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Wereldwijd zijn
39 miljoen mensen
blind.

90% van alle personen met 
een visuele beperking leeft in 
ontwikkelingslanden.

50% van alle blinde personen 
zou opnieuw kunnen zien na 
een cataractoperatie.

LICHT VOOR DE WERELD is een Belgische 
erkende ngo die in Afrika blindheid bestrijdt 
en de integratie van personen met een visuele 
handicap bevordert via inclusieve educatie.

Beste sympathisant van LICHT VOOR DE WERELD,

Dankzij uw steun kan LICHT VOOR DE WERELD samen met haar partners, 
in het Zuiden en in België, heel veel verwezenlijken. In 2015 voerden 
oogartsen in Rwanda, DR Congo en Tanzania 19.191 oogoperaties uit. 
 419 kinderen met een visuele beperking liepen school in één van onze 
onderwijsprojecten. 

Het zijn cijfers waar we trots op zijn maar die niet het volledige verhaal 
vertellen. De opleidingen die we geven aan het lokale medische personeel, 
de kwaliteitscontrole die we uitvoeren in de projecten, de capaciteit 
in ziekenhuismanagement die we uitbouwen,… Het zijn allemaal erg 
belangrijke elementen om oogzorg in Afrika te versterken en voor iedereen 
toegankelijk te maken. In dit jaarverslag geven we u graag een volledig 
beeld van ons werk in 2015. 

Als organisatie groeien we jaar na jaar en dat is enkel mogelijk dankzij uw 
steun en vertrouwen. Hartelijk dank!

Isabelle Verhaegen
Directeur 
LICHT VOOR DE WERELD
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Partners werken samen

Het CCBRT-ziekenhuis en TSB, de onderwijspartner van 
LICHT VOOR DE WERELD, werkten in 2015 opnieuw 
nauw samen. De twee organisaties zetten zich in om de 
sociale, educatieve en economische zelfredzaamheid 
van personen met een visuele beperking te verhogen. 
Hiervoor is vroegtijdige detectie van oogziektes 
primordiaal. 
Naast de nodige, kwaliteitsvolle, medische zorg zijn 
onderwijs en de juiste ondersteuning belangrijk om de 
zelfredzaamheid van kinderen met een blijvende visu-
ele handicap te versterken. LICHT VOOR DE WERELD 
ondersteunt TSB om deze kinderen op te nemen in re-
gulier onderwijs door onder andere de coaching van de 
leerkrachten.  
Niet enkel de schoolse vakken zijn relevant, de lessen 
‘oriëntatie en mobiliteit’ en ‘dagelijkse levensvaardighe-
den’ bewijzen hun nut in het dagelijks leven van blinde 
en slechtziende kinderen. 
Een beroep aanleren is voor jongeren met een visuele 
beperking een grote stap voorwaarts in het proces naar 
hun onafhankelijkheid. In 2015 sloot TSB overeenkom-
sten af met vier centra die beroepsonderwijs aanbieden.

CCBRT: Comprehensive Community Based 
Rehabilitation in Tanzania

In 2015 bleef het oogdepartement van CCBRT de meest 
bezochte dienst van het ziekenhuis. Het medische team 
biedt screenings, consultaties, operaties en visuele 
hulpmiddelen aan voor duizenden mensen met een 
visuele beperking. Patiënten kunnen er terecht met 
oogziektes zoals glaucoom, trauma, tumors, problemen 
met het hoornvlies, trachoom en cataract.

Opleidingen

• Het oogdepartement heeft in 2015 vier Medische 
Assistenten en twee Master Studenten in 
Oftalmologie van andere ziekenhuizen opgeleid. 
Zo versterkt CCBRT de capaciteit in oogzorg 
in heel Tanzania.

VERWEZENLIJKINGEN
IN AFRIKA IN 2015 

TANZANIA

In Tanzania leven meer dan 747.000 mensen met een visuele 
beperking. Zonder behandeling bemoeilijkt deze beperking de 
toegang tot informatie, educatie, werk en diensten.

LICHT VOOR DE WERELD steunt in Tanzania 3 projecten. 
• Het oogdepartement van het CCBRT-ziekenhuis in Dar es Salaam
• Het oogdepartement van het KCMC-ziekenhuis in Moshi
• Het educatieproject TSB (Tanzania Society for the blind)

 Dar Es Salaam 

TANZANIA
Dodoma

Morogoro

Moshi

Om mensen met verminderd zicht te ondersteunen, 
schrijft de optiek van CCBRT brillen, contactlenzen 
en hulpmiddelen zoals telescopen, vergrootglazen,… 
voor om het gezichtsvermogen te corrigeren. In het 
ziekenhuis is er ook een centrum voor artifi ciële 
ogen, het is de enige plaats in Tanzania die 
oogprotheses produceert.

Agnes is volledig blind 
door glaucoom. Op school 
leert ze dagdagelijkse 
activiteiten aan zoals 
kleren wassen zodat ze 
later zelfstandig kan leven.
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• Verschillende internationale experten bezochten het 
CCBRT-ziekenhuis om via training de chirurgische 
vaardigheden van de pediatrische oftalmologen te 
versterken.

In de gemeenschap

• Gemeenschapswerkers hebben in 2015 les gegeven 
in ‘oriëntatie en mobiliteit’ en ‘algemene dagelijkse 
levensverrichtingen’ aan 127 blinde volwassenen in 
Dar es Salaam. 

• 44 blinde volwassenen volgden een opleiding in 
beroepsvaardigheden en kunnen nu een eigen 
inkomen genereren. 

• 26 gemeenschapswerkers kregen op CCBRT een 
opleiding in ‘oriëntatie en mobiliteit’. Zij kunnen 
hun kennis nu doorgeven aan blinde personen.

> >

RESULTATEN CCBRT 2015

Mannen Vrouwen Jongens
< 15 jaar

Meisjes
< 15 jaar

TOTAAL

Aantal consultaties 24.964 28.007 6.370 6.157 65.498

Aantal oogoperaties
Cataractoperaties
Glaucoomoperaties
Ooglidoperaties (trachoom)
Andere oogoperaties

3.198
1.724
249

11
1.214

2.706
1.514

127
9

1.056

444
184

13
2

245

266
104

3
2

157

6.614
3.526

392
24

2.672

Aantal refractieve correcties
Refracties
Brillen
Visuele hulpmiddelen

7.323
2.336

–

8.949
2.856

–

2.215
779

12

4.113
1.446

20

22.600
7.417

32

6.614
oogoperaties

710
oogoperaties bij kinderen

7.417
verkochte brillen

TSB:
Tanzania Society for the Blind

In de regio Dodoma zijn er in 2015 67 
kinderen opgenomen in reguliere scho-
len. In de regio Morogoro gaat het over 
169 kinderen. TSB heeft 792 kinderen 
met visuele problemen doorverwezen 
naar district- en regionale ziekenhuizen 
waar ze een behandeling kregen. 353 
van hen hadden een gespecialiseerde 
medische behandeling nodig in het 
CCBRT-ziekenhuis.

134 kinderen kunnen dankzij TSB ‘alge-
mene dagelijkse levensverrichtingen’ 
uitvoeren (vb zich verplaatsen, wassen, 
huishoudelijke taken,…). 10 kinderen die 
hun diploma van het basisonderwijs niet 
haalden, leerden een beroep aan. 
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KCMC Kilimanjaro Christian 
Medical Centre

Met de steun van LICHT VOOR DE WERELD 
voerde KCMC in 2014 en 2015 een pro-
ject uit dat het doorverwijssysteem voor 
oogzorg op lokaal niveau versterkte.  
De bedoeling is dat kinderen met oog-
problemen zo vroeg mogelijk opgespoord 
en naar het ziekenhuis gebracht worden. 
Bovendien moeten ze ook terugkeren als 
ze opvolging nodig hebben. KCMC heeft 
hiervoor gemeenschapsleden en gezond-
heidswerkers opgeleid om systematisch 
oogproblemen bij kinderen vast te stellen. 
Dit moet ervoor zorgen dat er slechts een 
korte tijdspanne is tussen de vroegtijdige 
detectie van pediatrische oogziektes en 
het krijgen van een medische behandeling.

De groep gemeenschapsleden bestaat uit 
leerkrachten en moeders. Zij zijn namelijk 
de eersten die ontdekken dat er iets fout 
is met de ogen van de kinderen. KCMC 
heeft bij de opleiding vooral de nadruk 
gelegd op cataract omdat deze ziekte de 
belangrijkste oorzaak van kinderblindheid 
is.

Vroedvrouwen, kraamzorgverpleegkundigen en verplegers 
die in de lokale dispensaria werken, maakten deel uit 
van de groep gezondheidswerkers. Deze groep kreeg 
een intensere opleiding rond de identificatie van 
verschillende oogziektes en in sommige gevallen de 
behandeling ervan. Ze volgden een diepgaandere 
sessie over cataract, refractieafwijkingen, conjunctivitis, 
glaucoom, retinoblastoom,… De gezondheidswerkers 
leerden hoe ze een eenvoudig oogonderzoek moeten 
uitvoeren dat focust op de pupil, welke behandelingen 
er beschikbaar zijn in medische centra en de correcte 
manier om door te verwijzen.

Resultaten

• 3.289 kinderen kregen oogzorg in primaire en 
secondaire gezondheidscentra.

• KCMC organiseerde 3 sensibiliseringsevenementen 
om het belang te benadrukken van vroegtijdige 
opsporing van kinderen met oogproblemen. 

• Via radio-uitzendingen kregen meer dan 5.3 miljoen 
mensen educatieboodschappen over ooggezond-
heid bij kinderen.

• Op de vraag van gezondheidswerkers zelf organi-
seerde KCMC twee sessies over oogzorg.

• Bijscholing voor de trainers die op hun beurt 
opleiding gaven aan de leerkrachten, moeders en 
gezondheidswerkers

• KCMC voerde vier pediatrische missies uit binnen 
het projectgebied en twee ‘visuele therapie’  missies 
waarbij ze 111 hulpmiddelen verdeelden.

RESULTATEN KCMC 2015

Mannen Vrouwen Jongens
< 15 jaar

Meisjes
< 15 jaar

TOTAAL

Aantal consultaties 11.028 11.357 2.748 2.198 27.331

Aantal oogoperaties
Cataractoperaties
Glaucoomoperaties
Ooglidoperaties (trachoom)
Andere oogoperaties

1.134
778

71
48

237

969
723
42
52

152

260
76
24
11

149

188
55
9

20
104

2.551
1.632

146
131

642

Aantal refractieve correcties
Refracties
Visuele hulpmiddelen

2.164
–

2.128
–

–
–

–
–

4.292
284

2.304
oogoperaties

448
oogoperaties bij kinderen
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De beslissing van LICHT VOOR DE WERELD om haar 
activiteiten te focussen op het zuiden van DR Congo gaat 
uit van de immense behoeften aan lokale oogzorgdiensten 
in deze regio. Een andere reden is dat de provincies 
Haut-Katanga, Oost-Kasaï en Lualaba politiek redelijk 
stabiel zijn waardoor er duurzame oogzorgstructuren 
kunnen uitgebouwd worden. Daarenboven is de weg 
tussen Lubumbashi, Likasi en Kolwezi in goede staat. Een 
hechte samenwerking tussen de drie oogziekenhuizen is 
hierdoor mogelijk. 

Blauwdruk

LICHT VOOR DE WERELD heeft in 2015 een blauwdruk 
uitgewerkt, een soort gebruiksaanwijzing die de 
werking van een oogziekenhuis van A tot Z beschrijft. 
Projectcoördinator Jean-Marie Ngbenga Gerewoyo 
vertelt er het volgende over. “De uitdaging bestaat 
erin de blauwprint op het terrein en als referentie-
document in heel DR Congo te laten gebruiken. Als 

wij erin slagen om de 
blauwdruk correct toe 
te passen, zullen de 
betrokken ziekenhuizen 
veel efficiënter werken. 
Daarna kunnen wij het 
eventueel verspreiden in 
andere landen waar oog-
zorg nog in de kinder-
schoenen staat.”

LICHT VOOR DE WERELD steunt in DR Congo 6 projecten. 

• Het Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi
• Het Saint Joseph oogziekenhuis in Likasi
• Het Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi
• Het Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi
• Het inclusief educatieproject in Lubumbashi
• Het Nuru instituut in Lubumbashi

DR CONGO

DR Congo telt bijna 675.000 blinde personen. In de helft van de gevallen 
(ongeveer 300.000 patiënten) is blindheid te wijten aan cataract. 
Die mensen kunnen behandeld worden via een relatief eenvoudige 
heelkundige ingreep.  Naar schatting telt het land zo’n 25.000 blinde 
en bijna 4 miljoen slechtziende kinderen.

Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan gespecialiseerd 
personeel. Er is slechts één oogarts per 1,5 miljoen inwoners in 
DR Congo. In België is die verhouding 1 op 10.000.

DR CONGOKinshasa

Mbuji Mayi

Likasi

Lubumbashi

Kolwezi
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Nauwe samenwerking Likasi en Lubumbashi 

De oogziekenhuizen van Lubumbashi 
en Likasi liggen op slechts anderhalf 
uur rijden van elkaar. Ze functioneren 
op dezelfde manier en werken dan ook 
nauw samen om oogzorg toegankelijk te 
maken voor de meest kwetsbare mensen. 
LICHT VOOR DE WERELD steunde 
beide ziekenhuizen om de gezamenlijke 
doelstelling voor 2015 te realiseren: 
minstens 38.000 consultaties uitvoeren. 
Om dat cijfer te halen, versterkten de 
oogziekenhuizen de werking van het 
team gemeenschapswerkers. Dat team 
trekt naar verschillende stadswijken en 
dorpen om actief mensen met oogziektes 
op te sporen.

RESULTATEN 2015, SAINT-JOSEPH OOGZIEKENHUIS IN LIKASI

Mannen Vrouwen Jongens
< 15 jaar

Meisjes
< 15 jaar

TOTAAL

Aantal consultaties 3.362 3.432 1.623 1.502 9.919

Aantal oogoperaties
Cataractoperaties
Glaucoomoperaties
Andere oogoperaties

497
407

7
83

412
324

1
87

16
2
2

12

14
3
1

10

939
736

11
192

Aantal refractieve correcties
Refracties
Brillen
Visuele hulpmiddelen

1.827
700

–

2.571
1.165

–

198
106

2

396
170

9

4.992
2.141

11

RESULTATEN 2015, SAINTE-YVONNE OOGZIEKENHUIS IN LUBUMBASHI

Mannen Vrouwen Jongens
< 15 jaar

Meisjes
< 15 jaar

TOTAAL

Aantal consultaties 15.188 16.020 4.236 4.151 39.595

Aantal oogoperaties
Cataractoperaties
Glaucoomoperaties
Andere oogoperaties

783
571
42

170

672
479

16
177

261
84

9
168

221
64
10

147

1.937
1.198

77
662

Aantal refractieve correcties
Refracties
Brillen
Visuele hulpmiddelen

2.335
–
–

3.280
–
1

945
264

24

999
201

14

7.559
465

39

1.937
oogoperaties

482
oogoperaties bij kinderen

465
verkochte brillen

939
oogoperaties

30
oogoperaties bij kinderen

2.141
verkochte brillen

De gemeenschapswerkers van Sainte Yvonne in Lubumbashi en 
Saint Joseph in Likasi spoorden respectievelijk 1.043 en 1.646 
mensen op die een behandeling kregen. Verder organiseerde 
LICHT VOOR DE WERELD ook opleidingen voor de dokters, oog-
verpleegkundigen, administratieve beheerders en techniekers 
van de optiekzaken. Een aantal externe oogartsen bezocht de 
ziekenhuizen om de kwaliteit van de medische zorg en de optiek-
zaak te controleren en verbeteringen voor te stellen waar nodig. 
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Saint-Raphaël oogziekenhuis in Mbuji-Mayi

De Hongaarse oogarts Richard Hardi staat aan het hoofd 
van het Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi. Dr. Hardi 
stuurt in de regio ook twee satellietunits aan; in Kabinda 
en Lusambo. Hij zorgt ervoor dat de gespecialiseerde 
oogverpleger (TSO) die de unit bemant, genoeg medisch 
materiaal en medicijnen heeft om de patiënten met 
eenvoudige oogziektes te behandelen. Enkele malen per 
jaar trekt dr. Hardi op missie naar afgelegen gebieden om 
de mensen die door de TSO’s of de gemeenschapswerkers 
opgespoord werden, ter plaatse te opereren. Dit gebeurt 
meestal in bestaande lokale ziekenhuizen. In 2015 trok 
dr. Hardi met zijn team op missie naar Kole, Bena Dibele, 
Muene Ditu (2x) en Kabinda.

Tijdens de missie naar Bena Dibele, een stadje dat 
langs de Sankuru rivier ligt, reisden twee Nederlandse 
journalisten van de Evangelische omroep mee om een 
reportage te maken voor het programma Metterdaad. 
(Zie pg 19 Pers)

In 2015 bleef bij de afwezigheid van de 
Hongaarse oogarts, het Saint Raphael 
oogziekenhuis functioneren. Het team 
zette de consultaties verder en eenvou-
dige operaties werden uitgevoerd door 
de OPECAT (een arts gespecialiseerd in 
cataractoperaties).

69 procent van alle oogoperaties 
die doorgingen in het Saint Raphael 
oogziekenhuis waren cataractoperaties. 
Dokter Hardi is één van de slechts vier 
oogartsen in DR Congo die kinderen 
kan opereren. Daarom bezocht hij voor 
LICHT VOOR DE WERELD twee keer 
het oogziekenhuis van Lubumbashi 
om er de kinderen die op de wachtlijst 
stonden, te opereren.

Omdat het bestaande oogziekenhuis te 
klein en in een huurhuis ondergebracht 
is, startte dokter Hardi zelf met de 
bouw van een nieuwe oogkliniek. In 
2015 werden de funderingen gelegd.

RESULTATEN 2015, SAINT-RAPHAËL ZIEKENHUIS EN DE UNITS VAN LUSAMBO EN KABINDA

Mannen Vrouwen Jongens
< 15 jaar

Meisjes
< 15 jaar

TOTAAL

Aantal consultaties 8.276 6.030 1.064 747 16.117*

Aantal oogoperaties
Cataractoperaties
Glaucoomoperaties
Andere oogoperaties

725
529
36

160

452
287

14
151

61
32

1
28

28
21
2
5

1.266
869

53
344

Aantal refractieve correcties
Refracties
Brillen
Visuele hulpmiddelen

324
475

7

234
332

13

34
12
4

23
8
2

615
827
26

* Waarvan 2.422 consultaties tijdens missies. In 2015, heeft dr. Hardi verschillende missies ondernomen naar de meest afgelegen 
dorpen in de provincie Oost-Kasaï: Kole, Bena Dibele en Muene Ditu. Ook opereerde hij oogpatiënten in de steden Kabinda en 
Lubumbashi.

1.266
oogoperaties

89
oogoperaties bij kinderen

827
verkochte brillen
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Bouw nieuw Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi

Project ‘inclusief onderwijs’ voor kinderen met een visuele beperking in Lubumbashi

Om nog meer oogpatiënten te bereiken, startte in april 
2015 de bouw van een vierde oogziekenhuis in Kolwezi. 
Voor het beheer van het nieuwe ‘Mwangaza’ zieken-
huis (= ‘Licht’ in Swahili) werd er een partnerschaps-
overeenkomst gesloten met de congregatie van de 
‘Soeurs Auxiliatrices de Marie Immaculée’. Deze orde 
werd in 1941 opgericht door de Zusters van Pittem.

Kolwezi is een snel groeiende mijnstad met bijna 1 
miljoen inwoners. De stad ligt op dezelfde verkeersas als 
Lubumbashi en Likasi, in de vroegere provincie Katanga. 
Naar schatting zijn er 12.000 mensen blind in Kolwezi, 
onder hen meer dan 1.000 kinderen. Het oogziekenhuis 
is sinds 3 mei 2016 volledig operationeel. Er was voordien 
geen gespecialiseerde oogzorg aanwezig.

Het inclusief educatieproject in Lubumbashi is 
opgericht om kinderen met een visuele beperking op 
te nemen in het ‘gewone’ onderwijs. Om de integratie 
in de gemeenschap te bevorderen, kiezen ouders zelf 
een buurtschool voor hun kind. Een gespecialiseerde 
leerkracht volgt de leerlingen individueel op en 
ondersteunt de klasleerkracht. Indien nodig ontvangen 
de kinderen hulpmiddelen zoals een schrijfplank of een 
vergrootglas zodat ze de les beter kunnen volgen.

Bij het begin van het schooljaar 2015-2016 waren 
110 slechtziende kinderen opgenomen in het project 
‘inclusief onderwijs’:

Aantal geïntegreerde 
kinderen

Kleuterschool

Lagere school

Secundaire school

2

78

30

Totaal 110

Daarnaast organiseert het team geregeld begeleidings-
sessies voor ouders en leerkrachten om hen bewust 
te maken van de capaciteiten van hun kinderen en de 
uitdagingen van inclusief onderwijs.

In twee buurtscholen is er ook een apart klaslokaal waar 
een leerkracht van de school, die opgeleid is in visuele 
therapie, kinderen helpt om hun lees- en schrijfachter-
stand in te halen.
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EVOLUTIE SINDS 2014

Het aantal slechtziende leerlingen dat opgenomen is in het project steeg van 25 in het schooljaar 2013-2014 naar 
63 in 2014-2015. In 2015 - 2016 zijn 110 leerlingen geïntegreerd in ‘gewone’ scholen.

110
120

100

80

60

40

20

0

Kleuter Basis Secundair TOTAAL

30

76

224

63

25

5
0

56

21

Sommige kinderen met een visuele beperking komen 
uit erg kwetsbare en arme gezinnen. Het project nam 
daarom in het schooljaar 2014-2015 de schoolkosten 
van 14 leerlingen op zich. In 2015-2016 was dat van 17 
leerlingen.

Extra activiteiten

• 24 jongeren namen in 2015 deel aan de campagne 
“Draw Disability”, georganiseerd door de Verenigde 
Naties om een wereldwijd kunstproject rond handicap 
op te zetten. De tekenwedstrijd wil de dialoog 
stimuleren en sensibiliseren rond het thema handicap 
bij leerlingen en leerkrachten in hun schoolomgeving.

• 2 gespecialiseerde leerkrachten hielden in 2014 
en 2015 132 sessies met slechtziende kinderen om 
hen verder te helpen met schrijfl essen en hun zicht te 
oefenen. Gemiddeld woonden zo’n 10 leerlingen een 
sessie bij die 3 keer per week doorging. 

• Organisatie van 6 informatiesessies voor groepen 
ouders en klasleerkrachten over inclusief onderwijs.

• Verdeling van 300 gidsen aan leerkrachten die 
kinderen met een visuele beperking in de klas 
hebben. Zo wil het project hun kennis over visuele 
beperkingen vergroten en de pedagogische aanpak 
voor slechtziende kinderen verbeteren.

De achtjarige Ngebe maakte 
deze tekening voor het ‘Draw 
Disability’ project. Ze toont hiermee 
dat mensen met een beperking 
moeten kunnen deelnemen aan alle 
activiteiten van het dagelijkse leven.

■ Schooljaar
 2013-2014

■ Schooljaar
 2014-2015

■ Schooljaar
 2015-2016
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Nuru-instituut voor blinde en slechtziende kinderen in Lubumbashi (INEA)

Sinds 2003 steunt LICHT VOOR DE WERELD het Nuru 
Instituut voor blinde en slechtziende kinderen. Het is 
intussen uitgegroeid tot het op één na grootste instituut 
in DR Congo. Nuru is het enige centrum gespecialiseerd 
in educatieve en professionele reïntegratie van kinderen 
met een visuele beperking in Katanga.

De school bevordert geïntegreerd lager en middelbaar 
onderwijs. In 2015 werden 73 blinde kinderen in het 
Nuru Instituut opgenomen; zij volgen er kleuter-, lager en 
secundair onderwijs.

Meisjes Jongens Totaal

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

1

12

9

0

26

25

1
38
34

Totaal 22 51 73
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Kabgayi oogziekenhuis

Het oogziekenhuis van Kabgayi voerde in 2015 een 
record aantal consultaties en operaties uit. Maar liefst 
6.131 patiënten ondergingen er een zichtreddende 
ingreep waarvan bijna de helft cataractoperaties. 

Daarnaast speelde Kabgayi ook een belangrijke rol in 
de opleiding van plaatselijk medisch personeel. In 2015 
heeft het oogziekenhuis tientallen stagiairs ontvangen. In 
totaal liepen er 20 TSO’s* en 40 verpleegkundigen stage 
om praktijkervaring op te doen. (* TSO = verpleegkundige 
gespecialiseerd in oogzorg) Vier Rwandese oogartsen 
liepen er praktische stage en vervolmaakten hun 
oogartsenopleiding. Een Franse optometrist gaf op 
vrijwillige basis een opleiding aan de medewerkers van 
Kabgayi in refractie en visuele therapie.

Mobiele kliniek

De Belgische oogarts Piet Noë en de Rwandese oogarts 
Edison Karame organiseerden in 2015 verschillende mo-
biele klinieken. Ze opereerden in de districtziekenhuizen 
van Rwamagana, Nyamata, Bushenge en Kibungo. 

Daarnaast bezochten ze ook gespecialiseerde blinden-
scholen, vluchtelingkampen en gevangenissen om oog-
zorg te bieden.

RWANDA

Onderzoek wees uit dat 0,6 procent van de inwoners van Rwanda blind is. 
Het land telt naar schatting meer dan 70.000 blinde mensen. Volgens 
de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zouden er, voor elke blinde 
persoon, 3,4 mensen slechtziend zijn. In Rwanda gaat dit dan over meer 
dan 240.000 personen die kampen met een slecht zicht. Nog eens 
12 procent van de Rwandezen heeft een refractieve afwijking. Dit wil 
zeggen dat ze goed zouden kunnen zien mits een aangepaste bril.

LICHT VOOR DE WERELD steunt in Rwanda één project: 
het Kabgayi oogziekenhuis in Gitarama.

Kabgayi

RWANDA

RESULTATEN 2015, KABGAYI OOGZIEKENHUIS

Mannen Vrouwen Jongens
< 15 jaar

Meisjes
< 15 jaar

TOTAAL

Aantal consultaties 10.563 13.077 3.849 3.106 30.595

Aantal oogoperaties
Cataractoperaties
Glaucoomoperaties
Ooglidoperaties (trachoom)
Andere oogoperaties

2.594
1.218
320
197

859

2.489
1.319
235
171

764

638
121
41
82

394

410
86
27
42

255

6.131
2.744

623
492

2.272

Aantal refractieve correcties
Refracties
Brillen
Visuele hulpmiddelen

1.396
901
23

1.862
1.258

15

129
129
24

159
211
18

3.546
2.499

80

6.131
oogoperaties

1.048
oogoperaties bij kinderen

2.499
verkochte brillen



LICHT VOOR DE WERELD JAARVERSLAG 2015 | 13 

Districtziekenhuizen uitrusten

In samenwerking met de Belgische overheid en via het 
Kabgayi oogziekenhuis versterkte LICHT VOOR DE 
WERELD in 2015 de basisoogzorg in de rest van het 
land. Door te investeren in medisch materiaal voor 14 
districtziekenhuizen en bijhorende vorming voor het 
personeel, kunnen patiënten in hun lokaal ziekenhuis 
terecht voor een oogonderzoek. Elk ziekenhuis werd 
uitgerust met een microscoop die het voorste deel van 
het oog onderzoekt, een tonometer die de oogdruk 
meet, een oftalmoscoop om het netvlies te inspecteren 

en een aantal kleinere instrumenten die voor betere 
diagnoses zorgen. De investering in adequaat materiaal 
leidde tot betere oogzorg op districtsniveau. Patiënten 
met eenvoudige oogaandoeningen moeten niet telkens 
meer wachten tot een mobiele kliniek hun regio 
aandoet of een, vaak lange en dure, reis naar Kabgayi 
ondernemen. Dit is ook belangrijk voor de vroegtijdige 
opsporing en behandeling van blindmakende oogziektes 
zoals glaucoom.

DR CONGO RWANDA

TANZANIA

6.131

1.048

4.142

2.499

6014.743

183

8.918

1.1587.417236

TOTAAL

19.191 oogoperaties

2.807 oogoperaties 
bij kinderen

14.659 verkochte 
brillen

419 kinderen met 
een visuele 
beperking 
gaan naar 
school

3 LANDEN, 10 PROJECTEN: EEN OVERZICHT
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Voorbereiding inleefreis

In 2015 trof LICHT VOOR DE WERELD de voorbereidingen 
om een tweede inleefreis naar Tanzania te organiseren. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de selectie van de leerlingen 
die meereizen en de taak van jongerenambassadeur op 
zich nemen. Drie scholen namen deel aan deze editie: 
het Sint-Jozefcollege uit Aalst, het Sint-Jozefcollege uit 
Turnhout en de Sint-Ludgardisschool uit Merksem.

In iedere school brachten we een presentatie over het 
werk van LICHT VOOR DE WERELD. We focusten daarbij 
op het onderwijsproject voor blinde en slechtziende 
kinderen in Tanzania. Daarna stuurden geïnteresseerde 
leerlingen hun motivatiebrief. Enkele extracten uit hun 
brieven:

“Iedere mens verdient een plaats in de samenleving. 
Iedereen heeft recht op hulp. Het is niet omdat je je zicht 
verloren bent, of omdat je een andere beperking hebt, 
dat je je niet meer nuttig kan maken of dat ze je mogen 
verstoten.” Katrijn, 16 jaar

“Ik zou heel graag een derdewereldland bezoeken om 
aan den lijve te ervaren hoe het leven daar is, met welke 
problemen de mensen daar kampen en hoe ze met de 
beperkte middelen die ze ter beschikking hebben, deze 
problemen aanpakken.” Mare, 16 jaar

Uiteindelijk kozen we zes enthousiaste en geëngageerde 
leerlingen en drie leerkrachten. In het najaar van 2015 
zetten zij alvast enkele acties op om het werk van LICHT 
VOOR DE WERELD bekend te maken en financieel 
te ondersteunen. De inleefreis zelf ging door in de 
krokusvakantie van 2016.

ACTIVITEITEN
IN BELGIË IN 2015

SENSIBILISERING

Naast het projectwerk in Afrika is 
sensibilisering in België een erg belangrijk 
onderdeel van LICHT VOOR DE WERELD’s 
missie. Niet veel mensen weten immers dat 
90 procent van alle personen met een visuele 
beperking in ontwikkelingslanden leeft. 
Bovendien zou de helft van hen opnieuw 
kunnen zien na een relatief eenvoudige 
cataractoperatie. LICHT VOOR DE WERELD 
sensibiliseert en mobiliseert Belgen rond deze 
onrechtvaardige situatie. Samen kunnen wij 
vermijdbare blindheid uitroeien!

LICHT VOOR DE WERELD organiseerde in 
2015 verschillende bewustmakingsactiviteiten. 
Daarbij spraken we verschillende doelgroepen 
aan: jongeren, scholen, vrouwenbewegingen, 
sympathisanten,…
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Acties van jongerenambassadeurs

Werelddag Aalst

Op 14 oktober organiseerde het Sint-Jozefscollege in Aalst 
een Werelddag. Voor de vijfdes stond het thema ‘blindheid 
in Afrika’ centraal. Zij leerden via een presentatie van LICHT 
VOOR DE WERELD de vicieuze cirkel tussen handicap en 
armoede kennen. Samen met jongerenambassadeurs Mare 
en Katrijn maakten we er een interactieve voormiddag 
van waarbij de jongeren leerden braille prikken, een 
blindenparcours afl egden en verschillende, vaak hilarische, 
proefjes met blinddoek uitvoerden. 

Loopkriebels

Het Sint-Barbaracollege in Gent nam deel aan de eerste 
editie van de inleefreis. Haar leerlingen liepen tijdens een 
sponsorloop rond de vijver van het recreatiepark De 
Blaarmeersen. Ook in het Sint-Jozefcollege van Turnhout 
strekten tieners de benen. Daar ging een estafetteloop 
door. Per klas moest een stok zoveel mogelijk rondjes 
doorgegeven worden.

Music for LIFE

In het kader van de Music for LIFE actie van Studio 
Brussel organiseerden verschillende scholen activiteiten 
ten voordele van LICHT VOOR DE WERELD:

• Sint-LICHT-Gardis

De Sint-Ludgardisschool in Merksem onderging tijdelijk 
een naamsverandering tijdens de Music for Life 
periode. In Sint-LICHT-Gardis verkochten enthousiaste 
jongeren tijdens de speeltijd en het oudercontact 
theelichtjes, cake, broodjes en drankjes om de 
projecten van LICHT VOOR DE WERELD in Tanzania 
te steunen.

• Warm winterlicht

Op donderdag 17 december organiseerde basisschool 
De Wijnberg in Wevelgem in het kader van Music for 
LIFE de solidariteitsactie ‘Warm Winterlicht’ ten voor-
dele van LICHT VOOR DE WERELD. Het kinderkoor 
‘de vrolijke kerstlichtjes’ en enkele leerkrachten tra-
den op tijdens een warme jasconcert, leerlingen van 
het 4de leerjaar speelden met veel overtuiging het 
kerstverhaal na en de peuters stapten mee in een 
lichtjesparade. Meer dan 300 ouders, grootouders 
en vrienden staken een lichtje aan om ons werk in 
Afrika te steunen.

• Music For LIGHT

Tijdens de eerste week na de paasvakantie organiseerden 
de jongerenambassadeurs van Turnhout ‘Music for 
LIGHT’. Naar het voorbeeld van ‘Music for Life’ konden 
leerlingen tijdens de lunchpauze plaatjes aanvragen. 
Op de gezellige binnentuin genoten de leerlingen van 
hun favoriete nummers. Voor ieder gedraaid plaatje 
schonken ze één euro aan LICHT VOOR DE WERELD.
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Aanwezigheid op festivals

Werelddag van het Zicht

De informatiestand van LICHT VOOR DE WERELD was in 
2015 te spotten op een aantal alternatieve festivalletjes.

Op 21 juni 2015 ging de tweede editie van het Ubuntu 
festival door, de opvolger van Manu Mundo in Boom. 
Het glinsterende water van de Rupel, een gemoedelijke 
dorpskern, een feestelijke sfeer en een vurig programma 
leverden de ingrediënten voor het nieuwe festival. 
Op de wereldmarkt sprong de kleurrijke fotostand 
van LICHT VOOR DE WERELD in het oog. Meer dan 
100 festivalgangers speelden een scène na uit een 
Afrikaans dorp waar net een oogarts op missie is.

Op 12 september trotseerden de LICHT VOOR DE 
WERELD medewerkers de regenbuien om deel te 
nemen aan het Afrodisiac festival in het Ter Kamerenbos 
in Brussel.

Tijdens het culturele evenement Festiv’Africa op 17 
oktober in de Curo Hall in Brussel konden bezoekers 
in een ‘inleefdorp’ in contact komen met de Afrikaanse 

cultuur. LICHT VOOR DE WERELD stelde er samen met 
verschillende andere organisaties haar werk in Afrika voor. 

“Oogzorg voor iedereen”: daartoe riepen organisaties wereldwijd op tijdens 
de Werelddag van het Zicht in 2015. Speciale aandacht dus voor alle groepen 
van mensen die oogzorg nodig hebben, in het bijzonder de meest kwetsbare 
mensen of zij die in nood zijn. 

LICHT VOOR DE WERELD organiseerde in de week van de Werelddag 
van het Zicht een grote sensibiliseringsactie. In de drukke Nieuwsstraat in 
Brussel fotografeerden we honderden shoppers en sympathisanten met een 
oogmasker op. De foto’s deelden we op onze sociale media met de boodschap 
#eyecareforall. Mensen thuis konden ook deelnemen door ons hun selfi e 
met geblinddoekte ogen door te sturen. Zo maakten we de boodschap dat 
oogzorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, bekend bij een groot publiek.

Frida Kahlo

Begin 2015 voerde de Antwerpse Patricia 
Croonen samen met acteur Jos Doms 
verschillende keren de theatervoorstelling 
‘Frida Kahlo’ op in Deurne. “Mijn moeder 
had zelf een zware visuele beperking. Het 
thema blindheid ligt me dus nauw aan het 
hart. Via een vriendin leerde ik LICHT VOOR 
DE WERELD kennen. Omdat hun werk heel 
concreet is en echt een verschil maakt, wou 
ik de organisatie steunen”, vertelt Patricia 
Croonen. Meer dan 230 mensen woonden 
de theatervoorstelling bij.
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Leve de Dag van Europa

Superspannend Walibi

Op 9 mei, de Dag van Europa, opende het Europees 
parlement de deuren voor het grote publiek. De Europese 
commissie riep 2015 uit tot het jaar van de ontwikkeling. 
Daarom ging tijdens de opendeurdag de aandacht 
in het bijzonder uit naar wat de EU doet om armoede 
te bestrijden en mensen in ontwikkelingslanden te 
ondersteunen zodat zij een waardig leven kunnen leiden. 
LICHT VOOR DE WERELD was in het Ontwikkelingsdorp 
aanwezig om bezoekers bekend te maken met ons werk 
om de meest kwetsbare mensen ‘zicht’ op een nieuwe 
toekomst te geven.

Walibi en LICHT VOOR DE WERELD boden in de zomer 
van 2015 een superspannende ervaring aan.

Bellarosa gaf na zijn geblinddoekt Walibi-
avontuur nog volgende reactie: “Het was 
een ongelofelijke ervaring om eens in de 
huis van een blinde persoon te kruipen. Ik 
besefte voordien niet welke moeilijkheden 
ermee gepaard gaan. We beseffen vaak 
niet meer welke luxe het is om iedere 
morgen in goede gezondheid op te staan. 
Zonder zicht, heb je veel hulp nodig. Ik was 
erg afh ankelijk van anderen. Mijn respect 
voor mensen met een visuele beperking is 
groot.”

Een enthousiaste bezoekster op de stand van 
LICHT VOOR DE WERELD in het EU Ontwikkelingsdorp.

Geblinddoekt op de snelste rollercoasters terwijl de wind 
in de oren fl uit, het was gegarandeerd een bijzondere 
gebeurtenis! Eén die Walibi en LICHT VOOR DE WERELD 
mogelijk maakten voor iedere pretparkbezoeker. In elke 
kiosk konden bezoekers tijdens de zomermaanden een 
oogmasker kopen en zo de projecten van LICHT VOOR 
DE WERELD steunen.

Als ambassadeur van deze actie ging de Belgische zanger 
Roberto Bellarosa, winnaar van The Voice Belgique 2012, 
als eerste de uitdaging aan. Op woensdag 30 juni leefde 
hij zich volledig in en trok hij als een blinde persoon 
naar het pretpark. Met zijn blinddoek op kocht hij een 
toegangskaartje en trok hij onder grote belangstelling 
van pers en publiek naar de verschillende attracties. 
Bellarosa startte kalm met een aantal rondjes op de 
draaimolen. Daarna volgden de extremere emoties op 
de achtbaan Calamity Mine en de boomstronkattractie 
Flashback. Zotte bochten, snelle afdalingen, water dat 
overal opspatte, gelach en geschreeuw,… het maakte de 
ervaring enkel maar intenser.
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Zuiddag bij LICHT VOOR DE WERELD

V’airs la Vue

Presentaties voor verenigingen

Op donderdag 22 oktober gingen meer dan twaalf-
duizend Vlaamse en Brusselse scholieren tussen 15 en 20 
jaar één dag niet naar school maar kropen in de kleren 
van beroepskrachten. Hun verdiende loon van 40 euro 
stonden ze af aan een jongerenproject in het Zuiden.

Ook LICHT VOOR DE WERELD nam zoals ieder jaar 
deel aan de Zuiddag. Het team kreeg versterking van 
twee enthousiaste leerlingen uit het Sint-Pieterscollege 
van Jette. Sarah Saidada en Chaimae Ouazzani, uit het 
zesde middelbaar, stelden zich kandidaat om één dag 

sensibiliseringsactiviteiten rond het 
werk van LICHT VOOR DE WERELD 
op te zetten. Ze trokken naar de 
basisafdeling van hun school en 
werkten samen met de leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar rond de 
problematiek van blindheid in Afrika.

“Het doel was om kinderen op een 
ludieke manier te laten kennis maken 
met de situatie van blinde mensen in 
Afrika. Tussen de activiteiten door, 
lichtten we de kinderen en hun 
leerkrachten in over de problemen, 
maar ook de oplossingen die LICHT 
VOOR DE WERELD aanreikt voor 
personen met een visuele beperking 
in Afrika. Dit is ons goed gelukt en 
daar zijn we heel blij mee,” vertelden 
de twee meisjes na de Zuiddag.

Op 6 december ging in Luik voor de derde keer het muziekevenement 
‘V’airs la Vue’ door. Luikse vrijwilligers organiseerden dit spektakel, waarbij 
artiesten muziek en humor brachten, ten voordele van LICHT VOOR DE 
WERELD. Op het programma stonden twee getalenteerde zanggroepen. 
Eerst trad het koor ‘Chanter Ensemble’ van de vzw La Lumière op. Dat koor 
wordt gevormd door blinde en slechtziende zangers. Daarna was het de 
beurt aan ‘Les Sunday’s,’ een groep van enthousiaste, muzikale vrienden 
die graag samen zingen en optreden. Tot slot bracht Totus Cordus op 
humoristische wijze de geschiedenis van de viool. V’airs la Vue nam het 
publiek mee op een bruisende reis dwars doorheen verschillende eeuwen 
en continenten.

LICHT VOOR DE WERELD werkte samen met vrouwen-
organisatie Markant een concept uit om infosessies te 
geven aan lokale groepen. Een oogarts uit de regio 
brengt tijdens zo’n sessie een boeiende presentatie over 
‘het oog’. De anatomie en functie van het oog, veel voor-
komende oogaandoeningen en de oorzaken en behan-
delingen van oogziektes, komen aan bod. Op die manier 
leert het publiek hoe ze zelf het best zorg kan dragen 
voor de ogen. Daarna volgt een korte voorstelling over 
het werk van LICHT VOOR DE WERELD in Afrika waarbij 

de projecten in Rwanda, DR Congo en Tanzania in de 
kijker gezet worden.

Alle oogartsen geven de presentaties op vrijwillige 
basis. De lokale Markant-groepen steunen via een vrije 
bijdrage het werk van LICHT VOOR DE WERELD.

In 2015 organiseerden tien Markant groepen een pre-
sentatie met oogarts. In totaal bereikte LICHT VOOR DE 
WERELD zo meer dan 300 personen.
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Oogzorg in de Congolese brousse, 
een getuigenis door dokter Hardi

Tijdens zijn zomerverlof neemt dokter Richard Hardi 
steeds de tijd om de sympathisanten van LICHT VOOR 
DE WERELD te ontmoeten. Op 16 juli gaf hij een 
uiteenzetting over zijn werk in DR Congo. De oogarts 
werkt reeds meer dan 20 jaar in de Kasaï provincies. Hij 
is er de enige oogarts in een gebied van meer dan 11 
miljoen mensen. Hij getuigde over zijn veldmissie naar 
Bena Dibele.

Lezing in Menen

Communicatiemedewerker Lien Grimonprez van 
LICHT VOOR DE WERELD hield op 28 september in 
het cultuurcentrum De Steiger in Menen een lezing 
over de indrukwekkende reis die ze met dr. Hardi maakte 
naar het afgelegen Bena Dibele. Lien getuigde tijdens 
de lezing over de zware werkomstandigheden van 

het medische team, de 
moeizame tochten om 
de meest geïsoleerde 
dorpen te bereiken en 
de vreugdekreten na 
zichtreddende operaties. 
De lezing ging door in 
samenwerking met de 
Wereldraad van Menen.

Reportages Metterdaad

In mei reisden twee Nederlandse 
journalisten van de Evangelische 
Omroep met dokter Richard Hardi 
mee naar het binnenland van DR 
Congo. Ze volgden de oogarts tijdens 
één van zijn veldmissies naar een 
geïsoleerd dorp langs de Sankuru 
rivier. De journalisten maakten voor het 
programma Metterdaad vier beklijvende 
reportages over het moeilijke werk van 
de oogarts en zijn team.

IN DE PERS

In 2015 verschenen verschillende artikels over het werk van LICHT VOOR DE WERELD in de pers. 
Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste.
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Kabgayi in de kijker

In het najaar trokken enkele Vlaamse, Waalse en Nederlandse journalisten naar het Kabgayi-oogziekenhuis in Rwanda. 
Ze ontmoetten er de Belgische oogarts Piet Noë. Hij is er sinds 2009 medisch directeur van het ziekenhuis en zet zich 
met hart en ziel in voor ‘zijn’ patiënten.

Walibi anders

Tijdens de zomer van 2015 konden alle bezoekers in 
Walibi een oogmasker kopen om LICHT VOOR DE 
WERELD te ondersteunen en het pretpark eens anders 
te beleven. Onder grote persbelangstelling trapte de 
Belgische zanger Roberto Bellarosa de campagne af en 
beleefde hij verschillende attracties geblinddoekt. 

U vindt meer artikels online onder ‘PERS’ 

> http://lightfortheworld.be/news

http://lightfortheworld.be/nl-BE/content.aspx?content=5&id=94
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Toelichting van de directeur 

Het team van LICHT VOOR 
DE WERELD is erg trots op 
de fi nanciële resultaten die we 
in 2015 neerzetten. Er is een 
substantiële stijging bij de uit-
gaven in de zuidwerking, wat 
inhoudt dat we meer konden 
besteden aan nieuwe en be-
staande projecten in Afrika. Ook 
onze inkomsten stegen, vooral 
de subsidies van de Belgische 
overheid. Daarnaast mochten 
we ook op de steun rekenen 
van verschillende partners om 
het nieuwe oogziekenhuis in 
Kolwezi op te starten. 

FINANCIERING

Transparantie

LICHT VOOR DE WERELD gaat op een correcte, transparante en effi ciënte wijze om met de 
beschikbare fondsen. De Raad van Bestuur maakt de jaarrekening op. Bedrijfsrevisor Clybouw 
controleert deze, waarna ze wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De jaarrekening 
wordt neergelegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België. 

De fi nanciële informatie over LICHT VOOR DE WERELD is ook te vinden op www.goededoelen.be, 
www.ngo-openboek.be en www.donorinfo.be

Financieel overzicht 
2013-2014-2015
INKOMSTEN 2013 2014 2015
Giften € 2.288.160 € 2.171.545 € 2.397.780 

Subsidies € 262.420 € 506.909 € 824.905 

Legaten € 50.075 € 338.716 € 246.499 
Interesten en andere inkomsten € 59.497 € 83.389 € 196.215 

TOTAAL € 2.660.152 € 3.100.559 € 3.665.399 

UITGAVEN 2013 2014 2015
Zuidwerking € 1.668.350 € 1.953.541 € 2.552.837 

Noordwerking € 465.134 € 424.425 € 443.818 

Zuid- en Noordwerking € 2.133.484 € 2.377.966 € 2.996.655 

Fondsenwerving en communicatie € 338.460 € 299.396 € 275.625 
Administratie en infrastructuur € 214.858 € 165.138 € 208.265 

TOTAAL € 2.686.802 € 2.842.500 € 3.480.545

LICHT VOOR DE WERELD onderschrijft de Ethische Code van de VEF.

Dit biedt waarborgen van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van 
doorzichtigheid van de rekeningen. U beschikt over een recht op informatie.

INSTROOM VAN DE INKOMSTEN

LICHT VOOR DE WERELD ontving in 2015 € 3.665.399 
aan inkomsten via verschillende bronnen.

Een overzicht:

■ Particuliere giften (39%)
■ Major donors (14%)
■ Bedrijven (5%)
■ Subsidies (23%)
■ Legaten (7%)
■ Allianties (8%)
■ Acties en events (14%)

39%

14%5%

23%

7%

8%
4%
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Het jaar in beeld:
Foto cover, pg 4 onder: Johanna De Tessière
Foto’s pg 3, 4 boven, 6, 7 11, 14 boven, 22: Dieter Telemans
Foto’s pg 8: Arjan Lock EO
Foto’s pg 17 onder: Shimera/Beejee
Andere: LICHT VOOR DE WERELD

Onze partners

Individuele donoren
De Belgische ontwikkelingssamenwerking – DGD
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Nationale Loterij
Provincie West-Vlaanderen
Evangelische Omroep
ThromboGenics
Porticus
Physiol NV 
Technop NV

Voor het Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi:
Fondation Anthoni
De Heer Luc Van Honsebrouck
De Cronos Groep
Ravago N.V.
Welcom@Silence
Zusters van Pittem
KBC
Rodep CVA
Daniel Dossche  Beheer N.V
Families Dierickx en Van Dyck
Rotary Club Beveren

Dank voor uw ste
un!

Onze ‘board of eye ambassadors’

Dr. Adank T., dr. Adriaenssens L., dr. Bastin I., 
dr. Beerlandt N., dr. Bleyen I., dr. Buijsrollge M., 
dr. Burvenich H., dr. Casaer P., dr. Coppens G., 
dr. Dauwe C., dr. De Smedt S., dr. Delaey J., 
dr. Desnoeck M., dr. Devogelaere T., dr. De Wilde F.,  
dr. D’Hollander F., dr. Dirven W., dr. Goes F.,
dr. Goethals M., dr. Goethals T., dr. Heireman J., 
dr. Heireman S., dr. Herman K., dr. Herman T., 
dr. Jacobs H., dr. Jacobs K., dr. Kerremans D., 
dr. Kesteloot F., dr. Lafaut A., dr. Leloup E., 
dr. Mangelschots E., dr. Mertens E., dr. Mertens K., 
dr. Moortgat I., dr. Nietvelt S., dr. Robberecht K., 
dr. Rommel J., dr. Schurmans A., dr. Sallet G., 
dr. Stalmans I., dr. Stalmans P., dr. Stevens L., 
dr. Van Aken E., dr. Van Bladel P., 
dr. Van Caelenberghe E., dr. Vandamme D., 
dr. Vandewalle E., dr. Vandekerckhove G., 
dr. Van de Moere A., dr. Van Gerven I., 
dr. Vanmierlo C., dr. Vanschoubroek K, 
dr. Verhulst E., dr. Verstappen A., dr. Walraedt S., 
dr. Weyns M.


