg van 267.000 
gehospitaliseerde burgers.

“We hebben gelukkig een groot netwerk van par-
ticuliere chauffeurs en lokale verenigingen. Recent 
nog vervoerden we dialysemachines vanuit Kyiv 
naar het hospitaal in de Donetsk regio: het hos-
pitaal had al betaald voor de apparatuur maar 
vond niemand die ze tot bij hen wou brengen. Via 
ons netwerk vonden we uiteindelijk een chauf-
feur die de apparatuur tot daar transporteerde. 
Chauffeurs zijn de stille helden van deze oorlog.” 

FOCUS
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272 AANVALLEN OP HOSPITALEN, 
1 ERVAN ONDERSTEUND DOOR 
DOKTERS VAN DE WERELD 
Volgens de WHO werden sinds de start van de oor-
log 272 hospitalen aangevallen.Eén van die gebom-
bardeerde hospitalen was dat van Severodonetsk, 
een ziekenhuis dat door Dokters van de Wereld 
wordt bevoorraad met medicatie en medisch mate-
riaal. “2 vleugels raakten compleet vernietigd. In elke 
oorlog is het één van de morele dieptepunten als zie-
kenhuizen en zorgpersoneel doelbewust in het vizier 
worden genomen.” 



KAN IK NIET EVENGOED ZELF RECHTSTREEKS 
MEDICATIE EN MATERIAAL DONEREN? 
HOEWEL GOEDBEDOELD, IS DIT GEEN GOED IDEE. DAARVOOR ZIJN 
ER EEN AANTAL REDENEN. 
1. Aan de levering van een medisch konvooi, gaat een doordacht 

proces vooraf, waarbij we samen met de hospitalen een gedetail-
leerde balans maken van de tekorten en noden, de konvooien via 
een strenge toeleveringsketen enwarehouses voorbereiden en 
tenslotte transporteren. Hoewel goedbedoeld, doneren mensen 
vaak dingen waar geen nood aan is, waar ziekenhuizen helemaal 
niets mee kunnen doen en waarvoor geen toeleveringsketen 
voorhanden is. 

2. De medische konvooien met medicatie en materiaal die wij afleve-
ren, voldoen aan de strengste internationale normen. Bij gedo-
neerd materiaal is dat soms niet het geval, en wordt bijvoorbeeld 
beschadigd of vervallen materiaal gedoneerd. 

3. Wil je toch helpen? Dan doe je het best een gift, zodat wij de 
aankoop, opslag en het transport kunnen financieren.

FOCUS



DONATEURSMAGAZINE 143 — 13

DAVIDE OLCHINI, MEDISCH DIRECTEUR BIJ DOKTERS 
VAN DE WERELD 
WAT ZIT IN EEN MEDISCH KONVOOI? 
Naast geneesmiddelen bevat de basisuitrusting medische materialen zoals hand-
schoenen, maskers, pleisters, verband en kompressen voor wondverzorging. Het 
bevat ook andere uitrusting zoals sterilisatiedozen, scharen, flesjes, chirurgische 
instrumenten en thermometers.

De aanvullende module omvat ondermeer geneesmiddelen voor de behandeling 
van diabetes, hart- en vaatziekten, voorgeschreven pijnstillers, anti-allergenen of 
anti-epileptica, alsmede antibiotica.

Ook psychotrope geneesmiddelen maken deel uit van de aanvullende module, naast 
medicatie voor de behandeling van ademhalingsziekten en diarree. Ook scalpels, 
dozen voor het wegwerpen van injectiespuiten, alsmede slangen, stethoscopen, 
schorten en chirurgische instrumenten maken deel uit van deze module. 
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FOCUSFOCUS

MEDISCHE 
HULPVERLENING 

DOOR DE LAGE VACCINATIEGRAAD 
LOPEN KINDEREN HET RISICO OP 

ZIEKTES ALS MAZELEN 

Sinds de start van de oorlog zijn zo’n 13 miljoen mensen hun huis ont-
vlucht. Zo’n 8 miljoen mensen zijn naar Oekraïense steden getrokken 
die ‘veiliger’ zijn, 5 miljoen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. 

Zowel in de gastlanden als in Oekraïne zelf, heeft Dokters van de 
Wereld medische urgentieteams ingezet.
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OEKRAÏNE
SLOVAKIJE

SIRET

SUCEAVA

CHERNIVTSI

MICHALOVCE DNIPRO

KHARKIV

ROEMENIË

“Omdat mannen tot 60 jaar het land niet mogen ontvluchten, 
bestaat de overgrote meerderheid van de vluchtelingen uit vrouwen, 

kinderen en ouderen. Vaak komen ze koud en uitgedroogd aan, 
sommigen hebben dagenlang gereisd. De barre en krappe omstandig-
heden tijdens hun reis en in de opvangcentra maken hen vatbaarder 
voor infectieziektes en virussen, ook Covid-19. Terwijl kinderen door 
de lage vaccinatiegraad in Oekraïne het risico lopen op bv. mazelen, 

worden vrouwen geconfronteerd met een gebrek aan seksuele en re-
productieve gezondheidszorg: ze raken niet meer aan contraceptie en 
menstruatiehygiëne, zwangere vrouwen hebben nood aan opvolging 

en naar schatting heeft 15% spoedeisende verloskundige zorg nodig.”

Ook het grote aandeel Oekraïense burgers met chronische 
ziektes hebben hulp nodig: naar schatting heeft een derde van 

de bevolking hypertensie en heeft 7% diabetes. De meeste 
vluchtelingen arriveren zonder medisch dossier of voldoende 
medicijnen. In sommige gevallen is dat een kwestie van leven 

of dood, zoals bij insuline voor diabetes of diuretica voor 
hartfalen. 

WAT DOET DOKTERS VAN 
DE WERELD? 

Op verschillende hotspots (zie kaart) in en rond Oekraïne heeft 
Dokters van de Wereld mobiele medische teams ingezet (met 
een wisselende samenstelling van artsen, vroedvrouwen, psy-
chologen, en apothekers). De teams zorgen ervoor dat op de 

vlucht geslagen burgers toegang krijgen tot primaire medische 
hulp, seksuele & reproductieve zorg, gratis medicatie en bege-

leid worden naar het ziekenhuis als dat nodig blijkt.
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MENTALE 
HULPVERLENING 

“IK ZAG EEN RAKET BINNENVLIEGEN IN 
MIJN OUDE SCHOOL. OP 1 WEEK TIJD 

WERD IK HELEMAAL GRIJS”

“Ik zat 2 weken vast in Kharkiv. 2 weken lang werden we gebombardeerd, onze 
huizen daverden, er was geen verwarming, water of elektriciteit op de plek waar ik 
schuilde. Toen het sneeuwde werd het min 23 graden. Ik kreeg vrieswonden door de 
kou. Nu moet ik op mijn gezondheid letten. Maar kan je genezen van zenuwen? 
Ik werd op 1 week tijd helemaal grijs. Stel je dat eens voor? Nog steeds lijkt het 
allemaal op een zieke droom: ik keek naar buiten en zag raketten binnenvliegen 
bij mijn buren en in mijn oude school waar ik mijn jeugd doorbracht. Hoe kan je 
zoiets verwerken? Dat is de vraag.” Sergey, voormalig zakenman die Kharkiv 

ontvluchtte 



Uit studies wordt geschat dat minstens een derde van de 
Oekraïense vluchtelingen door de oorlog een depressie, 
angststoornissen of posttraumatische stressstoornissen 

(PTSS) zal ontwikkelen. Als die aandoeningen niet 
worden aangepakt door middel van counseling, onder-

steuning en therapie, kunnen ze chronisch ziek worden, en 
dat kan leiden decennialange of zelfs levenslange gezond-

heidslasten. 

Daarnaast is er sprake van een zorgbreuk bij mensen die 
vooraf aan de oorlog al in behandeling waren voor men-
tale ziektes zoals depressie, dwangstoornissen, bipolaire 

stoornis of schizofrenie. Het is cruciaal dat zij zo snel 
mogelijk hun behandeling herop kunnen starten. 

WAT DOET DOKTERS 
VAN DE WERELD? 

Op verschillende hotspots (zie kaart) heeft Dokters van de 
Wereld mentale hulpprogramma’s opgezet. Daarbij gaat 

het om een combinatie van outreachteams met psycholo-
gen, individuele gesprekstherapie, groepstherapie, online 
consults en hulplijnen in de oorlogsgebieden die volledig 

zijn afgesloten van (mentale) zorgmogelijkheden. 
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MOBILISATIE

STOP HUNGER EN DOKTERS VAN 
DE WERELD IN DE BRES VOOR 

KWETSBARE VROUWEN 

Sinds de winter van 2019 steunt Stop 
Hunger onze acties voor vrouwen 
in België. Een overzicht van onze 
samenwerking met als rode draad 
de toegang tot gezonde voeding en de 
empowerment van vrouwen. 

GEZONDHEID: OOK EEN KWESTIE 
VAN VOEDING. 

Gezond eten, het is voor de meesten onder 
ons ons een kwestie van slim kiezen. Behal-
ve als je in precaire omstandigheden leeft. 
Want hoe kan je goed eten zonder geld en 
informatie over wat gezond eten inhoudt? 
In het kader van onze samenwerking met 
Stop Hunger − een filantropische actie van 
Sodexo − hebben we daarom een reeks "ge-
zondheid en voeding"-evenementen geor-

ganiseerd voor vrouwen in precaire en dak-
loze leefomstandigheden.  Elk van hen had 
een zeer beperkte toegang en kennis tot een 
evenwichtige voeding. De onderwerpen die 
tijdens de workshops werden besproken, 
werden door de vrouwen zelf aangedra-
gen en sloten aan bij de dagelijkse zorgen 
van de deelnemers: hoe eten als je diabetes 
hebt, hoe gezond koken voor kinderen met 
een klein budget, de impact van suiker en 
vet op het lichaam.

3 MAALTIJDEN PER DAG IN ONZE 
HERSTELOPVANG VOOR DAKLOZEN.

Een deel van de steun van Stop Hunger 
wordt besteed aan onze herstelopvang in 
Antwerpen. Hier bieden we voor lange-
re termijn holistische begeleiding, zorg en 

onderdak aan verzwakte en zieke daklozen. 
Onder hen ook vrouwen. Met de steun van 
Stop Hunger en de teams van Sodexo Bel-
gië kregen dakloze vrouwen onderdak, me-
dische hulp en drie maaltijden per dag. 

In een context waarin steeds meer 
vrouwen in ons land zich in nood be-
vinden is de samenwerking met Stop 
Hunger relevanter dan ooit: 

"We zien een nieuwe groep vrouwen die we niet 
eerder in onze projecten zagen. Ze komen voor 
de eerste keer naar ons. Ze komen voor het eerst 
bij ons voor hygiëneproducten, maskers, sanitaire 
bescherming, kleren of voedsel." Céline Glorie, 
Coördinator seksuele en reproductieve ge-
zondheid van Dokters van de Wereld.
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Help een handje 
mee op Doc'Riders! 

Op 17 en 18 september gaat de 4e editie van 
Doc’Riders door en daarvoor zijn we nog op 

zoek naar vrijwilligers!
 

WAT? 
Van meehelpen op de catering, de logistiek, het meehel-
pen op de rustpunten of als chauffeur fietsers met pech 
helpen: het aanbod is gevarieerd én gegarandeerd fun! 

HOE? 
Je kan het inschrijvingsformulier op onze website 
invullen of rechtstreeks contact met ons opnemen 
via het e-mailadres hello@docriders.org of op 

02/225.43.48, wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op! 

Opnieuw zetten zich afgelopen maanden tientallen 
mensen in voor onze projecten! 

♥ Onze vrijwilligers die ons het hele jaar door helpen 
om sociaal onrecht te genezen 
♥ Onze donateurs en onze partners: jullie maken onze 
projecten mogelijk 
♥ De vele steun die we kregen naar aanleiding van 
onze urgentieprojecten in OekraÏne
♥ Iedereen die een actie heeft opgezet voor Dokters 
van de Wereld: 
♥ Kids voor Kiev uit Dendermonde die speci-
aal voor onze Oekraïense projecten een nummer  
componeerden én zelf inzongen! 
♥ Rust in beweging organiseerden Qigong en tai chi 
sessies t.v.v onze projecten in Oekraïne
♥ de familieleden van overledenen die in moeilijke tij-
den aan ons dachten om bloemen en kransen te ver-
vangen door een gift aan Dokters van de Wereld
♥ de kersverse ouders die een vrijblijvende gift vroe-
gen voor onze projecten naar aanleiding van de ge-
boorte van hun kind 

Bedankt aan... 

DOKTERS 
VAN DE WERELD 

IN FESTIVALMODUS! 

Voor het eerst sinds de pandemie zijn 
ook wij weer present op de 

zomerfestivals!

Kom ons bezoeken op onze stand en 
maak kennis met onze projecten, 

vrijwilligers en medewerkers!

EVENEMENTEN 2022
DATUM EVENT PLAATS

21/7 NATIONAAL 
FEEST

BRUSSEL

28-31/7 ESPERANZAH! FLOREFFE

26-28/7 LES SOLIDARITÉS NAMEN

17-18/9 DOC'RIDERS MARCHE-EN-
FAMENNE



Door de grote tekorten in de hospitalen is er komende maanden nood aan 
medische noodkonvooien. Samen met jou kunnen we hierin slagen. Doe een 
gift voor Oekraïne!

IN OEKRAÏNE HEBBEN 13 MILJOEN MENSEN 
DRINGEND NOOD AAN HUMANITAIRE HULP. 

BE26 0000 0000 2929 
www.doktersvandewereld.be


