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Beste lezer

Protestantse Solidariteit blikt terug op een 
geslaagd 2017, waarin we in september 
onze 40ste verjaardag vierden met een 
familiefeest. 

Een aantal vrijwilligers maakten lekkere 
hapjes die werden gesmaakt. Voorzitter 
Steven Fuite  (VPKB) benadrukte in zijn 
speech dat Protestantse Solidariteit een 
stukje kerk-zijn vertegenwoordigt, het kerk 
zijn in de wereld.

Het voorbij jaar brachten we een bezoek 
aan onze partners in Burundi. Je ontdekt in 
deze nieuwsbrief  heel wat meer daarover. 
Onderwijs en gezondheid zijn ook in 
Burundi  belangrijke pijlers waaraan onze 
partners ter plaatse werken. 

Annie Van Extergem,

Editoriaal

En dan de vrijwilligers: we namen in 2017 
afscheid van Maximin, die vele jaren de 
projectopvolging deed.  Hij vond een 
voltijdse job. Evodie hielp ook een aantal 
maanden mee in afwachting van een job. 
Bernard, die vorig jaar met pensioen 
ging, helpt nu wekelijks één dag met de 
boekhouding. Anne bleef  trouw op post 
voor de communicatie en we konden 
blijven rekenen op de groep vertalers, na 
lezers en de nieuwsbrief-verzenders !

We zoeken nog iemand die wil helpen bij 
de fondsenwerving en iemand die graag de 
projectopvolging wil ondersteunen. Vele 
handen maken immers licht werk !

Deel dit gerust met zoveel mogelijk mensen, 
dan vinden we die handen vast wel.
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Een Boomgaard 

in hartje winter

Mensen behouden in stormen en 
moeilijkheden de hoop en blijven ook 
hopen ondanks de drama’s die hun 
dagelijks leven beheersen.

Paulus bevestigt dat vertrouwen 
ondanks het beperkte kader van het 
zichtbare: als wij hopen op wat wij 
niet zien, dan verwachten wij het met 
volharding (Rom. 8: 25).

De brief aan de Hebreeën vult dat aan: 
het geloof legt de grondslag voor alles 
waarop we hopen, het overtuigt ons van de 
waarheid van wat we niet zien (11: 1).

Een beeld verheldert de kracht van 
die verwachting ! Een boomgaard 
in hartje winter. Wat zien wij ? Dor 
hout, in de aarde geplant. De meest 
rationele reactie zou zijn om de bomen 
om te hakken en als brandhout te 
gebruiken zodat ze ons in de koude 
wintermaanden kunnen verwarmen.

En nochtans… het feit dat de takken 
dor en droog zijn, betekent niet dat ze 
dood zijn. 

In de kern van hun wezen wordt een
lang proces voorbereid dat zal leiden 
tot het ontluiken van enkele groene 
knoppen aan het einde van de winter.
Wij hakken de bomen niet om,
omdat wij de vaste overtuiging hebben 
van wat wij niet zien. 
De hoop biedt ons de mogelijkheid om 
over het zichtbare heen te kijken; ons 
leven en onze wereld beperken zich 
niet tot wat onze ogen zien. In de winter 
van sommige omstandigheden is het 
enige antwoord de vaste overtuiging 
van de verwachting. 
Voor Paulus is de hoop een onderdeel 
van de geloofsstrijd. Laten wij die 
voeren in gebed en engagement !

Dr, Bernard-Zoltán Schümmer
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“BILA JINA”, een onbekend woord 
om een onbekende persoon te 
beschrijven.   Een anonieme persoon. 
Iemand, die men misschien al eens 
is tegengekomen, maar waarvan 
men de naam niet kent, noch 
zijn geschiedenis. Een volkomen 
vreemdeling. 
Soms willen we niet dat deze 
onbekende bekend wordt.  We 
plaatsen barricades of trekken 
een muur op, om ons comfort te 
beschermen. 

Service Protestante de la Jeunesse 
(SPJ),  ProJOP en Protestantse 
Solidariteit willen Bila Jina een 
identiteit geven. 

In een spel worden opgetrokken 
muren afgebroken en wordt er een 
brug gebouwd naar die onbekende. 
Het is een gezamenlijk spel met 
workshops over thema’s zoals:  Wie 
is mijn naaste ? Onderwijs, recht of 
een privilege ? ... 

Aan het spel kunnen max. 50 
personen deelnemen en het duurt 
ongeveer twee uur. We stellen het 
gratis ter beschikking aan gemeenten, 
jeugdclubs enz. 

Zijn jullie geïnteresseerd ?  Meer 
informatie nodig ?  Neem contact op 
bilajina@spj.be

 

BILA  JINA
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Echos uit Burundi
Ze hebben niet veel maar ze zijn 
rijker dan wij.
De beelden en de artikelen van PS 
zijn werkelijkheid geworden. Het 
zijn geen plaatjes meer, maar het is 
echt onze Magnifique die een taxi-
velo heeft kunnen kopen en het is 
Naomie, die sterke koffie verkoopt 
voor zichzelf en haar zoontje. Het 
is Janine die de medicijnen niet 
kan betalen, het zijn Prosper en 
Médicatrice, die onophoudelijk met 
deze mensen bezig zijn.  

Ik heb de projecten van PS helemaal 
kunnen aanvoelen en beleven.

Wat zou je de lezers nog willen 
vertellen ?

Jérémie :  Een keer per jaar ga ik de 
haren knippen van de daklozen 
in Brussel. Het is maar een heel 
klein gebaar, maar hun vreugde 
daarover is mijn grootste beloning. 
De kleine gebaren moeten we niet 
onderschatten. Want daardoor kan 
Naomie haar zoon eten geven en  
Janine de medicijnen betalen moeten. 
Wij zijn belangrijk in hun leven.  

Dag Jérémie,

Daar zijn we dan, na je reis naar 
Burundi als fotograaf en reporter 
voor Protestantse Solidariteit. (zie 
bulletin nr 77)

Jérémie :  Het was een onvergetelijke 
ervaring ! Ik heb met fantastische 
mensen kennis gemaakt. Ik moest 
reportages maken van het werk van  
PS, zowel in film als in foto’s. Ik ben 
er dus vaak alleen op uitgetrokken 
om de mensen in de projecten te 
ontmoeten. Zo had ik een zeer goed 
contact met hen. De mensen hebben 
me bij hen thuis ontvangen en zo zag 
ik hun dagelijks leven, hun vreugde 
en hun moeilijkheden. 
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Honger
De meeste kinderen lijden aan 
ondervoeding. Ze hebben geen 
evenwichtige voeding of gewoon 
geen eten.  Daardoor zijn ze 
voortdurend blootgesteld aan ziektes, 
vooral malaria, en zijn ze zwak. Ze  
kunnen zich niet concentreren op de 
les en verlaten de school. Het is niet 
gemakkelijk om les te volgen met een 
lege maag. 

Onvoldoende infrastructuur
De scholen zijn in een slechte staat, 
de klassen overbevolkt; er zijn 
geen toiletten en geen sanitaire 
voorzieningen voor de pubermeisjes. 
Dat bevordert de kwaliteit van het 
onderwijs of het schoolplezier niet.  

Dit zijn slechts de belangrijkste 
redenen van schoolverlating. We 
geloven wat Malala Yousafzai zei: 
“Een kind, een leraar, een pen en een 
boek kunnen de wereld veranderen” 

In Burundi ontmoetten we in de 
lagere school van Gitega kinderen, 
die vertelden over hun dromen en 
toekomstplannen.
Maar de weg daarheen is moeilijk en 
vol obstakels. 

De kosten
Hoewel het lager onderwijs in 
Burundi gratis is, kunnen de 
verdoken kosten van een uniform of 
schriften een hinderpaal zijn om naar 
school te gaan of een reden om vroeg 
of laat de school te verlaten, omdat er 
geen geld meer is.

(Nelson Mandela)

Geef dromen niet op...

“Als ik groot ben, word ik dierenarts. 
Dat is mijn droom: werken met dieren.” 
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Veel obstakels, weinig kans om eruit te geraken. Toch hebben we straatkinderen 
ontmoet die elke dag naar school gingen, zonder schrift, zonder pen of 
uniform. Ze werden weggestuurd, maar de volgende morgen stonden ze er 
weer! Zo groot was hun wens om te leren en om hun dromen waar te maken. 

Als Protestantse Solidariteit roepen we heel luid : 
Iedereen naar school ! 

Vanaf dit jaar beginnen we een peterschap met de kinderen van Gitega. We 
focussen op de Batwas, een etnische minderheid, die in Burundi gediscrimineerd 
wordt. Ze hebben zeer weinig toegang tot onderwijs door de stigmatisering en 
de extreme armoede waarin ze leven.  

Wat gaan we voor hen doen ?
De schoolkosten betalen : Inschrijving, uniform, schriften enz.
Een medisch fonds :  Er wordt een medisch fonds opgericht om alle gesteunde 
kinderen te voorzien  van medische zorgen ( check-ups, medicijnen, … ) 
Voedselkit : Maandelijks krijgen de gesteunde families een voedselpakket om 
ondervoeding tegen te gaan. 
Opvolging van de kinderen : Een coördinator volgt de kinderen van nabij op school 
en ook thuis. 

Wat ontvangen de peters of meters ?
U ontvangt aan het begin foto’s en gegevens van enkele kinderen die 
representatief zijn voor de groep. Tweemaal per jaar ontvangt u een e-mail 
over het project met een getuigenis van een kind en de impact van het project 
op hun leven en op dat van hun families. 

Peter of Meter worden ?
Het bedrag is € 30 per maand. Neem  contact op voor meer informatie :

communication@solidariteprotestante.be of 02/510.61.80

… En help hen hun dromen waar te maken 
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Gezondheidszorg in Burundi

In oktober zijn we naar Burundi gegaan. Als dokter kom ik mee om de 
medische projecten te evalueren : moeder en kinderzorg en de strijd tegen aids, 
waarover we het zullen hebben in september. Burundi, zowat het armste land 
ter wereld, wordt in het verstrekken van elementaire gezondheidszorgen in de 
steek gelaten.  

Daarom zijn wij blij om met goede partners in dit dicht bevolkte land een 
bijdrage te kunnen leveren aan het verstrekken van elementaire medische 
hulp. Tijdens ons bezoek moesten we vaststellen dat ernstig zieke mensen hun 
voorschrift weggeven bij het verlaten van een gezondheidscentrum, omdat ze 
de paar centen niet hebben voor levensnoodzakelijke medicijnen.  In sommige 
gevallen krijgen kinderen niet eens medische zorg, en liggen ze uit te zieken 
op een matras, met opgezwollen buikjes door massale worminfecties, in 
afwachting op spontane genezing of een vroegtijdige dood. 

De kleine ziekenhuizen en gezondheidscentra die wij bezochten, slagen er in 
om met beperkte middelen mooi werk te verrichten en het leed van de getroffen 
bevolking te verzachten. Een land als België, waar een overaanbod bestaat aan 
medische infrastructuur, heeft de morele plicht om haar naasten in het Zuiden 
te helpen. Dat is ook de morele plicht van de kerk, die de boodschap van de 
Grote Heelmeester zo uitdraagt in woord en daad. 

     Rudy Liagre 
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Moeders en Kinderen in Afrika

Indien we in Europa goede materni-
teiten kennen, zijn die in Burundi 
schaars verspreid. Hoewel de fertiliteit 
hoog is met gemiddeld 6 kinderen 
per vrouw, is de Moeder en Kind-
gezondheidzorg zeer ondermaats, 
met amper geschoolde gynaecologen 
en vroedvrouwen. Of zoals Mevr.  
Ndabagirire, expert in reproductieve 
gezondheidzorg, het verwoordt :  

“In Burundi is de moedersterfte extreem hoog. Per jaar sterven tijdens de 
zwangerschap of bevalling 500 vrouwen per 100.000 levende geboortes. Deze 
situatie gaat gepaard met een hoge kindersterfte tijdens de bevalling ofwel 59 per 
100.000 geboortes.” 
Protestantse Solidariteit wil deze kinderen een kans geven. Samen met Tavola 
Valdese ondersteunt ze de strijd tegen moeder- en kindersterfte en dit op drie 
verschillende terreinen : 

Zwangerschapsbegeleiding met pre-en postnatale consultaties 
Dit is geen evidentie in een land waar een vrouw enkel naar de dokter kan als ze 
al haar andere huishoudelijke taken ook vervult. Met sensibiliseringscampagnes 
voor moeder en vader komen steeds meer ouders naar de consultaties. 

Vaccinatie programma voor kinderen tot en met 5 jaar 
Vaccinatie bestrijdt en elimineert dodelijke infectieziekten. Er wordt geschat dat 
meer dan 2 tot 3 miljoen sterfgevallen per jaar worden vermeden. Het is een van 
de meest efficiënte investeringen op gebied van gezondheid.

Kooklessen 
Ze leren om een evenwichtige maaltijd te maken voor het gezin met de producten 
die lokaal te verkrijgen zijn. Kleine aanpassingen zoals steeds groenten hebben, 
kan een grote impact hebben op de gezondheid van de kleine kindjes. 

Voor dat werk zijn de Burundese moeders ons en de talrijke donateurs van 
Protestantse Solidariteit uitermate dankbaar.
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Bruno Moens, leerkracht in het 
avondonderwijs in Antwerpen, is sinds 
2015 lid van de bestuursvergadering 
van Protestantse Solidariteit. 

Waarom heb je hiervoor gekozen ? 
Toen de voorzitster mij vroeg om 
bestuurslid te worden heb ik niet 
lang getwijfeld. Enerzijds kende ik de 
organisatie al  en anderzijds omdat ik 
een verfrissende kijk wou geven op 
de werking en de uitdagingen van 
Protestantse Solidariteit. Het geeft je 
de mogelijkheid om te werken aan de 
doelstellingen en om de innovatie te 
bevorderen. Vanuit onze christelijke 
inspiratie staat onze verbondenheid 
met de kwetsbaren in de samenleving 
centraal en vormt het werken vanuit 
die visie een belangrijke meerwaarde. 

Bruno geeft uitleg over de
Bestuursvergadering 

Wat komt er allemaal bij te kijken ? 

Als bestuurslid ben je betrokken 
bij alle aspecten van de organisatie. 
Als bestuur kijken we of PS de 
doelstellingen bereikt en volgen we 
de werking op. We vergaderen elke 
maand over de financiën en het budget, 
de lopende en nieuwe projecten, de 
communicatie, het onderhoud van de 
lokalen, etc. Maar we bespreken ook 
nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 
kansen voor de organisatie. 

Wat vind je de toffe kanten en de minder 
toffe kanten ? 

Er zijn niet echt minder toffe kanten 
aan de functie van bestuurslid. 
Je hebt buiten je dagdagelijkse 
beslommeringen wel wat extra werk, 
maar het is erg voedend werk. Samen 
met de bestuurders zoeken we naar 
nieuwe uitdagingen en denken we 
actief mee over de inhoudelijke 
positionering van Protestantse 
Solidariteit. 

We doen dit vanuit een gemeen-
schappelijke visie, waarbij de waar-
digheid van elk mens centraal staat. 
Het is echt een heel boeiend en 
inspirerend werk.

Vond je het interview van Bruno boeiend ? 
De bestuursvergadering is opzoek naar versterking. Er is een plaatsje vrij voor jou.
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FORMULIER DOORLOPENDE OPDRACHT
Ik, ondergetekende                      q  Dhr.                     q   Mevr.                 

Voornam  ........... ................. ..............................................................................................................
Naam  ................................................................................................................................................
Adres  ................................................................................................................................................
Nr  .................................. PC  ............................................................................................................. 
Stad  .......................................................................................................................................................

te storten op de rekeningnummer  BE37-0680-6690-1028 
van Protestantse Solidariteit, Brogniezstraat, 46, 1070 Brusel

Het volgende bedrag q 15€      q 20€      q 30€      q ................... €   
Maandelijks    -    Trimestrieel    -    Semestrieel

en dit vanaf  ......... /......... / ........  Houder van rekeningnummer :  ...........-................................-........
Ik kan op elk moment bij mijn bank mijn betalingsopdracht wijzigen of beëindigen

                              Datum                                              Handtekening

             ..................................           ..................................................
Bij giften van € 40 en meer per jaar, ontvangt u van Protestantse Solidariteit een fiscaal attest.

Protestantse Solidariteit is  in 2017 de mijlpaal van 40 jaar gepasseerd. 
Het was een feestelijk jaar : de tentoonstelling was te bezichtigen in meer 
dan 15 kerken en in bijna alle provincies van België, maandelijks was er een 
elektronische nieuwsbrief die de projecten over  40 jaar werk in het licht zette, 
en we eindigden dit jaar met een familiefeest : spelletjes en animaties voor 
volwassenen en kinderen.  De foto’s staan op onze Facebookpagina.
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Heb je een heuse talenknobbel en een 
fijne neus voor de Nederlandse taal ? 
Dan zijn we opzoek naar jou. We 
zoeken vertalers Frans-Nederlands   
en nalezers Nederlands voor onze 
communicatie. 
Hoe werkt het ? 
Per mail worden de artikels 
opgestuurd om ze na te lezen tegen 
een bepaalde datum. 

Oproep vrijwilligers 

wedstrijd  -  wedstrijd  -  wedstrijd  -  wedstrijd  

Protestantse solidariteit is op zoek naar een naam voor zijn 
nieuwsbrief. Je bent creatief en vol ideeën. Doe dan zeker mee. 

Criteria: de naam moet gelinkt zijn aan onze missie, passen in het 
Nederlands en het Frans en onze identiteit weerspiegelen.

Stuur uw beste idee vóór 31 mei in. In juni kiest een jury de nieuwe 
naam uit al uw inzendingen.

wedstrijd  -  wedstrijd  -  wedstrijd  -  wedstrijd  

Wil je meer weten of de binnenkant 
van de werking van een ONG en 
projectopvolging? 

Je bent verantwoordelijk voor de 
evaluatie van binnenkomende 
projecten, het opvolgen van de 
financiële en narratieve rapportage, 
en je helpt mee met het opstellen van 
de rapporten voor de mecenas.

Kennis van Word en Excel wordt 
verwacht. 

Neem contact op met Lies Gernaey :
Stuur een mailtje naar 

communication@solidariteprotestante.be 
of telefoneer naar 02/510.61.80


