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... Hoe zag deze samenwerking het licht? ... 
De eerste keer dat we samenwerkten was tijdens de winter 
van 2015-16. Dokters van de Wereld was toen bezig met 
een griepvaccinatiecampagne voor hun patiënten.We 
hebben hen toen ondersteund met medisch materiaal & 
griepvaccins. Vanaf dat moment is onze samenwerking 
inniger geworden. 

... Hoe ziet het partnership er vandaag uit? ... 
Die bestaat uit 3 pijlers. Concreet zorgen we ervoor dat 
de patiënten van Dokters van de Wereld hun medicatie 
in één van onze apotheken kunnen afhalen zonder 
dat ze die moeten betalen. Die manier van werken 
zorgt ervoor dat mensen in precaire situaties meteen 
toegang hebben tot vaak levensreddende medicatie en 
die gewoon kunnen gaan afhalen bij de apotheek, zoals 
eender welke Belg. Daarnaast vinden we het van belang 
dat de medewerkers van Multipharma & Dokters van 
de Wereld elkaar leren kennen. Dat doen we door deel 
te nemen aan de sportieve acties van hun organisatie. 
En tenslotte bestaat onze samenwerking uit expertise-
uitwisseling. Wij leren van hen en zij leren van ons. Dat 
is mooi. 

... Heeft de epidemie een invloed gehad op de 
samenwerking? ... 
Jazeker, in deze periode van extreme urgentie wilden 
we extra steun bieden. Daarom hebben we Dokters van 
de Wereld gesteund met beschermingsmateriaal voor de 
medewerkers en vrijwilligers op het terrein. Daarnaast 
zijn we een actie gestart waarbij we een deel van de 
verkoop van onze maskers in de apotheken aan Dokters 
van de Wereld hebben doorgestort. Zo werd het masker 
nog meer een symbool van solidariteit.

Nicolas, 
Directeur Care & Quality bij Multipharma. 

AL 5 JAAR ONDERSTEUNT MULTIPHARMA 
DOKTERS VAN DE WERELD IN ONZE 
STRIJD VOOR TOEGANG TOT ZORG VOOR 
DE MEEST KWETSBARE MENSEN IN ONS 
LAND. TIJDENS DE COVID-19 CRISIS WERD 
DIE SAMENWERKING NOG INTENSER. 
NICOLAS DELHAYE VERTELT ONS MEER. 

 “We zorgen ervoor dat de patiënten 
van Dokters van de Wereld hun 
medicatie in één van onze apotheken 
kunnen afhalen zonder dat ze die 
moeten betalen. Zo dragen we bij 
aan onze missie: medicijnen en 
pharmaceutische zorg toegankelijk 
maken voor iedereen.” 
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EDITO

Beste lezer, lezeres 

Voelde u het ook, de opluchting toen we afscheid namen van 2020? 
Het was een verbijsterend jaar, een jaar waarin 85 miljoen mensen ten 
prooi vielen aan het vreselijke virus dat geen naam meer behoeft. Het 
hele jaar door was (en is het nog steeds) het alle hens aan dek voor het 
Internationale netwerk van Dokters van de Wereld. Samen met de 15 
andere delegaties bouwden we in 53 landen COVID-19 projecten uit.  
Een bloemlezing: we maakten zorgcentra in Mali COVID-proof, plooiden 
mobiele teams uit in Libanon, deelden maskers en desinfectiegel uit 
aan daklozen in Athene, organiseerden opleidingen voor zorgpersoneel 
rond coronapreventie en detectie in Congo, screenden vluchtelingen op 
COVID-19 in Kroatië, sluisden levensreddende medicatie binnen in 
Syrië en boden mentale hulpverlening voor vluchtelingen die vastzaten 
in kampen aan de Bosnische grens. 

In ons focusdossier (p6-11) gaan we dieper in op deze internationale 
krachttoer met een overzichtskaart en stemmen vanop het terrein.

Ook in België ondernamen we een nooit geziene inspanning.  Kwetsbare 
mensen werden in ons land immers veel harder getroffen door het virus. 
Mensen met precaire jobs zagen hun inkomen verliezen. Mensen in een 
precaire woning verloren die en belandden op straat. Mensen zonder 
papieren hadden het nóg moeilijker dan voordien om aan zorg te raken. 
Transmigranten werden nog banger om opgejaagd te worden door de 
politie. En de ratrace voor daklozen om aan een bed te raken werd nog 
slopender. Het zijn deze mensen die Dokters van de Wereld ook in niet-
coronatijden verzorgt en toen de epidemie losbarstte luidde het bij al 
onze vrijwilligers over het hele land unaniem: “wij blijven er staan voor 
onze patiënten en niemand houdt ons tegen”. Omdat het relaas van deze 
ongeziene nationale solidariteitsgolf zo omvangrijk is, maakten we een 
aparte brochure die u in het midden van deze krant kan terugvinden.

Wat 2021 ons zal brengen, kunnen we nu nog niet weten, maar één ding 
staat vast : ook dit jaar zullen we ons met ons hele hart blijven inzetten 
voor een meer rechtvaardige toegang tot zorg, of het nu gaat over een 
Brusselse dakloze aan het Centraal station of een straatjongere op zoek 
naar voedsel en een veilig onderdak in Kinshasa. 

Wij willen je danken voor de hulp die je ons ook in 2021 zal bieden in deze 
strijd. Want het verhaal dat we dit jaar zullen schrijven is enkel mogelijk 
dankzij jullie: sympathisanten, kleine & grote donateurs en de stichtingen, 
bedrijven en partners die ons achter de schermen steunen en aanmoedigen. 
Ook jullie idealisme en solidariteit is indrukwekkend en cruciaal. 

We wensen je, meer dan ooit, een gezond 2021.

VERA (62) NEEMT DOKTERS 
VAN DE WERELD OP IN HAAR 
TESTAMENT 

PORTRET 11

BEREID JE VOOR OP EEN 
ONVERGETELIJK AVONTUUR MET 
DOKTERS VAN DE WERELD ! 

MOBILISATIE 12
— Michel Genet
ALGEMEEN DIRECTEUR DOKTERS VAN DE WERELD 
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In beeld

Een vrijwilliger van Dokters van de Wereld is 
op zoek naar een oplossing voor Antonio, een 
53 jarige Brusselse dakloze die geen opvang 
heeft gevonden voor de (bitterkoude) nacht. 
Sinds de epidemie hebben we onze projecten 
voor daklozen aangescherpt. We trekken de 
straat op, naar kraakpanden, opvangcentra of 
(metro)stations om de meest kwetsbare men-
sen te helpen met medische & sociale zorg. 
Meer weten over onze COVID-19 inspannin-
gen in België? 

 Lees de bijgevoegde speciale brochure  
‘COVID-19 vanuit de ogen van patiënten &  
vrijwilligers’.

ANTWERPEN & DOKTERS VAN DE WERELD 
SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR 
Herstelopvang voor verzwakte & kwetsbare daklozen 

In maart 2020 startte Dokters van de Wereld met ondersteuning van de Stad 
Antwerpen en in nauwe samenwerking met het CAW een herstelopvang voor 
kwetsbare daklozen. De plek dient als rustpunt voor daklozen met acute aan-
doeningen, complexe chronische ziekten of mentale problematieken. Ze kun-
nen er 24 uur op 24 rekenen op onderdak, maaltijden en een doorgedreven 
sociale en medische begeleiding. Midden november verhuisde de herstelop-
vang naar ‘Het strand’, de gezonheidshub voor dak-en thuislozen in Antwerpen. 
Nu kunnen er 16 daklozen permanent terecht. Naast de niet-COVID patiën-
ten, werden ook 8 bedden voorzien voor positief geteste dakloze patiënten.  
Dokters van de Wereld is er verantwoordelijk voor het medische luik. 

IN DE STRIJD TEGEN 
ZORGUITSTEL IN BRUSSEL

Nieuw wijkgezondheidscentrum voor 
Dokters van de Wereld voorgesteld in  
Anderlecht

In de wijk Biestebroek in Anderlecht komt een 
nieuw gezondheidscentrum van Dokters van 
de Wereld. Het centrum behoort tot een groot 
stadsvernieuwingsprogramma in samenwer-
king met stadsontwikkelaar Citydev. Met het 
centrum wil Dokters van de Wereld de gezond-
heidszorg in de Brusselse volkswijken verbe-
teren. “Dokters van de Wereld zag dat de wijk 
zich volop ontwikkelde en dat het aanbod aan 
gezondheidszorg zich daaraan moest aanpas-
sen. We wilden die aanpassing samen met de 
bewoners van de wijk en de plaatselijke drijven-
de krachten uitdenken.”

Met steun van het Europees Fonds voor  
Regionale Ontwikkeling
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NA DE BRAND IN HET 
VLUCHTELINGENKAMP MORIA 
 
3-jarig meisje slachtoffer van seksueel geweld. 

Eind november waarschuwde Dokters van de 
Wereld dat de omstandigheden in het nieuwe 
kamp in Lesbos rampzalige gevolgen zou heb-
ben. Dit schreven we: “De helft van de mensen 
in Moria 2.0 zijn baby’s, kinderen en vrouwen. Zij 
hebben nood aan veilige behuizing en aangepas-
te zorg. Zij kunnen dan wel terecht bij ons voor 
medische hulp, maar moeten daarna terugkeren 
naar lekkende, onveilige tenten." 3 weken later 
werd een 3-jarig meisje het slachtoffer van sek-
sueel geweld. Dokters van de Wereld, elke dag 
actief in het kamp met medische hulp, roept de 
Griekse overheid en de EU op om de leefom-
standigheden en veiligheid in het kamp zo snel 
mogelijk aan te pakken. 

COVID-19: DOKTERS VAN DE WERELD IN DE PRIJZEN! 

Award voor Dokters van de Wereld uit handen van Minister Frank Vandenbroucke & 
Erika Vlieghe 

Eind november reikte minister Vandenbroucke de 'Specialist van het Jaar' Award van de 
Artsenkrant uit aan alle artsen-specialisten voor hun enorme inspanningen in de strijd te-
gen COVID-19. Prof. Erika Vlieghe nam het beeldje in ontvangst en de geldprijs van 10.000 
euro ging naar Dokters van de Wereld! 

Vandenbroucke toonde zich in de Artsenkrant bijzonder verheugd dat de geldprijs naar Dokters van de Wereld ging: "Zelfs in een pandemie 
die iedereen treft worden kwetsbare mensen bijzonder hard getroffen," aldus Vandenbroucke. "Via deze overhandiging aan Dokters van de 
Wereld breng ik hulde aan alle specialisten, medici en zorgmensen voor hun inzet voor ieder van ons en in het bijzonder voor de zwaksten 
onder ons."

MALI: TEKORT AAN ARTSEN WEGWERKEN

Nieuwe chirurg aan de slag in Menaka

Dokters van de Wereld is al vele jaren zorgverlener in één van de meest des-
olate gebieden van Mali. Dankzij ons pleidooi bij de Malinese overheid kan 
de bevolking van Menaka nu rekenen op een obstetrisch chirurg. Dat was 
dringend nodig, want tot nu toe was er slechts 1 chirurg beschikbaar voor een 
zone die het veelvoud is van België. Hierdoor bleven veel ernstige chirurgi-
sche noden onbeantwoord, zoals zwangerschappen met complicaties. Onze 
teams moesten regelmatig patiënten overbrengen naar een hospitaal dat op 
2 dagen rijden lag. Een reis die vaak het leven kostte van de al verzwakte 
patiënten. De nieuwe chirurg is dus een levensredder en zal zorgen voor een 
duurzame verbetering van de volksgezondheid in de regio. 
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ONZE INTERNATIONALE STRIJD TEGEN COVID-19
Sinds de epidemie startte, raakten 85 miljoen mensen  

wereldwijd besmet met COVID-19. Het dodenaantal: 1,8 

miljoen levens. De mate waarin het virus toesloeg varieerde: 

terwijl Europa en (Zuid)-Amerika ongemeend hard werden 

getroffen, deden vele landen in Afrika het veel beter dan 

verwacht. In deze onzekere en complexe context plooide 

het Internationale netwerk van Dokters van de Wereld in 53 

landen COVID-19 projecten uit. Dat deden we terwijl we 

onze gewone projecten voor vluchtelingen, straatkinderen en 

slachtoffers van seksueel geweld of oorlog bleven verderzetten. 

Een inkijk in de globale aanpak van Dokters van de Wereld 

en onze collega’s op het terrein. 

16 
delegaties van 
Dokters van de 

Wereld

74 
landen

330 
programma’s 
wereldwijd 

6
Voor bijna 6 

miljoen mensen
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EUROPA 
Bosnië: mentale hulpverlening 
voor vluchtelingen in coronatijden 
De grens van Bosnië is de afgelopen ja-
ren een hotspot geworden voor vluch-
telingen die Europa willen bereiken via 
Kroatië. Maar omdat de overtocht ille-
gaal is en Kroatië de vluchtelingen vaak 
met extreem (politie)geweld terugjaagt, 
zitten duizenden vluchtelingen vast aan 
de grens in overvolle kampen. In die 
kampen aan de Bosnische grens verleent 
Dokters van de Wereld psychische hulp. 
De pandemie verergerde de al aanwezige 
mentale problemen bij de vluchtelingen 
aanzienlijk. De teams van Dokters van de 
Wereld bleven daarom actief in de kam-
pen met individuele gesprekstherapie & 
groepstherapie. 

 “De angst voor COVID-19 in de 
vluchtelingenkampen is groot en verergert 
de mentale problemen bij de kampbewo-
ners. Veel vluchtelingen zijn bang dat ze 
besmet zullen raken en verstoken zullen 
blijven van zorg. We zien een toename van 
angst, depressieve gevoelens & slapeloos-
heid. Ook de angst voor stigmatisering 
zit er diep in, en terecht: toen de eerste ge-
vallen van COVID-19 in Bosnië een feit 
waren, zagen we bordjes verschijnen met 
‘migranten niet toegelaten’ in winkels & 
supermarkten.” 

“Het virus heeft iedereen geraakt, maar 
voor de vluchtelingen hier is het extra 
zwaar. Sinds het virus werd het totaal 
verboden om naar buiten te gaan. Onze 
vrijheid werd ons radicaal afgenomen.”, 
Abdul uit Pakistan, patiënt bij Dokters 
van de Wereld.
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DE COVID-19 PROGRAMMA'S VAN HE T INTERNATIONALE NETWERK 
VAN DOKTERS VAN DE WERELD
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Kroatie : COVID-19 bestrijden 
asielzoekers in het land 
Dokters van de Wereld is sinds 2016 dé 
zorgverlener voor asielzoekers in het 
land. Elke dag zijn onze teams actief in 
het grootste asielcentrum met medische 
hulp, pediaters, psychologen en gynae-
cologen. Tijdens de pandemie staken we 
een tandje bij. 

 De COVID-19 epidemie stelde ons 
voor een gigantische uitdaging omdat 
Kroatië al voor de epidemie kampte met een 
personeelstekort en zorgsaturatie. Toch heb-
ben we met onze beperkte middelen een ef-
ficiënt plan uitgerold: elke dag screenden we 
alle bewoners van het asielcentrum op coro-
na symptomen, bouwden we een quarantai-
nezone voor nieuwe bewoners, installeerden 
we desinfectiepunten en deelden we maskers 
uit. Tegelijk bleven we onze ‘gewone’ medi-
sche zorgverlening gewoon verderzetten.” 

Griekenland: vluchtelingen be-
schermen tegen Corona in weer & 
wind 
Op 8 september werd het oude Moria 
kamp op Lesbos in de as gelegd. 

Sindsdien werd een nieuw kamp opge-
bouwd op een oude militaire schietbaan, 
vlakbij de zee. Momenteel leven daar nu 
10.000 mensen, in wat alweer lamenta-
bele omstandigheden zijn.

 “Kinderen, zwangere vrouwen, posi-
tieve COVID-19-gevallen, gehandicapten 
en bejaarden leven in gammele, doorweekte 
tenten zonder degelijke toegang tot water of 
electriciteit. Van zodra het stormt, regent of 
waait staan de tenten onder water of be-
geven ze het. Zijn dit de omstandigheden 
waarin we deze mensen de komende kerst 
willen laten doorbrengen, in het midden 
van een pandemie?”

Dokters van de Wereld is 7 dagen op 7 
actief met medische hulp in 2 zones in 
het kamp. We hebben teams met dokters, 
vroedvrouwen en gynaecologen, voeren 
vaccinaties uit bij de kinderen en zorgen 
voor labotests bij mensen met bijvoor-
beeld diabetes, hoge bloeddruk of hart-
aandoeningen. Daarnaast begeleiden we 
ernstig zieke mensen naar ziekenhuizen 
en zorgen we ervoor dat mensen de 
nodige medicatie krijgen. Tenslotte doen 

we aan COVID-screening en delen we 
hygiëne- en COVID-19-beschermingskits 
uit aan de kampbewoners. Op anderhal-
ve maand verleenden de teams medische 
hulp aan 1649 mensen en werden 5000 
kits uitgedeeld.

HET MIDDEN-OOSTEN 
Syrië: een pandemie in een failed 
state
Al sinds 2012 is Dokters van de Wereld 
actief in Syrië. We werken er samen 
met een grote groep verpleegkundigen, 
vroedvrouwen, apothekers en Syrische 
artsen in hun strijd voor medische zorg 
aan intern ontheemde vluchtelingen 
die verschanst zitten in kampen over 
gans Syrië.

 “Toen ook COVID-19 begon toe te 
slaan in het in puin geslagen Syrië zet-
te Dokters van de Wereld zich schrap: we 
bouwden een isolatie- en behandelcentrum 
uit in een hospitaal om de epidemie in het 
Afrin-district onder controle te houden. 
Daarnaast ondersteunden we de uitbouw 
van triagecentra in alle zorgcentra die 
we ondersteunen over het hele land. En 
doneerden we intensive care bedden, ven-
tilatoren en testing-toestellen om de identi-
ficatie van positieve gevallen te verhogen.”

De overheid in Syrië faalt totaal in de 
aanpak van de COVID-19 epidemie. 
Hospitalen moeten systematisch patiën-
ten weigeren door een gebrek aan bed-
den, zuurstofflessen en ventilatoren, er 
wordt niet genoeg getest, er is een tekort 
aan zorgpersoneel en hospitalen die vaak 
werden aangevallen door de eigen rege-
ring. Uit wanhoop huren sommige bur-
gers ventilatoren en zuurstofflessen tegen 
woekerprijzen, zo blijkt uit een rapport 
van Amnesty International. Tegelijk moe-
ten zorgmedewerkers werken in extreem 
onveilige omstandigheden. Naast de oor-
log zorgt COVID-19 nu nog eens voor 
een bijkomende bedreiging van duizen-
den levens. 

AFRIKA 
Congo 
Dokters van de Wereld werkt al jaren op 
2 plekken in Congo. In Bukavu zijn we de 
medische partner van Nobelprijswinnaar 
Dr. Mukwege en verzorgen we mee slacht-
offers van seksueel geweld. In Kinshasa 
ondersteunen we REEJER, een organisa-
tie die zich bekommert over de duizenden 
straatkinderen in de hoofdstad.
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“De pandemie voegt nog een 
extra laag toe aan ons dagelijkse 
beslommeringen en problemen. 
Toen alles sloot door verstrengde 
maatregelen heb ik echt honger 
geleden.” 

TOTAALAANPAK: 
• Toen het virus ook in Congo de ronde begon 

te doen werd het ziekenhuis van Dr.Mukwege 
gereorganiseerd om COVID-19-patiënten op 
te vangen en te behandelen. Dr. Mukwege 
werd bovendien benoemd tot voorzitter 
van de commissie voor de bestrijding van 
COVID-19 in Zuid-Kivu.

• We organiseerden bewustmakingscampag-
nes bij de bevolking om de verspreiding van 
valse geruchten te bestrijden, de maatrege-
len voor handen wassen & social distancing 
te versterken en om snel verdachte gevallen 
te identificeren. In totaal sensibiliseerden 
we 11.238 mensen.

• We ondersteunen 100 gezondheidsstructu-
ren -waaronder het Panzi Ziekenhuis- met 
triagecircuits, beschermende uitrusting 
(maskers, handschoenen,ontsmettingsmid-
delen...), geneesmiddelen voor symptomati-
sche behandeling en opleiding van medisch 
en paramedisch personeel over COVID-19.

• We zetten mobiele klinieken in voor de 
straatkinderen van Kinshasa & Bukavu. 
Hier kunnen ze terecht voor medische & 
psychosociale zorg maar ook voor maaltij-
den in onze Mobiele Kantine. 

 “De pandemie voegt nog een extra laag toe 
aan onze dagelijkse beslommeringen en problemen. 
Toen alles sloot door verstrengde maatregelen heb 
ik echt honger geleden.” Godeline, 26 jaar, één van 
de bezoekers van onze bus in Kinshasa.

 “Als we een positief COVID-19 geval detec-
teren moeten we soms bij 4 hospitalen aanklop-
pen voor we een plek vinden waar onze patiënt 
terechtkan. Soms zijn we een hele dag bezig met 
het zoeken naar een oplossing voor onze patiënten, 
de ziekenhuizen zijn bang dat ze gesatureerd zul-
len raken, ze hebben niet genoeg middelen dit erbij 
te nemen.” Bibiche, hoofdverpleegkundige voor 
Dokters van de Wereld in Kinshasa. 
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MOBILISATIE

BEREID JE VOOR OP EEN 
ONVERGETELIJK AVONTUUR 
MET DOKTERS VAN DE WERELD ! 

2021 WORDT ONS JAAR!
Heeft de zorgcrisis jou ook doen beseffen 
hoe belangrijk familie, vrienden en 
collega’s zijn? Wil je dat in 2021 in de verf 
zetten, in combinatie met een uitdaging 
voor het goede doel? Dan zit je bij ons 
goed! 

Op 18 & 19 september 2021 vindt de 
nieuwe editie van Doc’Riders plaats, hét 
sportieve en solidaire event van Dokters 
van de Wereld. 

FIETSEN VOOR HET GOEDE 
DOEL
Met een ploeg van 3 of 4 gaan jullie de 
uitdaging aan om binnen de 12 of 24 uur 
100 of 200 kilometer te fietsen. 

Dat doen jullie middenin het prachtige 
landschap van Pays de Famenne. Een 
challenge die zowel overdag als s’nachts 
plaatsvindt! 

EEN SOLIDAIRE UITDAGING
Doc’Riders is niet alleen een sportieve 
maar ook een solidaire uitdaging. Het doel 
per team : jullie voor minstens 1.500 euro 
laten sponsoren door vrienden, collega’s of 
familie. 

1.500€ kan op het eerste zicht een grote 
som lijken maar uit ervaring weten we 
dat dit doel makkelijk bereikt wordt 
als je gelooft in het belang van het werk 
van Dokters van de Wereld. Bovendien 
ondersteunen we je vanaf het begin met 
advies en fundraising-tools. 

Het ingezamelde geld wordt gebruikt om 
de acties van Dokters van de Wereld mee te 
financieren, zowel in België als daarbuiten.

IEDEREEN KAN DEZE UITDA-
GING AAN !
Voor Doc’Riders hoef je geen topatleet 
te zijn. Enkel een goede dosis teamspirit 
is nodig om dit avontuur tot een goed 
einde te brengen. Of het nu je vrienden, 
collega’s of familieleden zijn: van jong tot 
oud, iedereen kan de eindmeet halen! 

KLAAR OM JE GRENZEN TE 
VERLEGGEN VOOR HET 

GOEDE DOEL ? 

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!

Meer info & inschrijvingen op 

www.docriders.org
Doe nu mee en ontvang 50% korting 

op je inschrijvingskosten! 
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Ontdek 
Doc’Riders in beeld
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Engagement voor Dokters van de 
Wereld toont zich in zoveel vormen. 
Eén ervan is het opnemen van Dokters 
van de Wereld in je testament. Dat is 
wat Vera in 2018 besloot te doen. Het 
portret van deze inspirerende vrouw 
in woord en beeld.

Vera, kan je jezelf even voorstellen? 
Ik ben Vera, 62 jaar, opgegroeid in het 
Mechelse en daar nog altijd woonachtig. 
Ik werk sinds meer dan 20 jaar in het 
Deeltijds Onderwijs in Borgerhout als 
begeleider van leerlingen die een opleiding 
in de zorgsector volgen.

Wat heeft je overtuigd om Dokters 
van de Wereld op te nemen in je 
testament? 
Eind december 2017 stierf mijn enige 
zoon Stijn heel onverwacht, hij was amper 

31. In de maanden daarna had ik een 
grote behoefte om van alles te regelen 
zodat anderen zich daar het hoofd 
niet moesten over breken. Er zijn geen 
kleinkinderen dus begon ik na te denken 
over wat er met mijn huis zou gebeuren 
en wie daar dan beter van zou worden. 
Toen ben ik op zoek beginnen gaan naar 
een organisatie die zo dicht mogelijk 
aansloot bij hoe ik in het leven sta. Veel 
van mijn leerlingen leven en wonen 
in zeer moeilijke omstandigheden en 
krijgen veel minder kansen dan ik mijn 
kind kon bieden. Hun families krijgen 
vaak niet de nodige medische hulp 
omdat het financieel niet kan of omdat 
ze geen geldig verblijfsstatuut hebben. 
Dokters van de Wereld sprak mij enorm 
aan omdat zij er net wel zijn voor deze 
mensen, hier in België en ook elders in 
de wereld, daar waar een grote nood is. 

Zijn er bepaalde projecten van 
Dokters van de Wereld die jou 
meer aanspreken?
Vooral de vrouwenprojecten liggen 
me nauw aan het hart. Als meisjes een 
opleiding krijgen en de baas zijn over hun 
eigen lichaam & gezondheid maakt dat 
een enorm verschil voor hun toekomst en 
die van hun kinderen. Door Dokters van 
de Wereld in mijn testament op te nemen 
hoop ik dat ik mijn werk na mijn dood een 
beetje kan verderzetten: een betere wereld 
voor iedereen.

Hoe kijk je naar de toekomst?
Binnen 2 jaar ga ik met pensioen. Ik hoop 
dan als vrijwilliger jongeren te begeleiden 
die het op school thuis moeilijk hebben. 
Elk kind zou dezelfde kansen moeten 
krijgen, ongeacht waar hij of zij wordt 
geboren. Dat we daar anno 2020 nog altijd 
niet in slagen vind ik soms onbegrijpelijk.

PORTRET

VERA HENDRICKX (62 J.), NEEMT 
DOKTERS VAN DE WERELD OP IN 
HAAR TESTAMENT 

Camille Danneels
VERANTWOORDELIJKE LEGATEN

02 225 43 62
legaten@doktersvandewereld.be

Vera zet haar engagement voor ons 
verder via haar testament. 

Wenst u ook meer te weten over 
de mogelijkheid om na te laten aan 

Dokters van de Wereld? 
Neem gerust contact met ons op!

Vragen rond 
legaten en 

testamenten
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Bedankt aan... 
SD WORX DOET AAN SPEEDDATING (EN NOG 
VEEL MEER!) VOOR DOKTERS VAN DE WERELD! 

Een heel jaar lang konden SD Worx-collega's en klanten 
sparks (punten) verdienen door vrijwilligerswerk te doen, 
deel te nemen aan activiteiten voor het goede doel en zelf 
acties te organiseren door e-cards te sturen, te speeddaten 
met collega's en mooie verhalen te delen. Bij 75.000 sparks 
zou SD Worx 150.000 euro verdelen over 75 goede doelen. 
Dit doel werd bereikt.

Dokters van de wereld is dan ook heel blij en dankbaar om 
één van de 75 goede doelen te zijn en 2.000€ te mogen 
ontvangen. Hiermee willen ze ons een hart onder de riem 
steken voor het mooie werk dat we doen.

Laat jij je hierdoor inspireren om jullie bedrijfsjubileum 
ook te combineren met steun aan een goed doel?

contacteer ons via corporate@doktersvandewereld.be 

Bedankt aan... 
FRAGOMEN ONDERSTEUNT INDIVIDUEN, KLEINE LO-
KALE BEDRIJVEN EN ’S WERELDS GROOTSTE BEDRIJVEN 
ROND IMMIGRATIENODEN OVER DE HELE WERELD.

Dokters van de Wereld werd eind 2020 in België geselecteerd als 
goed doel voor hun eindejaarsactie. Elke gift van het personeel 
wordt verdubbeld door Fragomen. Het is hartverwarmend te erva-
ren dat velen zich willen inzetten voor de meest kwetsbare mensen 
in onze samenleving. Dankjewel hiervoor!

« Waarom maakt 
een maandelijkse 
gift het verschil ? »

ELK JAAR ZIJN ER VEEL DONATEURS DIE BESLISSEN OM 
OP MAANDELIJKSE BASIS EEN AUTOMATISCHE GIFT TE 
DOEN VOOR DOKTERS VAN DE WERELD.  
MAAR WAAROM IS DAT ZO GOED?

• Maandelijkse giften zorgen ervoor dat we onze projecten beter 
kunnen plannen. Dat zorgt voor een betere continuïteit van 
onze missies, en een inzet van de middelen daar waar ze het 
meest nodig zijn. 

• Maandelijkse giften zorgen ervoor dat we snel en flexibel kun-
nen reageren op urgenties, zowel hier als in het buitenland. 

• Maandelijkse giften zorgen ervoor dat we onze budget beter 
kunnen plannen. Hierdoor dragen ze bij aan een grotere finan-
ciële stabiliteit van de organisatie op lange termijn. 

EN WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR JOU ALS DONATEUR ? 

• Eenvoud. Je gift wordt automatisch overgeschreven op een 
veilige manier 

• Flexibiliteit. Je kan je gift op elk moment wijzigen of stopzetten
• Fiscale aftrekbaarheid. Als het totaal van je giften 40€ of 

meer is, geniet je van een fiscale aftrekbaarheid. 

Wil je regelmatig donateur worden van Dokters van de Wereld? 
Super! Je kan dit meteen doen via www.doktersvandewereld.be 
of je kan ons contacteren via donateurs@doktersvandewereld.be 
of 02 225 43 00. We helpen je met plezier verder! 

« Wanneer ontvang 
ik mijn fiscaal 
attest ? » 

BEGIN MAART STUREN WE EEN FISCAAL ATTEST 
NAAR ALLE DONATEURS DIE IN DE LOOP VAN 2020 
MINSTENS 40 EURO HEBBEN GEDONEERD AAN 
DOKTERS VAN DE WERELD. 

Bent u recent verhuisd? Vergeet dan niet ons hierover in te 
lichten zodat het fiscaal attest op het goede adres aankomt! 

Als u uw attest tegen eind maart niet hebt ontvangen, neem 
dan contact met ons op en dan sturen wij u een duplicaat. 

Voor alle vragen over uw attest, domiciliëring of een-
der welke vraag over uw giften : contacteer ons via  
donateurs@doktersvandewereld.be of 02 225 43 00.  
We helpen je met plezier verder ! 



WE HEBBEN U NODIG. BLIJF ONS STEUNEN! 
WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE 

BE26 0000 0000 2929


