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Priscilla werkt als medisch coördinator voor  
Dokters van de Wereld 

...Wat ik doe?... 
Mijn verhaal bij Dokters van de Wereld begon toen ik 
me aanmeldde en als vrijwillig verpleegkundige aan 
de slag ging in de Belgische projecten van Dokters van 
de Wereld. Toen al zag ik hoe mijn waarden en die van 
Dokters van de Wereld op één lijn zaten: engagement, 
sociale rechtvaardigheid en een gelijke toegang tot 
zorg. Intussen werk ik als medisch coördinator in de 
Brusselse Humanitaire hub: dat is een plek waar dakloze 
migranten terecht kunnen voor o.a. kledij, voedsel en 
dus ook medische hulp. 

...Wat ik voel?... 
Enerzijds voel ik mij een geluksvogel: de impact die onze 
acties hebben is groot, een waardig onthaal maakt echt 
een verschil. Het is een voorrecht om met onze patiënten 
te werken: ze beschikken over een weerbaarheid en 
een basisoptimisme waar wij een voorbeeld kunnen 
aan nemen. Maar evengoed voel ik soms kwaadheid. 
Verontwaardiging over het beleid, op politici die bewust 
dikke muren optrekken voor diezelfde mensen en hen 
roekeloos inzetten voor polariserende tweets. 

...Wat ik hoop?... 
Een mentaliteitsverandering bij onze politici. Onlangs 
publiceerden we een rapport waaruit bleek dat vrouwen 
zonder papieren in ons Belgenland worden uitgesloten 
van abortus met alle (clandestiene) gevolgen en 
persoonlijke drama’s van dien. Mijn droom is dat dit 
soort rapporten niet meer hoeven te bestaan en dat 
de politici eindelijk werk van maken van een eerlijke 
toegang tot zorg.

PORTRET BRUSSEL

Priscil la Fligitter
MEDISCH COÖRDINATOR

«Het is een voorrecht om 
met onze patiënten te 
werken: ze beschikken over 
een weerbaarheid en een 
basisoptimisme waar wij 
een voorbeeld kunnen aan 
nemen.» ●
Priscilla,
Medisch coördinator
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‘T BOEIT ONS NIET!
Of ze nu op straat moeten bedelen om te overleven: het 
boeit ons niet. 

Of ze nu binnen of buiten de moraal vallen, of behoren tot 
het ‘verkeerde kamp’: het boeit ons niet. 

Onze eindejaarscampagne '’t Boeit ons niet' zet de 
waarden van Dokters van de Wereld op scherp. 

Elke dag trekken onze teams naar plekken en mensen 
waar de rest liever van wegkijkt. Of het nu gaat over 
de asielzoekers aan het Klein Kasteeltje, de duizenden 
daklozen in ons land, of de achtergebleven burgers in 
Oekraïne: het boeit ons niet dat ze een ander kleur hebben 
of taal spreken, dat ze binnen of buiten de norm vallen of 
gisterennacht nog op een stuk karton moesten slapen. Het 
enige wat ons boeit is hun recht op zorg en waardigheid. 

Vanaf 5 december is de campagne '’t Boeit ons niet' 
te zien en te horen op TV, radio en sociale media. 

Als trouwe donateur weten we dat je door dik en dun achter 
onze strijd staat. Daarom delen we met jou exclusief een 
poster van onze campagne. Zo kan je de komende weken 
samen met ons een kanjer van een statement maken voor 
je buren! 

Bedankt! 

PS: We geven jou nu al het exclusieve nieuws mee dat 
Zwangere Guy de stem zal zijn van onze TV- en  
radiocampagne (maar… hou het nog even  
geheim:-)).

Redactie: Emmy Deschuttere – Bijdrages en eindredactie: Elise Cartuyvels, Muriel Gonçalves, Camille Danneels, Dorine Naeyaert, Myriam Cherroud, Justine Deboeck Vertalingen: Iso 
Translation – Layout: Françoise Albertyn – V.U.: Michel Genet – Foto’s: Matilda Finn, Olivier Papegnies, Kristof Vadino, MdM Oekraïne, Marie Monsieur, Denis Rouvre, Armonia Travata. 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

 ‘TBOEIT ONS NIET 
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IN BEELD

80% 
Al sinds juni staat Pakistan 
onder water: meer dan 
80% van het land staat 
blank, 33 miljoen mensen 
zijn getroffen. 
In één van de zwaarst getroffen provincies, 
werd een noodoperatie gestart in Khyber 
Pakhtunkhwa (KP). Met onze mobiele 
klinieken verleenden we primaire en 
seksuele en reproductieve zorg aan 1200 
slachtoffers. We zorgden ook voor de 
installatie van tenten voor 52.000 personen 
en leverden medische noodkonvooien aan 
hospitalen. 
 
Dokters van de Wereld is van plan om 
operaties op te starten in andere zones. 

Mee solidair zijn met Pakistan? Steunen kan 
op www.doktersvandewereld.be

Raketaanvallen boven de hoofden 
van onze medewerkers

Op 11 oktober werd Oekraïne opgeschrikt door 84 
raketaanvallen. In veel van de gebombardeerde steden waren 
op dat moment medewerkers van Dokters van de Wereld 
aan het werk: “Onze teams verleenden die dag medische, 
mentale en materiële hulp in onder meer Kiev, Tsjernvitsi, 
Dnipro en Kharkiv. Door de raketaanvallen moesten onze 
teams noodgedwongen stand-by gaan. Zo kon ons mobiele 
team in Tsjernvitsi bijvoorbeeld niet meer langsgaan bij een 
onthaalhuis waar 139 weeskinderen wonen met specifieke 
medische en psychische noden.” vertelt Olena Holub, Liaison 
Officer voor Dokters van de Wereld. 

Vanaf de start van de aanvallen in Oekraïne is Dokters van de 
Wereld actief in het land. We verlenen medische en mentale 
hulp aan overgebleven burgers in 10 steden. Daarnaast 
zijn er doorlopend medische konvooien onderweg naar de 
overgebleven zorgcentra en ziekenhuizen. 

Steunen kan op www.doktersvandewereld.be 
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Rapport: No peace of mind in Palestina 
Al vele jaren verleent Dokters van de Wereld medische 
en mentale hulp aan de Palestijnse burgers in de bezette 
gebieden. 

Dat conflict een gigantische impact heeft op de mentale 
gezondheid is een evidentie: uit cijfers van de WHO blijkt 
dat 22% van de mensen die leven in conflictgebieden 
levenslang kampen met serieuze geestelijke problemen. 

Dit werd onlangs bevestigt in ons rapport ‘No peace of Mind’. 
Daarin peilen we naar de mentale gezond bij Palestijnse 
burgers in de bezette gebieden. Uit de vele cijfers en  
getuigenissen valt één triest cijfer op: 80% van de mensen 
voelt chronische en extreme angst door de bezetting en de 
impact hiervan. Een volk met No Peace of Mind… 

 “Samen met @Vluchtelingenwerk Vlaanderen en andere organisaties 
doen we opnieuw het werk van een falende overheid. Een dikke nul op tien 
voor mensenrechten in ons land.” 
Midden oktober werden in Brussel opnieuw honderden vluchtelingen de straat opgestuurd. Onder hen ook kinderen, vrouwen en 
gezinnen. Samen met onze terreinpartners organiseerden we in allerijl een oplossing via hotels en solidaire burgers. Opnieuw springt het 
middenveld in de bres waar een falend beleid al maandenlang de bal misslaat. Een dikke nul op tien voor mensenrechten in ons land.



FOCUS

 ‘TBOEIT ONS NIET 
IN DECEMBER GAAN WE VAN START MET ONZE 
EINDEJAARSCAMPAGNE ‘’T BOEIT ONS NIET’. 
DUIK NU AL MEE IN DE LEEFWERELD VAN ONZE 
PATIËNTEN ACHTER ONZE CAMPAGNE. 



'T BOEIT ONS NIET 
…DAT MARINO UIT OOSTENDE GEEN 
MUTUALITEIT HEEFT 

“Ik belandde op straat toen mijn huisbaas het huis ver-

kocht. Vroeger werkte ik als loodgieter, maar ik werd door 

een werkongeval invalide. Ik heb geen ‘mutuel’ en ik ben 

blij dat ik hier kan komen. Ik werd een tijd geleden over-

vallen en in elkaar geslagen. Mijn hand heeft enkele da-

gen geen bloed gekregen. De wonde was ontstoken en ik 

heb veel te lang gewacht om me te laten verzorgen. Hier 

zorgen ze ervoor dat mijn hand zal genezen.”

“Ik belandde op 
straat toen mijn 
huisbaas het 
huis verkocht”
Marino, Oostende

DONATEURSMAGAZINE 144 — 7
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FOCUS

Het aantal daklozen in ons land 
stijgt jaar na jaar. Geschat wordt dat 
dit cijfer door de stijgende energie- 

en huurprijzen nog verder zal stijgen. 
Dokters van de Wereld pleit voor meer en 

menswaardige opvangplekken, eerlijke 
huurprijzen en een toegankelijkere 

zorg voor wie geen adres, 
mutualiteit of papieren 

(meer) heeft.

'T BOEIT ONS NIET 
…DAT MAURICE (60 JAAR) 
VANNACHT OP STRAAT SLIEP 
IN BRUSSEL

"Ik ben een echte Brusseleir. Maar sinds juli 

ben ik een Brusseleir die op straat slaapt. Met 

deze getuigenis wil ik tonen dat iedereen 

dakloos kan worden. Ik werd dakloos 

nadat ik mijn job verloor, rond dezelfde 

periode dat ik familiale problemen had. Al 

snel belandde ik in een depressie, vond ik 

niet meer de moed om mijn administratie 

op te volgen en kon ik mijn huur niet meer 

betalen. Een half jaar later kwam ik thuis na 

een wandeling en ontdekte ik dat mijn slot 

was veranderd. 2 weken lang sliep ik bij 

vrienden thuis, daarna in het park, vandaag 

slaap ik op straat. Ik voel me niet veilig. Ik 

ben constant aan het tobben, mentaal is het 

straatleven zwaar. Daarom kom ik naar de 

Medibus. Dan kan ik even aan iets anders 

denken, een koffietje drinken, gesprekken 

hebben met jullie vrijwilligers, het doet en 

voelt goed. Ik hoop dat mijn leven binnenkort 

weer op zijn pootjes zal vallen.” 

Marino en Maurice zijn allebei dakloos en 
kwamen bij ons langs in onze Brusselse 
Medibus en Oostendse zorgantenne. Het 
boeit ons niet dat Marino en Maurice op 
straat leven. Want het enige wat voor ons 
telt is hun gezondheid en recht op zorg.

“Ik ben een echte 
Brusseleir. Maar 
sinds juli ben ik een 
Brusseleir die op 
straat slaapt”
Maurice, Brussel
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Het aantal daklozen in ons land 
stijgt jaar na jaar. Geschat wordt dat 
dit cijfer door de stijgende energie- 

en huurprijzen nog verder zal stijgen. 
Dokters van de Wereld pleit voor meer en 

menswaardige opvangplekken, eerlijke 
huurprijzen en een toegankelijkere 

zorg voor wie geen adres, 
mutualiteit of papieren 

(meer) heeft.

'T BOEIT ONS NIET 
…DAT ALMOHAMAD UIT SYRIË NOG GEEN 
ERKENDE VLUCHTELING IS 

“Ik kwam hier anderhalve maand geleden aan, we doorkruisten 

Griekenland, Servië, Tsjechië en Duitsland. Ik kwam hier uitgeput en 

ziek aan. Na een intakegesprek bij Fedasil werd ik terug op straat 

gezet. Een vriend vertelde me over Dokters van de Wereld. Ik heb 

namelijk geen ziekteverzekering, maar bij Dokters van de Wereld 

geven ze daar gelukkig niet om. Ik heb schurft gekregen door de 

onhygiënische omstandigheden onderweg. Ik ben heel blij dat ik hier 

terecht kan. Ik voel me hier veilig en welkom.”

Almohamad is één van de vluchtelingen die we bijstaan met 
medische en mentale zorg. Door de opvangcrisis bij Fedasil slapen 
honderden asielzoekers al maandenlang elke dag op straat. Vooral 
alleenstaande mannen als Almohamad worden in de steek gelaten, 
maar ook minderjarigen en kinderen werden onverbiddelijk de 
straat opgestuurd. Samen met andere verenigingen zoeken we 
naar noodoplossingen en bieden we humanitaire hulp. Intussen 
blijven we de Belgische staat aanklagen voor schuldig verzuim.

“Ik ben een echte 
Brusseleir. Maar 
sinds juli ben ik een 
Brusseleir die op 
straat slaapt”
Maurice, Brussel

“Ik heb schurft 
gekregen door 
de onhygiënische 
omstandigheden 
onderweg”
Almohamad, Oostende
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HET BOEIT DOKTER 
PIERRE NIET 

“Het boeit mij niet dat onze patiënten 

dakloos zijn, geen rode duit hebben, kampen 

met verslavingen, een gevangenisverleden 

hebben of zonder papieren wonen in ons 

land. Het enige wat voor mij telt, is dat ze op 

een menselijke manier behandeld worden. 

En dat is wat we doen bij Dokters van de 

Wereld. De meest voorkomende problemen 

die ik hier zie zijn luchtweginfecties, 

urineweginfecties, depressies en psychoses. 

De mentale ballast die onze patiënten 

meedragen is enorm. Daarom beschikken we 

over een psycholoog die hen kan bijstaan."

Dokter Pierre werkt al 7 jaar als vrijwilliger 
in onze kustantennes in Zeebrugge & 
Oostende. In Oostende zien we een mix 
van kansarme Belgen, ex-gedetineerden, 
mensen met een verslavingsproblematiek 
en kwetsbare migranten. In Zeebrugge 
staan we Pastoor Marechal bij met 
medische hulp voor migranten die 
Engeland willen bereiken. 

“De mentale ballast 
die onze patiënten 
meedragen is enorm. 
Daarom beschikken 
we over een 
psycholoog die hen 
kan bijstaan”
Dr. Pierre Cybulski

FOCUS
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'T BOEIT ONS NIET 
… DAT DE BRAZILIAANSE RAYANA 
(31 JAAR) EN HAAR ZOONTJE VAN 
2 ONDERGEDOKEN LEVEN IN ONS 
LAND 

“Ik ben naar België gekomen op aanraden van een 

vriend. Hij had me gezegd dat hij me ging helpen 

met het vinden van een woning en een baan 

maar daar kwam uiteindelijk niets van in huis. 

Sindsdien ben ik dakloos. Ik heb vreselijke dingen 

meegemaakt, veel geweld moeten ondergaan, 

werd soms uitgebuit ‘in ruil’ voor een maaltijd of 

een bed. Ik heb vaak donkere gedachten. Ik wist 

dat Europa niet perfect was, maar ik dacht wel 

dat er hier mensenrechten bestonden. Hoe kan 

het dat je hier als alleenstaande moeder op straat 

wordt achtergelaten? Gelukkig kan ik hier terecht 

bij een dokter en word ik behandeld. Ik droom 

van een gewone job, een normaal leven voor mijn 

kind, een studiootje voor mezelf."

Rayana is één van de naar schatting 100 
à 150.000 mensen zonder papieren die 
ondergedoken leven in ons land. Als je geen 
papieren hebt, kan je enkel aan medische zorg 
raken via een zeer omslachtige procedure. 
Daarom geven veel mensen hun zoektocht naar 
medische hulp op, zelfs als de nood groot is. 
Dokters van de Wereld springt voor hen in de 
bres. Zo trekken we naar de nachtopvangcentra 
voor alleenstaande gezinnen waar onze 
mobiele teams mensen zoals Rayana verzorgen. 
Daarnaast pleiten we onafgebroken voor meer 
basisrechten en een menswaardige toegang tot 
zorg voor deze onzichtbare groep.

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

“Ik wist dat Europa 
niet perfect was, 
maar ik dacht 
wel dat er hier 
mensenrechten 
bestonden”
Rayana, Brussel

Rayana is één van de naar schatting 100 
à 150.000 mensen zonder papieren die 
ondergedoken leven in ons land. De 
meesten van hen worden uitgesloten 
van zorg.

FOCUS



DONATEURSMAGAZINE 144 — 13

AL ONZE PROJECTEN IN BELGIË 

ANTWERPEN

NAMEN

BRUSSEL

LA LOUVIÈRE

CHARLEROI

BERGEN

BRUGGE
OOSTENDE

ZEEBRUGGE

COLFONTAINE

18 projecten in 10 steden 
Brussel, Antwerpen, Brugge, Oostende, Zeebrugge, 
Charleroi, Colfontaine, La Louvière, Bergen, Namen
 

12.928 mensen* geholpen 
afgelopen jaar, gemiddeld 
250 per week 

14.701 consultaties 
*Dakloze mensen, mensen zonder papieren, 
sekswerkers, druggebruikers, Belgen in armoede, 
slachtoffers van seksueel geweld, vluchtelingen en 
migranten in transit. 

Legende: 
 Medibus 

 Zorgantenne 

 Zorgcentrum 

 Humanitaire hub

Boeit het jou ook niet dat 
onze patiënten dakloos zijn, 
geen papieren hebben of in 
armoede leven? Is dat wat 
voor jou telt hun recht op zorg 
en menselijkheid? Steun dan 
onze projecten met een gift. 
Want jouw steun zorgt ervoor 
dat we nieuwe projecten op-
starten, Medibussen kunnen 
inzetten, mensen kunnen aan-
werven en cruciale medicatie 
en medisch materiaal kunnen 
kopen voor onze patiënten. 

BOEIT HET JOU OOK NIET?

GIFTOPROEP
Steun onze projecten deze 

winter met een gift! 

Scan de QR code 

OF Doe een gift op 
BE26 0000 0000 2929 met 
de vermelding WINTER2022 

OF surf naar 
www.doktersvandewereld.be
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We willen de vele mensen en organisaties bedanken die ons 
afgelopen maanden opnieuw massaal hebben gesteund! 

Onze vrijwilligers die ons het hele jaar door helpen om 
sociaal onrecht te genezen. 
Onze donateurs en onze partners: jullie maken onze 
projecten mogelijk!

Iedereen die een actie heeft opgezet voor Dokters van de Wereld: 

♥ Armonia Travata die in Gent een concert organiseerden 
met Voces8 en een deel van de winst schonken aan Dokters 
van de Wereld 
♥ de ouders van Wout die ons vermelden op het 
geboortekaartje om een gift te doen 
♥ de familieleden van overledenen die in moeilijke 
tijden aan ons dachten om de bloemen en kransen 
te vervangen door een gift 
♥ onze partners die ons gratis materiaal doneerden: 
wij bedanken u nu al voor jullie verdere steun 
♥ de promovendi van de Tandheelkundige afdeling van het 
UCL die hun prijs van het Chambre de Médecine Dentaire 
aan Dokters van de Wereld hebben geschonken 
♥ Toos van Liere die in Halle een expositie gaf waarin ze 
schilderijen schonk in ruil voor een gift naar Dokters van de 
Wereld. 

Bedankt! 

GEZOCHT: VRIJWILLIGE TANDARTSEN IN ANTWERPEN! 

Dokters van de Wereld heeft sinds kort een gloednieuwe tandartspraktijk in ons  
Antwerps zorgcentrum! 

Maar jammer genoeg hebben we een groot tekort aan vrijwillige tandartsen. En dat  
terwijl zich elke inschrijvingsdag minstens 5 mensen met tandproblemen aanmelden. 

Ben of ken jij een tandarts die zich een halve dag per maand wil inzetten voor onze 
patiënten in ons kabinet? Neem dan een kijkje op onze vrijwilligersvacatures op  
www.doktersvandewereld.be! 

Donateursvragen

Kan ik Dokters van de Wereld opnemen in 
mijn testament? 
Vast en zeker! Door Dokters van de Wereld 
op te nemen in je testament, maak je het 
mogelijk directe hulp te bieden aan zij die er het 
meeste nood aan hebben. Legaten maken een 
aanzienlijk deel uit van onze inkomsten en gaan 
rechtstreeks naar onze projecten in België en in 
de rest van de wereld. 

Wist je dat legaten aan goede doelen sinds juli 
2021 genieten van een nultarief? 
Indien je in Vlaanderen woont en ons opneemt 
in je testament, moeten wij hier voortaan geen 
schenk- of erfbelastingen meer op betalen. Wij 
zijn zeer blij met deze nieuwe maatregel die een 
extra aanmoediging is voor de non-profit sector! 

Hoe kan ik meer te weten komen over het 
schenken en nalaten aan een goed doel?
Bestel onze gratis brochure over legaten en 
testamenten via onze website 
www.doktersvandewereld.be/legaten. 

Neem contact op met onze legaten- 
verantwoordelijke. Zij zal je met plezier verder 
helpen. Gratis, discreet en vrijblijvend. 

Camille Danneels
verantwoordelijke legaten
0486 54 60 22
legaten@doktersvandewereld.be

© Armonia Trovata zingt voor Dokters van de Wereld

MOBILISATIE



De Warmste Week 
komt eraan! 
 
… en Dokters van de Wereld is één van 
de 270 goede doelen van De Warmste 
Week 

Concreet gaat een deel van het ingezamelde 
geld van de Warmste Week naar onze 
Antwerpse herstelopvang. Na het indienen 
van een lijvig dossier, koos De Warmste 
Week onze Antwerpse Herstelopvang uit als 
één van de 270 projecten die strijden tegen 
kansarmoede! 
 
Kom mee in actie en steun onze safe space 
voor zieke en verzwakte daklozen! 

Onze Herstelopvang voor daklozen is een 
unieke plek waar zieke en verzwakte dak- en 
thuislozen 7 dagen op 7 en de klok rond 
opvang en medische begeleiding krijgen. Elke 
dakloze patiënt krijgt een eigen kamer om 
opnieuw voeten onder de grond te krijgen. 
Elke dakloze wordt intensief begeleid door een 
team van artsen, verpleegkundigen en sociaal 
begeleiders. Samen zoeken we naar duurzame 
oplossingen eens onze dakloze patiënten er 
medisch en mentaal weer bovenop zijn. Met 
de ingezamelde fondsen van de Warmste Week 
zullen we onze patiënten in de Herstelopvang 
nog beter kunnen omringen met revalidatie, 
algemeen welzijn en ergotherapie. 

Registreer nu je actie of schrijf 
je in voor de Warmathons op: 

www.dewarmsteweek.be!



DAT ZE ZIJN MOETEN 
VLUCHTEN VOOR 
GEWELD. DAT ZE IN 
ONS LAND AANKOMEN 
ZONDER PAPIEREN. 
DAT ZE ONZE TAAL 
NIET SPREKEN EN 
NIET MEER TERUG 
DURVEN NAAR HUN 
LAND.  HET  BOEIT 
ONS NIET. WANT 
H E T  E N I G E  WAT 
VOOR ONS TELT, IS 
HUN RECHT OP ZORG.

 ‘TBOEIT ONS NIET 

 BE26 0000 0000 2929


