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Een terugblik,  
met geloof en hoop

stap voor stap vooruit

De Israëlieten trokken 40 jaar onder leiding van 
Mozes door de Sinaïwoestijn alvorens het beloofde 
land binnen te gaan. Elia vastte 40 dagen en 40 
nachten en God antwoordde zijn vurig gebed om 
bevrijding. Jezus werd 40 dagen verzocht in de 
woestijn en daarna begon hij zijn onderricht met 
de Bergrede.

40 Jaren is bijbels gezien de tijd van een 
mensengeneratie. Elk generatie behoort van het 
begin tot het einde een leerschool te zijn.  Elk 
mens in elke generatie dient aan dit leerproces 
deel te nemen, individueel en samen met anderen. 
En leren wil altijd zeggen: nieuwe wegen vinden, 
wegen waarlangs men eerder niet ging, maar die 
nog beter naar Gods koningschap over deze aarde 
leiden dan de oude, beproefde paden van vroeger.

Dit is ook wat ik PS toewens voor de komende 
40 jaar en ons allen dat wij daar deel van mogen 
en zullen uitmaken en samen nieuwe wegen 
zullen vinden voor een andere meer solidaire 
wereld, stap voor stap vooruit. De opeenvolgende 
crisissen in onze generatie, de financiële crisis, 
de milieucrisis, de vluchtelingencrisis, etc. die 
het hardste toeslaan in het Zuiden, zijn geen 
natuurrampen, maar zaken waar wij samen iets 
tegenover kunnen stellen.

Israël kon de lange reis van 40 jaar door de 
woestijn alleen tot een goed einde brengen dankzij 
al Gods genadige voorzieningen voor zijn volk 
(water en manna). Elia ging door de kracht van 
het voedsel dat God voor hem bereidde 40 dagen 
en 40 nachten’. Jezus leerde dat wij niet van brood 
alleen leven, maar van ieder woord dat klinkt uit de 
mond van God.

In dat vertrouwen mogen wij samen de broodnodige 
stappen vooruit zetten.

Een verjaardag is altijd aanleiding om bij stil te 
staan, even terug te blikken en dan weer verder 
gaan, en de toekomst met vertrouwen tegemoet te 
zien. Zeker als het ook nog eens zo’n bijzondere 
verjaardag is, namelijk het 40 jarig bestaan van 
Protestantse Solidariteit (PS). Dit verjaardagsfeest 
op zaterdag dertig september in Bois Pirart 127 in 
Genval, mag u niet missen. Meer info op p 8 

PS heeft in die 40 jaar naam gemaakt, door o.a. 
haar niet aflatende inzet voor de slachtoffers 
van seksueel geweld in de DR Congo, voor 
de voorlichting en zorg aan zovele jongeren 
vooral jonge vrouwen in Rwanda, Burundi, 
Burkina Faso en Guinee met HIV/Aids, voor de 
noodhulpprogramma’s in Syrië en vele andere 
landen.  En deze opsomming geeft slechts een 
fractie weer van het werk van PS.

PS heeft moeten afrekenen met tegenslag toen 
haar programma niet langer kon rekenen op de 
steun van de Ontwikkelingssamenwerking.  Maar 
PS ging overtuigend door en zocht en vond ook 
nieuwe medewerkers en financieringsbronnen 
van partners zoals Tavola Valdese en uiteraard de 
VPKB en vele individuele ondersteuners.

Lang terugblikken is er niet bij, want PS heeft niet 
de luxe om lang stil te staan, vanwege de nood 
en het onrecht in de wereld, meer bepaald in het 
Zuiden. Lopende projecten worden krachtdadig 
verdergezet terwijl ook andere en nieuwe zich 
aandienen, zoals de bouw van nieuwe scholen met 
sanitaire voorzieningen in Kameroen en Burundi.

In de joodse, christelijke en islamitische traditie 
heeft het getal 40 een speciale betekenis. In de 
Bijbel komt het veelvuldig voor. 40 Heeft betrekking 
op een leertijd, een tijd ook van voorbereiding 
en verwachting. Mozes verbleef 40 dagen en 
nachten op de Sinaïberg om er de Tien geboden 
te ontvangen. 



EEN ZICHT OP HET
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Om de ernst van de situatie te onderstrepen: zelfs 
de kamelen sterven er door gebrek aan water. 
Nochtans zijn juist die dieren bestand tegen extreme 
omstandigheden en een leven in de woestijn.

Via Act Alliance concentreren wij ons op 
schoolkinderen: we geven maaltijden, herstellen 
waterbevoorradingen en installeren aangepast 
sanitair.  Talrijk waren jullie om onze oproep te 
beantwoorden, want wij hebben intussen 5.000 
euro mogen ontvangen. Een welgemeende dank 
daarvoor !

Maar de crisis is niet afgelopen. Nog duizenden 
kinderen, bejaarden en volwassenen, hebben 
ondersteuning nodig om te kunnen overleven.

Elke bijdrage is welkom op
BE37 0680 6690 1028,

Met vermelding : SOMALIE

Enige maanden geleden deden wij een oproep 
voor noodhulp vanwege de dramatische situatie in 
Somalië. Het land ondergaat een droogteperiode 
zonder voorgaande, verergerd door vier 
opeenvolgende seizoenen zonder regen. Meer dan 
de helft van de bevolking bevindt zich zo in een 
situatie van acute nood.

Vandaag lijden 363.000 kinderen aan ondervoeding 
en 7 miljoen mensen leven in hongersnood. 

Protestantse Solidariteit kwam samen met Act 
Alliance in beweging om die bevolking te helpen.  In 
de meest getroffen regio’s is door het watergebrek 
en de afwezigheid van regen de oogst, die als 
voedsel dient voor mens en dier, vernield. De 
inwoners van die gebieden zijn genoodzaakt hun 
schamele bezitting en te verkopen om te overleven. 
En vermits de situatie aanhoudt, worden ze 
genoodzaakt om voedsel en geld te gaan lenen.

ACT ALLIANCE : De Honger in SOMALIË

Een dode kameel in Uusgure. 
Eerst sterven de dieren, dan de mensen, 

want de mensen zijn afhankelijk van hun dieren. 

Het dorp Uugure, Somalië  - Waterverderling. 
Onze partner Norwegian Church Aid vertelt ons

de kritieke toestand in het land waar honger en dorst heersen. 

Moeders brengen hun kinderen naar het ziekenhuis van Garowe, 
Somalië. Veel kinderen zijn ondervoed zoals de rode kleur van de 

“armbandmeter” aanduidt. Zakaria Ugas Mohamed is zwaar ondervoed. 
Zijn moeder vreest voor zijn leven.

Somalië - Voedselbedeling. 
Op 130 km van Garowe, in de woestijn, 

verdelen onze partners drinkbaar water en voedsel. 
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Overzicht 2016 

UITGAVE 2016

PROJECTEN

COM & 
FONDSENWERVING

PERSONEEL

ALGEMENE WERKING

346.943,51

14.187,53

15.180,49

55.208,32

De Algemene Vergadering, die plaatsvond op woensdag 31 mei 2017, heeft het financieel et narratief 
jaarverslag van vorig jaar goedgekeurd. 2016 was een jaar van afwerkingen: de veranderingen van de 
boekhouding, gestart in 2015, werden afgehandeld en werden doorgevoerd voor 2016. 

De tabel stelt samenvattend de grote uitgaveposten voor 2016 voor. Een gedetailleerde balans kan op de 
website of op aanvraag geraadpleegd worden.
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Gedurende het hele jaar, heeft Protestantse Solidariteit kunnen rekenen op jullie steun. Er zijn 64 nieuwe 
donateurs  in 2016. In totaal hebben meer dan 440 donateurs en kerken een gift gestort met een totaal 
bedrag van 142.337,32 euro. 

Een speciale focus op drie van onze projecten die we met eigen middelen steunen: “Mobiliteit voor allen” in 
Guinee dat vorige jaar in september van start ging, “Moeders van Kivu” in DRC en het Studiefonds “Ik help 
een kind” in Rwanda. Meer informatie kan verkregen worden op aanvraag. 

Projecten

Com. &
Fondsenwerving

Personeel

Algemene werking

UITGAVE 2016

Mobiliteit voor allen Ik help een kindMoeders van Kivu



Alles is goed voor een feestje, of het nu een 
geboorte is, een huwelijk, of de komst van de 
zomer met haar eerste zonnestralen. Dat vier je 
steeds met vrienden of in familiekring. Telkens is 
dat een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
even de dagelijkse sleur te doorbreken. 

Sinds 1977 zetten wij ons in voor de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen, met als doel hen 
hun waardigheid terug te geven. Dat kan door 
een schuilplaats te bieden, door toegang tot 
gezondheidszorg te geven, door opleidingen of 
door kinderen de kans te geven om naar school 
te gaan. Wij willen tijdens een feestelijke dag al 
die kleine gebaren en gestes  belichten die een 
invloed hebben op leven van de mensen in de 
landen waar wij werkzaam zijn. 

Een geboorte,  
die moet je vieren !
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Protestantse Solidariteit 
nodigt je daarom uit om samen 

haar verjaardag te vieren. 

U bent van harte uitgenodigd op 
30 september 2017 vanaf 14 u op de 

Campus des Taillis, Bois Pirart 127 te Genval 

Momenten van ontspanning en van 
samenhorigheid worden afgewisseld met 
workshops. Er zal voedsel en drank zijn. Een 
namiddag met Afrika als onderwerp : dansen, 
vertellers, kapsels, en vele andere zaken om u 
te verrassen.

Wij verwachten U en zeggen dus vol vertrouwen: 

Tot weldra !!

Oproep vrijwilligers !

Wij hebben uw hulp nodig.   !

Wij zijn op zoek naar mensen die ons een klein deel van hun tijd willen 
schenken om overdag een stand open te houden:
 

 - Beignets verkopen, sambussas, pannenkoeken, wafels en drankjes

 - De stand voor grime animeren, zorg dragen voor het opblaasbare   
  springkasteel,…

Als U ons wilt helpen en zo op een andere manier van deze dag wilt 
genieten, stuur dan een mailtje naar 

communication@solidariteprotestante.be of bel naar 02/510.61.80



Een missie dat vergt voorbereiding !!

Vooral Lies en Rudy zullen zich over dat deel 
ontfermen. Zelf ben ik verantwoordelijk voor het 
verzamelen van informatie voor de communicatie: 
getuigenissen, foto’s, verhalen, video’s, enz.  

Opgeleid als info-grafist, liggen communicatie en 
beeldvorming mij nauw aan het hart. In mijn eigen 
domein werken voor een goed doel, motiveert mij 
des te meer. Het zullen goed gevulde dagen worden 
met bezoeken, ontmoetingen en vergaderingen. 
‘s Avonds komt de groep bij elkaar om de stand 
van zaken op te maken en een dagrapport op te 
stellen. Tot slot bereiden wij het programma van de 
volgende dag voor.

Hoe bereid je je voor op deze zending ?

Jérémie : Naast de praktische voorbereiding 
voor de reis (vaccinaties, paspoorten en visa,…) 
verzamel ik informatie over het land. Op 1 juli 1962 
werd Burundi onafhankelijk.  Weet je dat Burundi 
kleiner is dan België? Maar met evenveel inwoners : 
ruim 11 miljoen. Dat vormt een probleem, omdat de 
bevolking vooral van de landbouw leeft. PS steunt 
er projecten in acht provincies, wat fantastisch is 
voor een kleine NGO. 

Sinds 2015 is de politieke situatie er niet ideaal. De 
huidige president wilde zich kandidaat stellen voor 
een derde mandaat. De oppositie heeft betoogd en 
geprotesteerd, wat tot vergeldingsmaatregelen en 
zelfs een staatsgreep heeft geleid. Vele Burundezen 
zijn hun land ontvlucht. Maar vandaag is de situatie 
er stabiel, in een klimaat van ’rustig wantrouwen’.

Protestantse Solidariteit volgt de situatie aandachtig 
op op basis van de informatie door onze partners 
ter plaatse.

Op het vlak van projecten wordt voor elke partner 
en voor elk project een dossier samengesteld. Wij 
zullen elk een dossier, zodat we vooraf kennis 
kunnen nemen. Want een zending is niet zo maar en 
bezoek, maar vereist maanden van voorbereiding 
en overwegingen: een diepgaande analyse van 
alle partners en projecten, alsook alle praktische 
aspecten. Ter plaatse wordt het programma 
samengesteld door PS, in samenspraak met onze 
partners. De dagen zullen zo goed gevuld zijn, 
omdat we ieder moment ter plaatse maximaal willen 
benutten.

 
Jérémie, bedankt voor dit interview, dat ons een goed beeld geeft van de voorbereidingen van jullie zending. 

Wij wensen jullie alle drie een goede reis!
Het verslag van deze zending mag verwacht worden in ons volgende bulletin.

Dag Jérémie, je vertrekt einde oktober met een 
opdracht naar Burundi, samen met Rudy Liagre, lid 
van de Raad van Bestuur, en met Lies Gernaey. Het 
is voor het eerst dat je voor Protestantse Solidariteit 
vertrekt, en ook je eerste kennismaking met Afrika. 
Wat zijn je verwachtingen?

Jérémie : Ik ben blij dat ik met Protestantse 
Solidariteit mee mag.  Sinds verscheidene jaren 
werk ik in de verkoop, en het trekt mij erg aan om 
me nu op een heel ander gebied te engageren. 
Daarenboven vertelt Lies mij dikwijls over de 
projecten van PS en de omstandigheden waarin zij 
werken. Het is moeilijk om zich dat voor te stellen. 
Ook daarom zie ik er naar uit om het werk ter plaatse 
te kunnen zien.

Je ziet er naar uit om te vertrekken. Maar wat ga je 
daar precies doen ?

Jérémie  : De opdracht omhelst meerdere 
aspecten. 

Vooreerst zal PS er de drie partners ontmoeten 
waarmee zij projecten heeft in de strijd tegen AIDS, 
alsook twee projecten in Gitega: de begeleiding 
van tienermoeders en het voorzien van sanitair in 3 
lagere scholen. Het op punt stellen van de projecten 
en reportages is dus het eerste deel. 

Wij ontmoeten de begunstigden en bezoeken de 
gezondheidscentra die wij ondersteunen. 
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Begin 2017 heeft Protestantse Solidariteit een subsidie gekregen van de overheid Wallonie-Bruxelles 
International (WBI) voor het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in drie lagere scholen in Gitega. Er 
wordt extra aandacht besteed aan jonge meisjes aangezien de hygiënische onstandigheden voor meisjes 
in de menstruatieperiode erbarmelijk zijn. De toiletten zijn reeds gebouwd en de ouders en leerkrachten 
hebben een vorming gevolgd over het belang van hygiëne.   Op het programma staat nog naaivorming 
voor herbruikbaar maandverband en vorming voor de leerlingen in verband met de veranderingen rond de 

Onze projecten in Burundi
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De giften van het 1ste semester 2017

Het laatste project is het ondersteunen van de materniteit in Gitega. Dit project op drie jaar wordt gesteund door Tavola Valdese. De 
activiteiten bestaan uit het opvolgen van zwangere vrouwen, het vaccineren van kinderen, en het opzetten en opleiden van dorpsgroepen in 
verband met de gezondheidszorg van moeder en kind. Naast het medische luik wordt er aandacht besteed aan voedingsleer en moestuinen 
met soja.

Een belangrijk deel van onze werk is het sensibiliseren over en de strijd tegen HIV/Aids. We steunen twee 
partners, Communauté des Eglises de Pentecôte au Burundi (CEPBU) en Province de l’Eglise Anglicane 
du Burundi (EAB), met de aankoop van medicijnen om opportunistische infecties te bestrijden. Door de 
ziekte hebben de patiënten minder weerstandvermogen tegen kleine ziektes zoals bv. een verkoudheid. Ze 
hebben vaak een cocktail van verschillende medicamenten nodig om een infectie te bestrijden. Het is met 
de hulp van Tavola Valdese en Protestantse Solidariteit dat onze partners de nodige medicijnen kunnen 
voorzien samen met klein medisch materiaal

Jullie waren talrijk om ons te steunen : 
275 donateurs en kerken. 

Samen hebben we 51.250 euro bijeen gekregen in 6 maanden. 
Een speciale focus op de projecten die enkel gesteund worden door jullie giften. 

De grafiek toont ons engagement naar onze partners toe ( blauw), het bedrag dat we reeds 
hebben verzameld ( groen) en het bedrag dat we nog moeten vinden voor dit jaar ( rood). 

Mobiliteit voor allen
(incl. SAM Global)

Ik help een kindMoeders van Kivu

Willen jullie een specifiek project steunen ? 
Jullie giften zijn welkom op  BE37 0680 6690 1028

De mededelingen : 

Mobiliteit voor allen : MPA - Ortho
Moeders van Kivu : CDFVIO

Ik help een kind : PPRWAIDE



Music for life : steun de mobiliteit voor allen

Music for Life, de solidariteitsactie van radiozender 
Studio Brussel, komt opnieuw dichterbij. 
Dit jaar besteedt Protestantse Solidariteit de 
opbrengst van die actie aan de gehandicapten in 
Guinée Forestière. 

Een ambitieus project dat ons nauw aan het 
hart ligt, werd door Protestantse Solidariteit 
gestart: het verbeteren van de dienst voor 
orthopedie en kinesitherapie, alsook een 
goede opleiding voor het personeel.

De productie van prothesen 
startte er in 1983 voor patiënten 
die leden aan de gevolgen 
van lepra. Het diensthoofd, 
erg gemotiveerd en jaren 
geleden opgeleid, kan tot 
op heden echter niet van 
zijn pensioen genieten 
na het onverwachte 
overlijden van zijn 
opvolger.  Ontroerd door 
allen die orthopedische 
hulpmiddelen nodig  
hebben onderzochten MPA 
en PS de mogelijkheden met 
behulp van professionelen. Een 
voorlopige studie toont aan dat meer 
dan 3.000 patiënten nood hebben aan een 
prothese in N’Zérékoré.

Die studie toont ook aan dat meer dan 600 
kinderen onnodig lijden door misvormingen aan de 
voeten (klompvoeten) omdat de dienst daarvoor 
niet uitgerust is. Tot op heden is de situatie er 
schrijnend. Er bestaat slechts één orthopedische 
dienst voor bijna twee miljoen inwoners.

Om die mensen opnieuw hoop en waardigheid te 
geven, ondersteunt PS de aanpassingen 

in het centrum. Protestantse Solidariteit 
engageert zich bovendien om de 

volledige opleiding van een 
orthopedist op zich te nemen.

Die opleiding van 3 jaar in Togo 
kost 30.000 Euro. Wij staan nu 
aan het begin van dit avontuur, 

maar samen met jullie 
kunnen wij het tot een goed 
einde brengen.

Organiseer daarom een 
actie ten voordele van de 

volwassenen en kinderen met 
een handicap als sponsor voor 

de opleiding van hun orthopedist.

Code van het project bij overschrijvingen : 
            « MPA – Ortho » 
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Oproep vrijwilliger  
Administratie – Boekhouding

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en goed georganiseerde hulp, 
een dag per week, voor administratieve en boekhoudkundige taken.

Die taken zijn uiteenlopend: 
mails en telefoonoproepen beantwoorden, giften boekhoudkundig inbrengen per project, 

de databank onderhouden, enz.…

Indien U zich herkent in die verantwoordelijkheden,  

neem dan contact op met Lies Gernaey : communication@solidariteprotestante.be 

of 02/510.61.80



Meer info : www.protestantsesolidariteit.be


