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2     editoriaal 

Er waait een wind van verandering 

Beste lezer, 

 

Het jaarverslag van 2014 is beschikbaar*.  Met enige vertraging weliswaar maar daarvoor 

hadden we een goede reden.  Door een audit van de Dienst voor Ontwikkelingssamenwerking 

van de federale overheid kon de  bedrijfsrevisor onze jaarrekeningen 2014 niet goedkeuren 

zolang er geen zekerheid was dat de federale overheid bepaalde subsidies, die we in de periode 

2010-2013 ontvangen hebben, zou terugvorderen.   

 

Dat bleef ons gelukkig gespaard. We hebben het boekjaar afgesloten met een verlies van 

153.385 euro. Toch is de belangrijkste kanttekening hierbij een forse daling van 50% van de 

giften in 2014. Blijkbaar was er bij velen onder u de vrees ontstaan dat Protestantse Solidariteit 

dit niet zou overleven. Mochten we dit niet hebben gehad, dan hadden we het jaar zelfs positief 

kunnen afsluiten. 

 

We zijn nu volop bezig met de doorstart. Lies Gernaey, de uitvoerende secretaris is op 1 

september begonnen. Ze stelt zich in het volgend artikel aan u voor. Zij wordt de komende 

maanden ondersteunt door Maximin Tapoko , Stephanie Lecharlier en de vrijwilligers. 

Wij hopen 2015 – zij het met een klein bedrag- wel positief te kunnen afsluiten, maar daarvoor 

dienen we ook wel te kunnen blijven rekenen op uw steun.  Versterking van het vrijwilligerskorps 

is ook nog steeds welkom.  En tot slot, onze partners in het Zuiden….we willen hun blijven 

ondersteunen met raad en daad.  Er is nog een hele weg te gaan, maar we zijn op de goed weg 

… en dat is hoopgevend.  

 

Annie Van Extergem 

 

*Wenst u een exemplaar? We kunnen u een electronische versie doorsturen. 

Geen e-mail-adres? Ook een papieren versie kan u krijgen, al geven we omwille van de kosten en het milieu voorkeur voor 

de electronische versie, als dit kan. 
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Er waait een wind van verandering 

 

Nieuwtjes

Een nieuwkomer in de Protestantse Solidariteit 

 

De ploeg van Protestantse Solidariteit heeft een nieuw gezicht bij: Lies Gernaey. Zij volgt 

Bruno Moens op als uitvoerend secretaris. Maar wie is Lies? 

Wij gingen het haar zelf vragen. 

Dag Lies, kan jij je in twee woorden even voorstellen? 

Mijn naam is dus Lies en ik ben 26 jaar. Voordat ik bij PS 

werkte, was ik projectverantwoordelijke voor een Christelijke 

NGO en leerkracht in het 3
de

 en 4
de

 jaar van het middelbaar 

onderwijs. Ik ben lid van de APEB-kerk te Genval. 

 

Wat zijn je geliefkoosde bezigheden? 

Tijdens de zomervakantie ben ik animator in een kamp voor 

jongeren en kinderen in Genval. Ik geniet er van om met de 

kinderen te spelen, hun gezichtjes vol concentratie of emotie te zien bij het vertellen van een 

verhaal, of hun spontane en aanstekelijke lach. 

Daarnaast houd ik van lezen. Bibliotheken en boekhandels kan ik dus beter vermijden, want ik 

kan geen boekhandel in gaan zonder dat ik er met één of meerdere boeken buiten kom. Het 

enige wat ik na een werkdag verlang, is dan ook met een kopje thee of warme chocolademelk 

en een goed boek de avond door te brengen. 

 

Welke eigenschap stel je het meest op prijs bij je vrienden? 

Hun eerlijkheid, hun vermogen om te luisteren en aan te voelen wat een stilte kan betekenen. 

Maar ook dat ze mij er eerlijk kunnen op wijzen hoe ik iets anders en beter kan doen. 

 

Wat waren je geliefkoosde vakken op school? 

Geschiedenis, Grieks en Latijn. De geschiedenis van de mythologie en de filosofie en de 

evolutie van onze geschiedenis in het algemeen, is verrijkend en boeit mij enorm. 

 

Waarom was je kandidaat om bij PS te komen werken? 

Een belangrijk punt vind ik de waarden die ik met de organisatie deel. Ieder mens is een 

schepping van God en het is onaanvaardbaar dat kinderen, vrouwen of jonge mannen sterven 

aan ziekten die in België behandelbaar of zelfs verdwenen zijn. Ik wil graag werken voor een 

wereld waarin iedereen kansen krijgt om zich op een waardige wijze te ontplooien. Dat is mijn 

motivatie om elke dag opnieuw naar het werk te komen. 
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Burundi     

Burundi is één van de armste landen van de 

wereld en het dichtbevolkste land van Afrika. 

Sinds 1993 kent het een sociaal-politieke 

crisis die het leven in al z’n geledingen 

raakt. Het land telt ontzettend veel wezen, 

kwetsbare kinderen en jongeren. Enkele 

grote problemen die verbeteringen in 

Burundi tot een grote uitdaging maken zijn : 

de enorme bevolkingsgroei, het hoge 

percentage analfabeten, HIV/AIDS, en 

geweld tegen vrouwen. Om uit de armoede 

en onbeschermde omgeving te vluchten, 

verlaten veel jonge meisjes de school veel 

te vroeg Ze worden het slachtoffer van 

uitbuiting, gewelddadige seks, prostitutie, 

vroegtijdige huwelijken, ongewenste 

zwangerschappen en staan bloot aan de 

gevaren van HIV/AIDS 

 

Geweld en vroegtijdige zwangerschappen 

vormen een groot deel van de problemen  

voor de reproductieve gezondheid en 

hebben grote gevolgen op psychosociaal en 

economisch niveau. Een studie over 

vroegtijdige zwangerschappen op school liet 

in één jaar een toename van meer dan 50% 

zien, zowel op lagere als op middelbare 

scholen.  

 

 

Een nieuw project : steun aan meisjes                      

in moeilijkheden en personen met HIV 

Protestantse Solidariteit start, samen met twee centraal Afrikaanse partners, een nieuw 

project. Het bestaat uit twee luiken: in Burundi hulp voor jonge meisjes in problemen en 

in RDC (Congo) hulp voor personen met HIV.  
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Het project richt zich op meisjes uit Gitega 

(tweede grootste stad in Burundi). Zij 

raakten in problemen omdat ze slachtoffer 

waren van een of andere vorm van geweld 

of omdat ze een vroegtijdige zwangerschap 

hadden gehad.  Zij, meestal geëxploiteerd 

als werkster of prostitué, worden in het 

opvanghuis van onze partner African 

Revival Ministry (ARM), opgevangen.  

 

Het belangrijkste doel van het project is 

deze meisjes in moeilijkheden te helpen om 

geweld, vroegtijdige zwangerschap, 

prostitutie en verspreiding van HIV/AIDS in 

de toekomst te voorkomen. Er worden 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd 

over HIV/AIDS, seksuele en reproductieve 

gezondheid en seksuele geweldpleging. Niet 

alleen voor de meisjes (60) van het  

opvanghuis maar ook voor meisjes (2500) 

op scholen.  

  

De begeleidsters van het opvanghuis van 

ARM worden opgeleid in deze thematiek om 

de meisjes goed te begeleiden. Na de 

opleiding zullen de begeleidsters 

bewustmakingscampagnes organiseren 

voor lagere scholen (15), kerkelijke 

gemeenten (10) en ouderverenigingen (10). 

  

Het project voorziet ook begeleiding van de 

meisjes om een inkomen te genereren. Ze 

volgen cursussen om een vak te leren 

waarmee ze geld kunnen verdienen en ze 

worden ook financieel gesteund om een 

activiteit op te zetten.  

 

 

 

Zo krijgen de meisjes mogelijkheden om 

hun situatie te verbeteren, zich te 

beschermen tegen gewelddadigheden en 

een waardig leven te vinden. 
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In DR Congo, 

Noord- en Zuid-Kivu worden al twintig jaar 

gekenmerkt door een instabiele politieke 

situatie als gevolg van onophoudelijke 

conflicten en de aanwezigheid van talrijke 

rebellengroepen. Dit resulteert in een grote 

onveiligheid, extreme armoede, een hoge 

besmettingsgraad van HIV/AIDS (4,3%) en 

toename van seksueel geweld.  

 

 

Armoede, gebrek aan middelen en 

infrastructuur bemoeilijken de strijd tegen het 

AIDS virus in grote mate. Seksueel geweld 

en gewelddadigheden veroorzaken een 

alarmerende uitbreiding van het virus. De 

slachtoffers kunnen bijna nooit binnen de 

noodzakelijke 72 uur aan een 

preventiepakket-na-infectie komen. De 

meerderheid van de Congolezen werd nooit 

onderzocht en weinigen genieten van de 

diensten van de bestrijding van de ziekte. 

 

 

 

In deze moeilijke omstandigheden heeft de 

CBCA een project opgezet om door 

gezamenlijke preventie en 

sensibiliseringsacties de gezondheidscentra, 

scholen, jeugdcentra en HIV 

patiëntenverenigingen te bundelen voor de 

strijd tegen de pandemie. 

  

Er zal voorlichting over HIV/AIDS en 

seksuele en reproductieve gezondheid 

gegeven worden aan bijna 5000 personen : 

500 in jeugdcentra, 2000 in middelbare 

scholen, 1250 voor verenigingen van 

personen met HIV 

patiëntenverenigingen en 1250 in 

kerkelijke gemeenten. 

 

In het totaal zullen 30 personen 

worden opgeleid. Zij zullen de 

bewustmakingscampagnes op 

middelbare scholen (4), in kerkelijke 

gemeenten (5), HVI 

patiëntenverenigingen (4) en 

jeugdcentra (2) leiden. 

 

Bovendien zullen 200 personen met HIV 

financieel worden gesteund om 

microprojecten op te zetten om hun 

leefomstandigheden te verbeteren.  
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In het werk van een NGO onderscheidt men twee soorten interventies: humanitaire hulp en 

ontwikkelingshulp. Het eerste is een noodhulp: stipt, opgezet voor een uitzonderlijke noodsituatie 

zoals de oorlog in de Kivu of natuurrampen zoals de aardbeving in Nepal in april van dit jaar. Het 

tweede is een actie of een reeks initiatieven om de ontwikkeling van een derde wereldland te 

bevorderen.  

Humanitaire hulp kenmerkt zich door het onvoorzienbare van natuurlijke catastrofes (een 

aardbeving, een tsunami, een tyfoon,…) of van door mensen veroorzaakte catastrofes (oorlogen, 

opstanden,…). Het belangrijkste doel is om levens te redden, zoals Marc-Antoine Pérouse de 

Montclos het uitdrukt: “humanitaire hulp heeft als doel levens te redden, lijden te verlichten en 

mensen in nood bij te staan”. 

 

Protestantse Solidariteit is lid van Act 

Alliance, een internationaal netwerk van 

140 organisaties die werken op basis van 

religie of geloof en wereldwijd actief is in 

140 landen. Hoewel zelf niet aanwezig op 

het terrein werkt Protestantse Solidariteit 

samen met andere leden van Act Alliance, 

in de overtuiging dat wij samen meer 

kunnen bereiken dan afzonderlijk. 

 

Maar hoe werk dit dan? 

Alles begint voor PS met een oproep van ACT. Verschillende leden hebben aan de alarmbel 

getrokken en overwegen een gecoördineerde dringende interventie. Bij die oproep wordt 

specifiek vermeld over welke noodhulp het gaat, welk project men wenst te ontwikkelen en welke 

middelen daarvoor nodig zijn. Op grond daarvan beslist PS om al dan niet aan de interventie deel 

te nemen. Indien besloten wordt het project te ondersteunen, gaat er een oproep tot steun uit 

naar onze donateurs en naar de kerken. 

 

Wat kan ik nu doen? 

Het zal u niet ontgaan zijn dat deze oproepen in onze nieuwsbrieven of op onze website gemeld 

worden, en wellicht heeft u daaraan ooit gehoor gegeven. Op dit moment heeft PS geen 

noodprojecten, maar houdt zich wel klaar voor een volgende oproep. Bijdragen die buiten een 

specifieke oproep worden gedaan komen op een speciale rekening, een fonds voor dringende 

hulp dat ons helpt om kort op de bal te spelen. Aarzel dus niet om dat fonds vanaf heden te 

versterken ! Uw giften zijn welkom op rekening IBAN : BE37 0680 6690 1028                                       

BIC: GKCCBEBB.  

Wat doet Protestantse Solidariteit in noodsituaties? 



Vorig jaar werd een record bedrag van 

46.450 euro gestort voor het Studiefonds “ 

Ik help een kind” ! Het streefbebrag van 

39.000 euro werd ruimschoots gehaald. 

Allen die bijgedragen hebben tot dit 

schitterende resultaat : individuele 

donateurs èn gemeenten in Vlaanderen, 

Wallonië en Brussel: hartelijk bedankt !  

 

Uit het Studiefonds “Ik help een kind” 

ontvangen de armste jongeren van onze 

partnerkerk in Rwanda financiële steun voor 

hun secundaire studies. Met dit diploma op 

zak kunnen jongeren verder studeren of 

beter gekwalificeerd werk vinden. In 

Rwanda is lager- en uitgebreid lager 

onderwijs gratis. Secundair onderwijs is dat 

niet! Ouders moeten naast andere kosten 

b.v. schooluniform, schoolmateriaal en 

vervoer, ook schoolgeld betalen variërend 

van 120 tot 150 euro per jaar. Dat is voor 

Rwandese gezinnen heel veel geld. Als je 

bedenkt dat het gemiddeld gezinsinkomen 

250-300 euro per jaar is. (Minder dan 1 euro 

per dag ! ) 

 

In 2014 steunden we 272  jongeren. 71 

jongeren slaagden voor hun eindexamen ! 

In 2015 steunen we 276 jongeren, 

waarvan er 71 nieuw zijn.  

Michel Twagirumkiza behaalde in 

augustus 2014 zijn graad aan de universiteit 

(KIE: Kigali Institute of Education). Hij 

behaalde zijn secundair diploma mbv het 

Studiefonds “ Ik help een kind”.   
 

 

« Heel mijn leven zal ik niet vergeten,  wie 

bijgedragen hebben aan mijn studies. 

Zonder me te kennen hebben zij mij 

geholpen. Ik bedank hen voor de kans, die 

ze me hebben gegeven om me voor te 

bereiden op mijn toekomst. Ik blijf hen zeer 

erkentelijk en ik zal mijn best doen om 

hetzelfde te doen voor anderen.              

God zegene u ». 
 

U kunt uw bijdrage storten op                           

de Iban rekening : BE 15 1259 3020 4530 

van Protestantse Solidariteit  

o.v.v. ‘Ik help een kind’ 

(Fiscaal attest vanaf 40 euro per jaar) 

Nieuws van het project « Ik help een kind » 

Brogniezstraat 46,  1070 Brussel 

Tel: +32 2 510 61 80                                              

Fax: +32 2 510 61 81                                                                  

info@protestantsesolidariteit.be                              

www.protestantsesolidariteit.be 

Protestantse Solidariteit onderschrijft de ethische code van VEFW. 

De donateurs, partners en werknemers worden minstens éénmaal 

per jaar ingelicht over de besteding van de ingezamelde fondsen. 

Volg ons op Facebook 
Afspraak op onze pagina “Solidarité Protes-
tante-Protestantse Solidariteit’ 

Editeur responsable :  A. Van Extergem,                                      

Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles 


