
OP BEZOEK BIJ ONZE
PARTNER IN GUINEE

Inhoud : 

Blz. 2 Edito van de voorzitter
Blz. 3 Wat Nieuws ?
Blz. 4 Universele lichaamsverzorging 
Blz. 5-6 Op bezoek bij onze partner in Guinee

informatietijdschrift

Blz. 7-8 Wat doet protestantse solidariteit
 precies in Guinee ?
Blz. 9 2015, een samenvatting 
Blz. 10 De legaten - «Ik help een Kind»
Blz. 11 Formulaire ordre permanent
Blz. 12 Aankondigingen



2  -  Édito

Beste lezer,

De kleurige herfst brengt weer heel wat nieuwtjes. Over Lies en Rudy hun 
werkbezoek aan Guinee in juni. En het werkbezoek van Lies en Maximim 
aan Congo in september.

Over onze raad van bestuur die sinds mei is versterkt. Je maakt zo meteen 
kennis met hem ☺. Ook de Algemene Vergadering ligt al even achter ons. 
Lees hiervan de weerslag in het jaarverslag van 2015. 

Bij een recente screening van alle niet gouvernementele organisaties  
(NGO) bleek dat de minister van ontwikkelingssamenwerking onze 
overheidserkenning met ingang van 1 januari 2017 niet wenst te verlengen. 
Wij menen dat er heel wat elementen aanwezig zijn om niet akkoord te gaan 
met zijn beslissing. We zijn met de nodige argumentatie in beroep gegaan en 
wachten nu op een definitieve  uitspraak. 

Sinds eind vorig jaar hebben we , in het kader van de financiële optimalisatie, 
een ander rekeningnummer  voor ‘Ik help een kind’. We sluiten het oude 
nummer eind dit jaar af. Heb je nog een doorlopende opdracht met dit oude 
nummer, pas dit dan snel aan! Het nieuwe rekeningnummer vind je ook in 
deze editie terug.

Tot slot wil ik je nu al warm maken voor 2017. Protestantse Solidariteit bestaat 
dan 40 jaar, een bijbels getal vol betekenis. Zoals ik eerder eens schreef, 
niet echt iets waarop we hoopten. De hulp aan onze partners is echter nog 
broodnodig. We willen deze verjaardag daarom niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Maar dat lukt niet zonder jou! Ontdek snel onze feestplannen… 

Annie Van Extergem, 
Voorzitter

EDITORIAAL VAN DE VOORZITTER



WAT NIEUWS ?
EEN NIEUW GEZICHT IN DE RAAD VAN BESTUUR 

In mei werd de Raad van Bestuur van 
Protestantse Solidariteit versterkt door de 
komst van Germain Manfouo Foutsop, lid 
van de VPKB Botanique in Brussel. Wij 
verheugen ons over zijn komst en stellen hem 
met genoegen aan u voor.Bonjour Germain. 

Dag Germain. Kan jij jezelf  in enkele 
woorden voorstellen ? 

Mijn naam is Germain en ik ben afkomstig uit
Kameroen. In november 2003 kwam ik naar 

België voor mijn studie Biotechnologie in Gembloux. Na mijn studie heb ik mij 
nog gespecialiseerd in infecties door HIV/Aids.

Hoe maakte je kennis met Protestantse Solidariteit ? 
Ik ken Protestantse Solidariteit al enkele jaren. Men sprak er over in de kerk, 
waar we ook verschillende acties voor PS hielden. Maar de voorstelling van PS 
tijdens een districtsvergadering in april 2016 raakte mij diep, en speciaal dan de 
activiteiten rond HIV/Aids en de slachtoffers daarvan

Waarom wil jij je inzetten voor Protestantse Solidariteit ? 
Ik voelde mij sterk aangesproken en aangetrokken door de voorgestelde 
projecten. In de doelgroep van PS bevinden zich veel patiënten met HIV en 
lepra en die slachtoffers bevinden zich voornamelijk in Centraal Afrika. Doordat 
ik mijn onderzoekswerk deed over HIV/Aids en een vriend had die aan lepra 
leed, kan ik door mijn medewerking aan PS steun verlenen aan de zieken en de 
wezen die hun ouders aan die infecties verloren.

Wat zijn je ambities voor Protestantse Solidariteit ?
Ik hoorde dat Protestantse Solidariteit net een moeilijke periode heeft 
doorgemaakt. Graag wil ik PS helpen om haar activiteiten uit te breiden in de 
landen waar nu reeds gewekt wordt, maar ook in nieuwe landen zoals Kameroen, 
Tsjaad,... Maar ook wil ik helpen de zichtbaarheid van PS te vergroten in kerken 
en Belgische gemeenschappen.
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4  -  Universele lichaamsverzorging

UNIVERSELE LICHAAMSVERZORGING

Vaak lijkt het alsof  de apostel Paulus alleen maar lange, 
moeilijke zinnen nagelaten heeft – maar gelukkig is dat 
niet waar. In hoofdstuk 12 van zijn eerste brief  aan de 
Korintiërs schrijft hij luchtig en eenvoudig; zo eenvoudig, 
dat het lijkt alsof  hij catechese geeft aan de kinderen in 
Korinte.

Hij vergelijkt de kerk van Korinte met een lichaam: het 
lichaam van Jezus Christus. En zoals een lichaam uit 
lichaamsdelen bestaat die elkaar allemaal nodig hebben 
om optimaal te kunnen functioneren, zo hebben de 
leden van Christus’ kerk elkaar allemaal nodig.

Eigenlijk kun je niet zeggen dat een lichaam belangrijke en minder belangrijke 
leden heeft. Hoe belangrijk ieder deel van het lichaam is, weet je pas als dat 
lichaamsdeel, door wat voor oorzaak ook, niet goed functioneert. Daarna 
zul je dat lichaamsdeel nooit meer onbelangrijk noemen. De zichtbare en de 
onzichtbare delen van een lichaam hebben zonder uitzondering hun belang.

In Paulus’ tijd heeft men bij deze vergelijking waarschijnlijk vooral gedacht aan 
de veelkleurige inbreng binnen een gemeente. Alle leden van een gemeente 
hebben hun eigen persoonlijkheid, hun karakter en hun capaciteiten, die samen 
één geheel vormen. Hoe meer diversiteit er is in wat mensen elkaar te bieden 
hebben, hoe rijker of  gezonder de gemeente als geheel is.

In onze tijd kunnen we deze vergelijking ook toepassen op de wereldwijde 
dimensies van Christus’ kerk. Misschien hebben kerken in West-Europa ooit 
van zichzelf  gedacht dat zij de belangrijke delen van Jezus Christus’ lichaam 
waren, dat andere kerken hen nodig hadden en zij de andere kerken minder. 
Tegenwoordig weten we gelukkig beter. De voorstelling dat bepaalde delen van 
Christus’ kerk belangrijker zouden zijn dan andere, is achterhaald en gaat in 
tegen de opvattingen van de apostel. We zien nu beter in hoeveel de delen 
van het lichaam elkaar wederzijds te bieden hebben en hoezeer ze op elkaar 
aangewezen zijn.

                                                                           ds. Douwe Boelens
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Het Medisch Centrum in Macenta is een referentiecentrum in de wijde omgeving 
voor orthopedische hulpmiddelen en de behandeling van AIDS en TBC. Samen 
met Lies Gernaey had ik het voorrecht om bij het begin van de zomer een 
bezoek te brengen aan de Centrum, dat door Protestantse Solidariteit wordt 
ondersteund.

Guinee Forrestière, in de uithoek van Guinee nabij de grens met Liberia, is een 
afgelegen en arme regio waar in maart 2014 de eerste gevallen van Ebola werden 
vastgesteld. De medische zorgen zijn er beperkt, maar het Medisch Centrum in 
Macenta is een Christelijke basis waar professionele gezondheidszorg wordt 
geboden aan chronisch zieken. Met moderne apparatuur kan snel een diagnose 
bevestigd worden van een vermoedelijke tuberculose en de gevoeligheid of  
resistentie van de kiem aan medicatie. Door de moeilijke bevoorrading over 
slechte wegen, wordt twee maal per jaar een lading essentiële geneesmiddelen 
aangevoerd, waarmee mensenlevens gered kunnen worden. In voor ons 
primitieve omstandigheden worden wondinfecties verzorgd en chirurgische 
ingrepen verricht, die jammer genoeg in vele gevallen bestaan uit amputaties. 
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Maar het wonderlijke is dat patiënten met één been dankbaar zijn dat ze het 
andere nog hebben, en zich met een paar krukken weer moeiteloos kunnen 
verplaatsen.

Een deel van de apparatuur is intussen wel verouderd of  ontoereikend. Het 
Röntgentoestel hoort bij ons thuis in een museum en een toestel voor echografie 
ontbreekt. Maar desondanks wordt er met enthousiasme door Guinese artsen 
en verpleegkundigen gezorgd voor patiënten die zonder hen niet zouden 
overleven. 

Dr. David Leuenberger, de Zwitserse medisch directeur van de MPA (Mission 
PhilAfricaine) is nu voor 6 maanden naar zijn vaderland, maar bouwde de 
afgelopen jaren voldoend garantie in om het Centrum verder zelfstandig te 
laten functioneren. Zo wordt aan een duurzaam project gebouwd dat te dienste 
staat van de hele regio, zelfs tot over de landsgrens met Liberia. EN dat niet 
alleen voor behandelingen, maar niet in het minst ook voor de preventie en 
vroegtijdige opsporing van ernstige chronische aandoeningen.

Het bezoek was bemoedigend, omdat die het bewijs leverde dat de besteding 
van onze tijd, energie en geld niet zinloos zijn, maar echt ten dienste komen 
van een bevolking die in staat blijkt om een dergelijk centrum zelfstandig te 
laten voortbestaan. Want zonder het initiatief  van de MPA en de steun van 
Protestantse Solidariteit was dat nooit mogelijk geweest. En ook nu nog zijn de 
noodzakelijke zorgen ten dele afhankelijk van door onze bijdrage. Als donateur 
mag U trots zijn om mee te bouwen aan een dergelijk project en hopelijk zal U 
dat na het lezen van dit verslag met nog meer overtuiging doen.

                                                Dr. Rudy Liagre



Samen met Tavola Valdese werkt Protestantse Solidariteit in Guinee aan twee 
projecten: het ebola-project dat einde juni werd afgerond en de hulp aam 
patiënten met HIV, tuberculose en lepra.

Ebola ?
In maart 2014 werd ebola vastgesteld in Guinee, Liberia en Siërra Léon. De 
epidemie verspreidde zich snel en onze partner MPA schreeuwde om hulp. 
Protestantse Solidariteit, samen met diverse Belgische partners (SEL Projets, 
AME Belgique) en Tavola Valdese beslisten om te hulp te komen en het Medisch 
Centrum te steunen.
Het impact van de epidemie was enorm: als gevolg van het overlijden van de 
directeur van het laboratorium, moest het personeel 3 weken doorbrengen in 
isolement, ver van hun families en in de onzekerheid of  ze zelf  besmet waren 
of  hun familieleden via hen. Door Gods genade werden alle personeelsleden en 
hun families echter gespaard, alsook het hele MC.
Het Medisch Centrum in Macenta was één van de twee dat open bleef  en de 
nodige medische zorgen bleef  toedienen.

Wij hebben vooral geïnvesteerd in de infrastructuur: een duurzame triage, die 
toeliet om een voorafgaand medisch onderzoek te verrichten en zo de patiënten 
met ebola direct in quarantaine te plaatsen.  Die triage wordt tot op heden 
toegepast. Een nieuwe generator voor de noodzakelijke elektriciteit, een nieuwe 
medische verbrandingsoven, nieuwe toiletten,… hebben dankzij onze steun het 
daglicht gezien.

WAT DOET PROTESTANTSE SOLIDARITEIT
PRECIES IN GUINEE ?
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Strijd tegen HIV, tuberculose en lepra
Het Medisch Centrum heeft zich gespecialiseerd in de preventie en behandeling 
van slepende ziekten (HIV, tuberculose en lepra). Die ziekten vereisen een 
continue opvolging en de regelmatige inname van medicatie. De kostprijs 
van de behandeling valt de patiënten dan ook zwaar. Hier komt Protestantse 
Solidariteit tussenbeide: wij zorgen voor de nodige medicatie tegen HIV, 
waaronder specifieke medicatie voor kinderen, voor de opportunistische 
infecties en lepra. Dankzij die steun worden de patiënten aangemoedigd om de 
behandeling op regelmatige basis verder te zetten en op die wijze helpen wij de 
ziekte uit te roeien. Het betreft projecten op lange termijn, maar die vruchten 
afwerpen: lepra is in Guinee bijna volledig uitgeroeid, specifiek in Macenta, 
waar het Medisch Centrum gevestigd is.

En nu ? 
Protestantse Solidariteit  zal de strijd tegen HIV en tuberculose blijven 
ondersteunen. Wij willen die ziekten zien verdwijnen uit Guinee en gaan verder 
met onze inspanningen om MPA daarin te ondersteunen. 
Een nieuw project is in voorbereiding om de vroegere leprapatiënten en 
mensen met orthopedische problemen te helpen. Vele slachtoffers van lepra 
hebben geamputeerde ledematen en hebben nood aan een prothese, krukken 
en revalidatie. Het MC in Macenta is een van de weinige centra met een 
orthopedisch atelier, waar prothesen en krukken handmatig en ter plaatse 
worden vervaardigd. Een groot deel van de kosten wordt door het MC ter 
harte genomen omdat de patiënten niet over de nodige middelen beschikken. 
Nochtans, door het herwinnen van een zekere vorm van mobiliteit, worden 
deze mensen in staat gesteld opnieuw aan het werk te gaan en zo voor het 
noodzakelijke inkomen voor hun familie in te staan.

Ondersteun het Medisch Centrum dan ook bewust met een gift 
op BE37 0680 66901028 met vermelding MPA – Macenta.
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2015 is voor Protestantse Solidariteit een bewogen jaar geworden. We hebben 
onze reorganisatie, begonnen in 2014, voort gezet, er werd een nieuwe uitvoerende 
secretaris aangeworven en een enthousiast en vernieuwd vrijwilligersteam zag 
het licht. Eind 2015 kan het team zeggen dat we de reorganisatie beëindigen en 
het einde van de tunnel zien. 

De personeelskosten waren ook in 2015 hoog. Dit wordt o.a. uitgelegd door 
het vertrek van meerdere personeelsleden. In 2016 zullen de personeelskosten 
beduidend minder zijn. Ondanks deze kosten, hebben we de verliezen kunnen 
beperken en sluiten het jaar af  met een kleiner verlies dan gebudgetteerd. 

De Algemene Vergadering, gehouden op woensdag 25 mei 2015, heeft het 
jaarverslag goedgekeurd, als ook het rapport van de revisor. Jullie kunnen het 
jaarverslag vinden op onze vernieuwde website: www.protestantsesolidariteit.be 

UITGAVE VOOR IN 
CIJFERS

IN 
PERCENTAGES

Administratie

Communicatie en fondsenwerving

Personeel

Projecten
TOTAAL

57.528,46

44.841,79

46.627,95

244.764,29
393.762,49

15 %

11 %

12 %

 62 %
100 %

2015, EEN SAMENVATTING
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Administratie
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Personeel

HULP PER LAND



Een bijzondere dag is 13 september, de dag 
van de testamenten. Dat is geen gemakkelijk 
onderwerp, maar anderzijds wel erg belangrijk, 
want het gaat immers om de goederen 
waarvoor wij ons leven lang hebben gewerkt.  
Het is ongetwijfeld zo dat wij aan onze 
eigendommen daarom een betekenisvolle 
bestemming wensen te geven en onze invloed 
op aarde zo wensen te bestendigen.

Het is legitiem om eerst te denken aan onze kinderen, onze kleinkinderen en 
onze familie. Maar het zou jammer zijn indien een belangrijk deel van onze 
bezittingen besteed wordt aan successierechten. In dat verband hebben wij 
goed nieuws! Door Protestantse Solidariteit in uw testament op te nemen onder 
goede doelen, kunnen die kosten vermeden worden. Door een legaat in duo, 
vermijdt U dat uw erfgenamen successierechten dienen te betalen, omdat die 
dan ten laste genomen worden door Protestantse Solidariteit.

Wenst U hierover meer informatie ?
Aarzel dan niet om telefonisch contact op te nemen via 02/510.61.80

of  via email : lgernaey@solidariteprotestante.be
en geef  ons zo uw naam en adres even door. Wij sturen U dan met plezier de 
brochure “legaten en schenkingen”

DE LEGATEN – MIJN ERFENIS

Sedert december 2015 heeft het project “Ik help een kind” een 
nieuw rekeningnummer. Wij verzoeken U dit vanaf  heden te 
gebruiken.

“ Ik help een kind ” : BE38 3104 9936 4372
Indien U reeds gebruik maakt van een doorlopende opdracht, 
kan U het strookje hieronder gebruiken om af  te geven in uw 
bank die dan de wijziging zal doorvoeren. 

 .................................................................   (uw naam)
Ik beëindig de doorlopende opdracht op rekening BE: 125-9302045-30.

Ik open een nieuwe doorlopende opdracht voor ……..€ per maand/
trimester/jaar, op rekeningnummer BE38 3104 9936 4372,

op naam van ”Ik help een kind”.

BELANGRIJK   • BELANGRIJK    • BELANGRIJK 
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Formulier 
doorlopende opdracht

Ik, ondergetekende

Naam :      Voornaam :

Adres :                         nr :

Postcode :     Stad :

Houder van rekeningnummer : 

Geef aan mijn financiele instelling de opdracht om :

  maandelijks          trimestrieel
  semestrieel             jaarlijks 

Het volgende bedrag :

 10 €       20 €        30 €       50 €    
of   .........   (Vul het gewenste bedrag in)

te storten op de rekening van Protestantse Solidariteit,
 BE37 0680 6690 1028 (BIC : GKCCBEBB).  

Adres : Brogniezstraat, 46, 1070 Brussel 
met de communicatie “doorlopende opdracht”,   

en dit vanaf ...../...../.............

Datum : ...../...../...............                           Handtekening :

Indien jullie een specifiek project willen steunen, gelieve de projecttitel
te vermelden in de communicatie

Willen jullie de acties van Protestantse Solidariteit steunen,
vul dit formulier in en geef het af aan je bank....
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Volg ons op Facebook

Afspraak on onze pagina
“Solidarité Protestante”

Zoals wij vroeger reeds hebben gemeld wordt 2017 een bijzonder jaar ! Protestantse 
Solidariteit mag dan 40 kaarsjes uitblazen. Vier decennia waarin wij, zij aan zij met 
onze partners, gewerkt hebben aan de bestrijding van onrecht en armoede, dankzij uw 
steun. Dat moeten we toch vieren, of dacht je van niet ?

Daarom organiseren wij een groot feest voor jong en oud om samen dit uitzonderlijke 
moment te vieren.  Een moment van gemeenschap, van vreugde en van hoop.

Grijp naar je agenda, donateurs, leden en predikanten van kerken, en blokkeer nu al 30 
september 2017 voor een uitzonderlijk feest !

 

UITDAGING VOOR ONZE DONATEURS : DE TENTOONSTELLING 
“SPECIAL 40” 

Een tentoonstelling over 40 jaar ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp 
is in volle voorbereiding, dankzij de medewerking van een groep vrijwilligers die 
de afgelopen 40 jaar actief waren.  Door middel van foto’s, geschiedenissen en 
getuigenissen, beland je in een geheel ander universum.

Het betreft en reizende tentoonstelling. Protestantse Solidariteit stelt ze ter 
beschikking aan kerken, culturele centra, verenigingen of donateurs. Helpt U ons 
door het organiseren van een avond, een week of een bijzondere eredienst, waar onze 
tentoonstelling halt kan houden tijdens haar reis doorheen België ?

U kan de tentoonstelling vanaf nu reserveren door een mailtje te sturen aan 
Lies Gernaey  : communication@solidariteprotestante.be 

of telefonisch op 02/510.61.80.

AANKONDIGINGEN
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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.

Verantwoordelijke uitgever :  A. Van Extergem, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel


