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Beste sympathisanten,

2016 was opnieuw een succesvol en uitdagend jaar. Dankzij uw vertrouwen 
en kostbare steun voerden lokale oogartsen 239.371 consultaties en 
19.730 oogoperaties uit in onze partnerlanden Congo, Rwanda en Tanzania. 
601 kinderen met een visuele beperking kunnen er naar school.

Met trots kan ik u meedelen dat de Belgische overheid ook haar blijk 
geeft van vertrouwen. Ze verlengen onze ngo-erkenning met tien jaar. 
Ondanks drastische besparingen in de sector, mogen we de komende 
vijf jaar rekenen op financiering voor onze projecten ten voordele 
van personen met een visuele beperking in de landen waar we actief 
zijn. Om onze afhankelijkheid te bewaren kunnen we gelukkig steeds 
beroep doen op particuliere fondsen. De bouw en andere investeringen 
voor het nieuwe oogziekenhuis in Kolwezi, Congo, dat vorig jaar opende, 
is volledig bekostigd door sympathisanten als u. De nood was er groot 
en dringendheid geboden om volwassenen en vooral kinderen met 
oogproblemen tijdig te behandelen. De optiekzaak zorgt hier, zoals in de 
andere ziekenhuizen die we steunen, voor eigen inkomsten.

In België hebben we in 2016 opnieuw verschillende activiteiten 
georganiseerd om de bevolking te informeren. Hiermee willen we de 
situatie rond blindheid in Afrika en de oplossingen die Licht voor de 
Wereld aanreikt in de kijker zetten. De presentaties die we samen met 
de verenigingen Markant en KVLV organiseren, kennen veel bijval. Mijn 
oprechte dank gaat uit naar de oogartsen, onze ‘Eye ambassadors’, die zich 
volledig onbezoldigd hiervoor inzetten. Dankzij subsidies van de provincie 
Vlaams-Brabant zetten we in het Heilig-Hartziekenhuis van Leuven 
gedurende drie maanden een indrukwekkende fototentoonstelling op. 
Bezoekers van de oogkliniek konden de mooiste beelden van veldmissies 
in het Congolese binnenland door oogarts Richard Hardi bewonderen. 
Ook onze actie in het kader van de Werelddag van het Zicht, kreeg veel 
persaandacht. Ik mocht zelfs, samen met Thuis-actrice Annick Segal, mee 
aan tafel zitten bij ‘Van Gils en gasten’ om duiding te geven over de grote 
nood aan kwaliteitsvolle oogzorg in Afrika.

U leest meer details over ons activiteiten in Afrika 
en hier in België in dit jaarverslag. Weet dat u, als 
sympathisant, een belangrijke rol speelt in onze 
verwezenlijkingen. Hartelijk dank hiervoor.

Veel leesplezier,

Isabelle Verhaegen
Directeur Licht voor de Wereld
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Wereldwijd zijn
36 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.

INHOUD

Verwezenlijkingen in Afrika

 4 Tanzania 
 7 Congo
 12 Rwanda

Activiteiten in België

 15  Sensibilisering
 20 In de pers
 22 Financiering
 23 Partners



LICHT VOOR DE WERELD JAARVERSLAG 2016 | 4 

> >

Programma ‘De Duisternis Voorbij’

De Belgische ontwikkelingssamenwerking ondersteunde 
Licht voor de Wereld in 2015 en 2016 om het 
tweejarenprogramma ‘De Duisternis Voorbij’ uit te 
voeren. Twee van onze partners, het CCBRT-ziekenhuis 

en het educatieproject van TSB werkten binnen dit 
programma nauw samen om de sociale, educatieve en 
economische zelfredzaamheid van personen met een 
visuele beperking te verhogen.

TSB: Tanzania Society for the Blind 

Licht voor de Wereld rekent op onderwijspartner TSB 
om onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen 
met een visuele beperking. We werken in twee regio’s: 
Morogoro en Dodoma. TSB ondersteunt er ‘Itinterant 
Teachers’ of gespecialiseerde, reizende leerkrachten 
die elk een aantal blinde of slechtziende kinderen 
opvolgen in lokale buurtscholen. De gespecialiseerde 
leerkracht helpt de leerling, de klasleerkracht en de 
familie om het leerproces optimaal te laten verlopen.

In 2016 integreerden gespecialiseerde leerkrachten 185 
nieuwe leerlingen in een reguliere school met ziende 
klasgenootjes. Ze bezochten ook op regelmatige basis 
14 nieuwe families met een kind met visuele problemen. 
Deze kinderen zijn nog te jong om naar school te gaan 
maar hebben wel visuele stimulatie nodig.

De gespecialiseerde leerkrachten onderwezen verder 
ook blinde kinderen in ‘Mobiliteit en Oriëntatie’ 
en ‘algemene dagelijkse levensvaardigheden’. In 
deze lessen leren de kinderen zich met een witte 
stok verplaatsen en voor zichzelf zorgen. Ook 
hierbij worden de klasleerkrachten en ouders nauw 
betrokken zodat zij de kinderen verder kunnen 
assisteren als de gespecialiseerde leerkracht niet 
aanwezig is.

VERWEZENLIJKINGEN
IN AFRIKA IN 2016 

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 van TSB (Tanzania Society for the Blind)

 Dar Es Salaam 

TANZANIA
Dodoma

Morogoro

Moshi

Gespecialiseerde leerkracht 
Aida screent alle kinderen met 
oogproblemen van de Kidege 
basisschool in de regio Morogoro. 

Aantal kinderen opgevolgd op school 386

Sensibilisering

De vroege opsporing en behandeling van 
kinderen met een visuele beperking is erg 
belangrijk om de ontwikkeling van het kind niet 
in het gedrang te brengen. TSB organiseerde 
daarom sensibiliseringscampagnes via de radio 
en verdeelde posters en flyers met info over 
oogproblemen. 
De gespecialiseerde leerkrachten gingen 
daarna langs bij families thuis, bezochten 
gezondheidscentra, scholen, overheidsgebouwen 
en religieuze plaatsen als kerken en moskeeën 
om kinderen met visuele problemen te screenen. 
In totaal onderzochten ze in 2016 2.138 kinderen.
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CCBRT: Comprehensive Community Based Rehabilitation in Tanzania

Het CCBRT-ziekenhuis is 
de grootste verstrekker van 
oogzorg in Tanzania. Mensen 
kunnen er terecht voor 
gespecialiseerde oogzorg. Het 
is één van de drie publieke 
ziekenhuizen in het land 
die pediatrische oogzorg 
aanbiedt. Het medisch team 
behandelt verschillende 
oogziektes: glaucoom, 
cataract, trauma, tumoren en 
oogproblemen door diabetes. 

Optometristen onderzoeken 
de patiënten en voorzien 
correcte brillen, contactlenzen 
en visuele hulpmiddelen zoals 
vergrootglazen of telescopen 
om slechtziende mensen te 
helpen. Deze hulpmiddelen zijn erg belangrijk voor 
de levenskwaliteit van de patiënten. Ze zorgen 
ervoor dat kinderen verder kunnen studeren of dat 
volwassenen niet moeten stoppen met werken.

In totaal voerden oogartsen van CCBRT 6.857 
oogoperaties uit, waarvan 682 bij kinderen. 
Onderwijspartner TSB stuurde 1.261 kinderen 
door naar CCBRT. 138 van hen hadden een 
operatie nodig, 309 kinderen kregen een bril en 
145 ontvingen een visueel hulpmiddel zoals een 
vergrootglas of telescoop. 

Ze stuurden 1.820 kinderen door naar verschillende 
ziekenhuizen voor een oogonderzoek en medische 
zorg. 

De meeste lokale ziekenhuizen hebben niet de juiste 
infrastructuur om jonge kinderen te onderzoeken. 
Daarom bracht TSB 45 kinderen jonger dan 5 jaar 
onmiddellijk naar het gespecialiseerde CCBRT-
ziekenhuis in Dar es Salaam. Verder verwees de 
organisatie 880 kinderen tussen 5 en 15 jaar door naar 
CCBRT voor opvolging, een operatie, refractie of een 
‘low vision’ onderzoek.  

Kwaliteitsvol werk leveren

Licht voor de Wereld draagt kwaliteit hoog in het 
vaandel. De afgelopen jaren organiseerden we 
verschillende opleidingen en workshops voor de 
gespecialiseerde leerkrachten van de twee regio’s 
die we ondersteunen. In 2016 evalueerde een expert 
het werk van een testgroep van 14 leerkrachten. 
De vastgestelde lacunes in kennis en ervaring werden 
tijdens een nieuwe workshop aangepakt. Ook 
hiervoor waren alle gespecialiseerde leerkrachten 
uitgenodigd.

Opleidingen

•	 Het oogdepartement heeft in 2016 
Medische Assistenten en Master Studenten 
in Oftalmologie van andere ziekenhuizen 
opgeleid. Zo versterkt CCBRT de capaciteit 
in oogzorg in heel Tanzania. Door de grote 
patiëntenaantallen leren de stagiairs in korte 
tijd erg veel bij. 

•	 Gemeenschapswerkers van CCBRT hebben 
96 blinde volwassenen thuis opgeleid in 
‘mobiliteit en oriëntatie’ en ‘dagelijkse 
levensvaardigheden’. Ze leerden hun cliënten 
zelfstandig het huis te verlaten met een witte 
stok en voor zichzelf te zorgen. Zo’n opleiding 
duurt gemiddeld zeven tot negen maanden. 

•	 24 blinde volwassenen volgden daarna nog een 
beroepsopleiding: verkopen van houtskool, weven 
van matten of tapijten, vlechten van haar,… 

•	 Gemeenschapswerkers met jarenlange ervaring 
in het aanleren van ‘Mobiliteit en Oriëntatie’ 
hebben hun collega’s en de gespecialiseerde 
leerkrachten van TSB opgeleid. Zo kunnen zij 
deze vaardigheden delen met de blinde of 
slechtziende volwassenen en kinderen die ze 
begeleiden.

Gemeenschapswerker Bidez leert 
Hawa, die als sinds haar geboorte blind 
is, om matten te vlechten en zo voor 
een bijkomend inkomen te zorgen.
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In 2016 voerden oogartsen 2.798 operaties uit waarvan 
626 bij kinderen.

Verder heeft het oogdepartement zich voornamelijk 
voorbereid op het programma van 2017. Het doel 
daarvan is om de dienstverlening voor kinderen 
met oogziektes te versterken en ervoor te zorgen 
dat ze sneller hulp krijgen. Daarvoor is een 
sterk doorverwijssysteem nodig. Kinderen met 
oogproblemen die in de kleine gezondheidscentra of 

lokale ziekenhuizen terecht komen, moeten op correcte 
manier doorverwezen worden naar KCMC voor 
gespecialiseerde zorg. Om dat te bereiken werkt KCMC 
aan een brede informatiecampagne over oogzorg en 
leidt het oogziekenhuis District Eye Coordinators op. 
Deze coördinatoren zijn in hun district verantwoordelijk 
voor het thema oogzorg. Tijdens de opleiding leren 
ze om bij kinderen goede diagnoses te stellen en 
eenvoudige oogziektes te behandelen. Moeilijkere 
gevallen mogen ze doorsturen naar KCMC.

KCMC: Kilimanjaro Christian Medical Center

RESULTATEN OOGZIEKENHUIZEN TANZANIA 2016

KCMC CCBRT TOTAAL

Aantal consultaties 32.678 69.920 102.598

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

2.172
626

6.175
682

8.347
1.308

Verkochte brillen 3.746 6.107 9.853

9.655
totaal oogoperaties

1.308
oogoperaties bij kinderen

9.853
verkochte brillen

Faustin en Athuman 
wachten vol spanning 
tot hun oogverband 
eraf mag.
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CONGO
Congo telt naar schatting 770.000 blinde personen. In de helft van 
de gevallen 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 2.5 miljoen 
slechtziende kinderen.

Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan gespecialiseerd 
personeel. Er is slechts één oogarts per 740.000 inwoners in Congo. 
In België is die verhouding 1 op 10.000.

DR CONGOKinshasa

Mbuji Mayi

Likasi

Lubumbashi

Kolwezi

Licht voor de Wereld steunt in Congo zes projecten.

Vier oogziekenhuizen:

• Het Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi
• Het Saint Joseph oogziekenhuis in Likasi
• Het Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi
• Het Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi

Twee educatieprojecten:

• Het inclusief educatieproject in Lubumbashi
• Het Nuru instituut in Lubumbashi

Oogziekenhuizen

Sainte Yvonne oogziekenhuis, Lubumbashi
Saint Joseph oogziekenhuis, Likasi 

In de loop van 2016 namen de medisch directeur en het 
hoofd van de administratie van de oogziekenhuizen in 
Lubumbashi en Likasi deel aan verschillende workshops 
rond de blauwdruk die Licht voor de Wereld in 2015 
ontwikkelde. Het is een procedurehandboek dat de 
werking van een oogziekenhuis van A tot Z beschrijft en 
het werk efficiënt laat verlopen. Tijdens de workshops 
werden volgende thema’s en afdelingen van de 
ziekenhuizen behandeld: sociale dienst, apotheek, optiek, 
hospitalisatie van patiënten, het operatiekwartier, beheer 
van infrastructuur, planningsprocessen, overkomen van 
barrières, transport, visuele therapie, juridisch beheer, 
kennisbeheer en partnerschappen. 
Na de workshop deelde het management alle kennis met 
de betrokken diensten. Eind 2016 resulteerde dit proces 
in een gepersonaliseerde blauwdruk per ziekenhuis.

Een klant test haar nieuwe bril in de optiek van het 
Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi.
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Mwangaza oogziekenhuis, Kolwezi

Saint Raphaël oogziekenhuis, Mbuji-Mayi

Om nog meer oogpatiënten te bereiken, 
startte in april 2015 de bouw van een vierde 
oogziekenhuis in het zuiden van Congo. 
Kolwezi, een snel groeiende mijnstad met 
bijna 1 miljoen inwoners, was een evidente 
keuze. Naar schatting zijn er 12.000 mensen 
blind, waarvan meer dan 1.000 kinderen. Het 
Mwangaza oogziekenhuis is sinds 3 mei 2016 
volledig operationeel. De ceremoniële opening 
vond op 26 mei plaats.

De eerste twee maanden na de opening, 
werd het oogziekenhuis overrompeld door patiënten. 
Dit door de inzet van de gemeenschapswerkers. 

Reeds voor de opening spoorden ze oogpatiënten op. 
Daarna bleven de patiëntenaantallen hoog en stabiel 
maar iets meer gespreid.

In 2016 voerde het team van het Saint Raphaël 
oogziekenhuis, onder leiding van dokter Richard 
Hardi, verschillende missies uit naar volgende 
bestemmingen: Kabinda, Mwene Ditu en een lange 
missie naar Lusambo, Lubefu en Lodja. 

In Kabinda werkt dokter Hardi samen met het 
algemeen referentieziekenhuis. In 2016 is hij 
hier viermaal op missie geweest. Na het vertrek 
van een gespecialiseerde oogverpleger in het 
referentieziekenhuis, heeft dokter Hardi een 

algemene arts van Kabinda opgeleid in oogzorg. 
Zo kunnen de consultaties blijven doorgaan tijdens 
het jaar. Hierdoor kon dokter Hardi bij aankomst 
onmiddelijk starten met de operaties. In december 
2016 werd het referentieziekenhuis uitgerust met een 
autorefractometer, een toestel dat de ooglenssterkte 
meet. Dankzij dit toestel gaan de onderzoeken van 
de patiënten sneller. 

Mwene Ditu ligt in de provincie Oost-Kasaï, op 120 km 
van Mbuji Mayi. Er wonen ongeveer 400.000 mensen. 

Het team van Saint Raphaël werd 
in het voorjaar gevraagd door het 
ziekenhuis van ‘les Soeurs Christ Roi’ 
om een missie uit te voeren. Erg veel 
patiënten bezochten het tijdelijke 
veldhospitaal.

In de maand mei voerde een team 
van acht personen een grote missie 
uit naar Lusambo, Lubefu en Lodja. 
De jeep en ambulance brachten al 
het materiaal ter plaatse. In totaal 
legden ze meer dan 2.000 km af! 
In Lodja was er een overrompeling 
van patiënten die een operatie nodig 
hadden. 

Enkele maanden voor de opening was het medisch 
personeel gerekruteerd. Al deze personeelsleden 
volgden een vorming in de oogziekenhuizen 
van Lubumbashi, Likasi en Mbuji Mayi. Dankzij 
de blauwdruk werken alle ziekenhuizen op 
dezelfde manier. Hierdoor ging de opstart van 
Mwangaza erg vlot. Het team bestaat uit artsen, 
verplegers, opticiens, visuele therapeuten en 
gemeenschapswerkers.

Een verpleger van het Saint Raphaël 
oogziekenhuis is blij voor de patiënten, 
geholpen tijdens de veldmissie in Mwene Ditu.
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Dokter Hardi biedt ook elk jaar zijn expertise aan in 
de andere oogziekenhuizen die Licht voor de Wereld 
in Congo steunt. In Lubumbashi voerde hij vooral 
consultaties en operaties uit. In Kolwezi installeerde de 
oogarts een nieuwe machine om cataract te opereren 
met de faco-emulsificatietechniek, die de Belgische 
oogartsen ook gebruiken.

Dokter Hardi’s geplande tweede missie op het einde 
van het jaar naar Lubumbashi kon niet doorgaan 
omwille van de politieke instabiliteit op het einde 
van het jaar naar aanleiding van de uitgestelde 
verkiezingen. 

RESULTATEN OOGZIEKENHUIZEN CONGO 2016

Sainte 
Yvonne

Likasi Mbuji Mayi Kolwezi TOTAAL

Aantal consultaties 42.795 17.621 23.696 15.458 99.570

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

1.544
399

583
8

972
80

553
98

3.652
585

Verkochte brillen 5.614 2.308 870 5.614 14.406

4.237
totaal oogoperaties

585
oogoperaties bij kinderen

14.406
verkochte brillen

> >

De weg tussen Mbuji Mayi en 
Mwene Ditu is in erbarmelijke staat. 
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Educatieprojecten 

Het inclusief educatieproject in Lubumbashi

Naar schatting gaat slechts tien 
procent van alle kinderen met een 
beperking in ontwikkelingslanden naar 
school. De onderwijsstructuren zijn 
niet aangepast aan hun bijzondere 
noden. Elk kind heeft recht op 
onderwijs. Daarom streeft Licht voor 
de Wereld naar een systeem van 
inclusief onderwijs. Dat houdt in dat 
gewone onderwijs- en voorschoolse 
kinderopvanginstellingen zijn 
aangepast zodat ze openstaan 
voor alle kinderen, ook die met een 
beperking. Deze kinderen krijgen 
de nodige begeleiding zodat zij hun 
schoolse en sociale vaardigheden 
volledige kunnen ontplooien.

Tijdens de periode 2013-2016 startte 
en beheerde Licht voor de Wereld een 
pilootproject rond inclusief onderwijs 
voor slechtziende kinderen in 
Lubumbashi. Het is vooral gericht naar 
kinderen die na een cataractoperatie 
slechtziend blijven of die visuele 
therapie krijgen in het Sainte-Yvonne 
oogziekenhuis in Lubumbashi. De 
overgrote meerderheid van deze 
kinderen ging niet naar school.

De bedoeling van het project is om 
slechtziende kinderen toegang te 
geven tot onderwijs. Daarbij bieden we 
hen de nodige medische, technische 
en pedagogisch begeleiding. In een 
eerste fase bestond het doelpubliek 
uit 25 kinderen. Maar het project 
breidde zich zo snel uit dat er, bij het 
begin van het schooljaar 2016-2017, al 
142 slechtziende kinderen in ‘gewone’ 
scholen waren opgenomen.

In 2016 werkten drie personeelsleden 
mee aan het project. Een voltijdse 
coördinator en twee leerkrachten die 
driemaal per week kinderen les geven 
in zwartschrift en functioneel zicht. 
Dit gebeurt in het Unifunguwe Macho 
centrum, dat tien kinderen kan opvangen en uitgerust 
is met didactisch materiaal. De coördinator volgt de 
kinderen op in hun plaatselijke school en maakt ook 
ouders en leerkrachten bewust van de problemen die 
slechtziende leerlingen kunnen hebben.

Bij het begin van het schooljaar 2016-2017 bedroeg 
het aantal slechtziende kinderen opgenomen in het 
inclusief onderwijsproject:

Aantal geïntegreerde 

kinderen

Kleuterschool

Lagere school

Secundaire school

5

92

45

Totaal 142
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Nuru-instituut voor blinde en slechtziende kinderen in Lubumbashi

Het Nuru-instituut is het enige centrum in het zuiden 
van Congo dat gespecialiseerd is in schoolse en 
professionele reïntegratie van blinde en slechtziende 
kinderen. Licht voor de Wereld steunt het 
pedagogische luik van de school sinds 2009.
Vanuit het Sainte Yvonne oogziekenhuis staat Licht 
voor de Wereld in voor de medische en therapeutische 
begeleiding van de leerlingen, en voor de cursussen 

zwartschrift. Alle leerkrachten kregen een opleiding 
in de Montessori methode en leerden hoe bepaalde 
elementen van deze methode in het gespecialiseerd 
onderwijs te integreren.

In 2016 volgden 73 blinde kinderen in het Nuru-
Instituut les. Ze 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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2016 was opnieuw een succesvol jaar voor het 
Kabgayi oogziekenhuis. De oogartsen voerden 5.838 
operaties uit waarvan 160 bij kinderen. Het ziekenhuis 
behandelt niet enkel Rwandezen. Ook patiënten 
uit Burundi, Congo en Oeganda komen hier voor 
kwaliteitsvolle oogzorg. Kabgayi is bovendien erkend 
als ‘referentieziekenhuis’. Dit betekent dat de regionale 
ziekenhuizen patiënten doorsturen die gespecialiseerd 
onderzoek of verzorging nodig hebben. 80 procent 
van alle oogoperaties in Rwanda worden trouwens 
uitgevoerd in het Kabgayi oogziekenhuis. 

Mobiele kliniek

Het nationale beleid rond oogzorg is de afgelopen 
jaren veranderd. De mobiele kliniek van Kabgayi 
heeft niet langer de toestemming om de kleine 
gezondheidscentra te bezoeken. Nochtans is het 
werk van de mobiele kliniek erg belangrijk in de 
strijd tegen vermijdbare 
blindheid. Een oogarts 
en gespecialiseerde 
verplegers onderzoeken 
en opereren patiënten ter 
plaatse. Zo krijgen mensen 
die de transportkosten 
naar Kabgayi niet kunnen 
betalen ook de kans om 
zorg te krijgen.

Om de meest kwetsbare mensen te bereiken, 
organiseerde Kabgayi in 2016 missies naar 
gevangenissen, vluchtelingenkampen en regionale 
ziekenhuizen. In de 14 centrale gevangenissen van 
Rwanda leven een 54.000 tal gevangenen, meestal 
in erbarmelijke omstandigheden. Naar schatting 
heeft één derde van hen oogproblemen. 30 procent 
van alle uitgevoerde consultaties door het Kabgayi 
team vonden plaats tijdens mobiele klinieken in de 
gevangenissen. Verder trok het team ook naar de 
regionale ziekenhuizen van Kirehe en Ngoma. Daar 
voerden ze ter plaatse consultaties uit. Omwille van 
logistieke redenen vonden alle operaties in Kirehe 
plaats. 207 patiënten werden geopereerd. 

Ook het team van de afdeling ‘Visuele Therapie’ 
organiseerde een mobiele kliniek. In de blindenschool 
Kibeho onderzocht en behandelde ze 61 blinde en 
slechtziende kinderen.

Kabgayi oogziekenhuis

RWANDA
Rwanda telt naar schatting meer dan 70.000 blinde mensen. 240.000 
Rwandezen kampen met een slecht zicht. Nog eens 1.5 miljoen personen 
hebben 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

Grote belangstelling op het Kabgayi oogziekenhuis 
voor Odira’s tekentalent. Het meisje kan na een 
cataractoperatie weer zien en oefent haar cirkels.
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Groot belang van sociale dienst 

De sociale dienst van het Kabgayi oogziekenhuis is 
erg belangrijk om oogzorg toegankelijk te maken 
voor de allerarmste patiënten. Dat geldt zowel voor 
de patiënten die zelf tot in Kabgayi komen, voor de 
mensen die tijdens mobiele klinieken zorg krijgen 
als voor de gevangenen. Het team onderzocht 
10.000 gevangenen gratis en deelde 1.000 brillen uit.

Opleidingen

•	 In 2016 werkten Belgische oogarts Piet Noë en 
Rwandese oogarts Edison Karama Mutsinzi zij aan 
zij. Omdat dokter Noë begin 2017 het Kabgayi 
oogziekenhuis verlaat, investeerde hij heel wat tijd 
in de verdere opleiding van dokter Edison.

•	 Een tiental oogartsen uit Europa en Amerika, 
met verschillende specialisaties, gaf vorming aan 
het medisch personeel.

•	 Het Kabgayi oogziekenhuis speelde een 
belangrijke rol in de capaciteitsopbouw van het 
medische en paramedische oogzorgpersoneel 
voor het hele land. 

•	 Veel oogartsen hebben na hun opleiding nog te 
weinig chirurgische ervaring. Kabgayi begeleidde 
één oogarts tijdens een chirurgische stage. 

•	 Een algemene arts startte in oktober 2016 zijn 
vierjarige opleiding tot oogarts in het KCMC-
ziekenhuis in Tanzania. Daarna zal hij op Kabgayi 
aan de slag gaan.

•	 Een algemene arts die een opleiding tot oogarts 
volgt in KCMC en in zijn laatste jaar zit, volgde 
een stage van drie maanden op Kabgayi. 

•	 Kabgayi organiseerde een vierdaagse bijscholing 
voor 67 gespecialiseerde oogverplegers uit 
regionale ziekenhuizen van over het hele land.

Het team van het Kabgayi oogziekenhuis vertrekt op missie naar een 
vluchtelingenkamp. Ze brengen oogzorg tot bij de meest kwetsbare mensen.

RESULTATEN KABGAYI OOGZIEKENHUIS 2016

Kabgayi

Aantal consultaties 37.203

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

4.542
1.296

Verkochte brillen 12.224

5.838
totaal oogoperaties

1.296
oogoperaties bij kinderen

12.224
verkochte brillen

> >
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CONGO RWANDA

TANZANIA

4.542

1.296

3.652

12.224

58514.406

215

8.347

1.3089.853386

TOTAAL

16.541 Oogoperaties
bij volwassenen

3.189 Oogoperaties 
bij kinderen

36.483 Verkochte 
brillen

601 Kinderen met 
een visuele 
beperking gaan 
naar school

3 LANDEN, 9 PROJECTEN: EEN OVERZICHT

CIJFERS IN 2016
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Inleefreis Tanzania

Met het project ‘Zicht 
op Afrika‘ trekt Licht 
voor de Wereld 
elke twee jaar met 
jongerenambassadeurs 
op inleefreis naar 
Tanzania. Leerlingen van 
de hogere graad van 
het secundair onderwijs 
zetten zich actief in voor 
een Tanzaniaanse school 
en haar leerlingen. Ze 
worden een week lang 
ondergedompeld in 
het leven van blinde en 
slechtziende kinderen 
en volwassenen. Ter 
plaatse werken de 
jongerenambassadeurs 
mee aan de verbetering 
van de school- en 
leeromstandigheden.

Tijdens de 
krokusvakantie van 2016 
trokken zes leerlingen en 
drie leerkrachten mee op 
inleefreis naar Tanzania. 
Babeau, Lien en Kurt uit Turnhout, Jone, Yhara en 
Kathleen uit Merksem en Katrijn, Mare en Peter uit 
Aalst, vonden het een onvergetelijke ervaring.

ACTIVITEITEN
IN BELGIË IN 2016

SENSIBILISERING
Naast het werk in Afrika is sensibilisering in België een erg belangrijk onderdeel van 
Licht voor de Wereld’s missie. Niet veel mensen weten dat 90 procent van alle personen met 
een visuele beperking in ontwikkelingslanden leeft en de helft van hen opnieuw zou kunnen 
zien na een eenvoudige cataractoperatie. Via verschillende acties en campagnes maakt 
Licht voor de Wereld de Belgische bevolking bewust van deze onrechtvaardige situatie. 
Samen kunnen wij vermijdbare blindheid bestrijden.

Licht voor de Wereld organiseerde in 2016 verschillende bewustmakingsactiviteiten.
Daarbij spraken we verschillende doelgroepen aan: jongeren, scholen, vrouwenbewegingen, 
sympathisanten,…

Het eerste deel van de reis bracht de groep in Kilosa 
door, in het binnenland van Tanzania. Ze verbleven er 
enkele dagen in de Mazinyungu school. Hier volgen 
zowel kinderen met als zonder een visuele beperking 
samen les. De Belgische leerlingen staken de handen 
uit de mouwen en hielpen bij de aanleg van een 
torbalveld. Deze balsport is specifiek ontwikkeld voor 
mensen met oogproblemen.
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Ontmoeting met grootmoeder Margareth 

Terug in Dar es Salaam maken de jongeren-
ambassadeurs kennis met de Tanzaniaanse 
grootmoeder Margareth. Deze ontmoeting en het 
bezoek aan het CCBRT-ziekenhuis is één van de 
momenten die hen het meeste is bijgebleven.

De 77-jarige vrouw vertelt hen over een leven in 
duisternis. Margareth is namelijk al meer dan een 
jaar blind door cataract in beide ogen. De leerlingen 
stellen haar vooral veel vragen.

“Is er thuis iemand die u dat jaar geholpen heeft?”

“Er wonen enkele kleinkinderen bij mij die een 
handje toesteken. Ze zorgen voor eten, halen water, 
helpen me eigenlijk met alles. Ik heb deze situatie 
lang niet willen aanvaarden en weigerde om hulp te 
vragen tot het echt niet meer anders kon. Toen ik 
wazig begon te zien, dacht ik echt dat het wel zou 
voorbijgaan.”

“En bent u nerveus voor de operatie?”

“Ik ben niet bezorgd, ik leef al te lang in duisternis. 
Zelfs nu, terwijl we met elkaar praten, zie ik enkel 
donker en niet jullie. Ik ben tot hier gekomen, de rest 
ligt nu in Gods handen.”

“Een handicap is vaak nog een taboe in Afrika, hoe 
hebben uw buren gereageerd op het feit dat u niets 
meer ziet?”

“Ik woon erg afgelegen, in het noorden van Tanzania, 
in een landelijk gebied. We hebben niet zoveel contact 
met elkaar en gelukkig maar, want de vreemdste 
verhalen doen er de ronde. Sommige mensen 
waarschuwden me dat mijn ogen zouden ontploffen als 
ik me liet opereren. Ik besloot al snel niet meer luisteren 
naar hun commentaren. Ik ging toch niet meer op mijn 
beslissing terugkomen. Weet je dat ik pas besef wat 
ik eet, als ik al aan het kauwen ben? Het is echt een 
moeilijk jaar geweest. Ik zal zo dankbaar zijn als ik weer 
kan zien. Niet enkel mijn familie maar alles en iedereen.”

Onze jongerenambassadeurs spreken Margareth 
nog enkele bemoedigende woorden toe voor een 
verpleegster haar naar de operatiezaal leidt.

De volgende dag ontmoet de groep van Licht voor de 
Wereld de grootmoeder opnieuw. Haar heldere blik 
valt op wanneer ze iedereen hartelijk begroet. Haar 
verbanden zijn al vroeg in de morgen van haar ogen 
weggehaald en een dokter bevestigt dat de operaties 
goed verlopen zijn. De grootmoeder kan opnieuw zien.

Margareth begint spontaan zelf te vertellen:
“Het eerste wat ik deze morgen zag, waren lichten, 

de gezichten van 
verplegers, de 
dokter, een bord 
waarop ik de 
richting van de 
beentjes van de E 
moest aanwijzen 
en uiteindelijk mijn 
dochter. Ik kijk er 
ongelofelijk naar 
uit om naar mijn 
gemeenschap 
terug te keren 
en iedereen te 
verrassen met mijn 
zicht.”

Een aangrijpende 
ontmoeting tussen 
grootmoeder 
Margareth (midden), 
haar dochter en onze 
jongerenambassadeurs. 

Na de inleefreis spraken de jongerenambassadeurs in verschillende klassen en organisaties over hun 
ervaringen in Tanzania. Om het werk van Licht voor de Wereld te ondersteunen, organiseerden ze in 2016 -2017 
verschillende acties. In totaal brachten die 27.000 euro op.
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Werelddag van het Zicht

Fototentoonstelling ‘De Duisternis Voorbij’

Licht voor de Wereld organiseert elk jaar rond de 
Werelddag van het Zicht een sensibiliseringsactie over 
het gebrek aan oogzorg. In 2016 hebben vrijwilligers 
op woensdag 12 oktober in verschillende steden 
een fotostand opgezet. Voorbijgangers konden zich 
geblinddoekt laten fotograferen. Zo konden ze even in 
de huid kruipen van een blinde persoon en zich solidair 
tonen met mensen met een visuele beperking in Afrika.

Hiervoor mochten we op de versterking rekenen van 
enkele ‘THUIS’ acteurs die de actie ondersteunen. 
Annick Segal, Aïssatou Diop en Claude Musungayi 
waren aanwezig bij de fotostand aan het station van 
Leuven. Ze hebben er mensen aangemoedigd om 
zich te laten fotograferen met geblinddoekte ogen. 
De andere fotostanden bevonden zich in Turnhout, 
Antwerpen, Aalst en Leuven.

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde Licht voor de Wereld de indrukwekkende 
fototententoonstelling ‘De Duisternis Voorbij’. De beelden illustreren het harde werk van de Hongaarse oogarts 
Richard Hardi voor de meest kwetsbare mensen in Congo. 

Licht voor de Wereld werkt sinds 2009 samen met 
dokter Richard Hardi. In de stad Mbuji Mayi leidt 
hij een goed uitgerust, modern oogziekenhuis. Hij 
ondervond echter dat veel van de allerarmste patiënten 
het ziekenhuis niet bereiken omwille van de hoge 
transportkosten. Daarom trekt hij verschillende keren 
per jaar naar de meest afgelegen locaties om er ter 
plaatse mensen te verzorgen.

Fotografen Dieter 
Telemans en 
András Hajdú 
volgden dokter 
Hardi tijdens 
zo’n missie. De 
indrukwekkende 
beelden illustreren 
het harde werk 
van de dokter om 
oogzorg tot bij de 
meest geïsoleerde 
dorpen te brengen. 

Met zijn team reist hij vaak dagenlang per kano, 
vliegtuigje, jeep,… om in kleine gemeenschappen een 
geïmproviseerd oogziekenhuis op te zetten. Via het 
E-book kunnen bezoekers ook thuis nog de beelden uit 
de Congolese brousse bewonderen. 

U kunt het E-book hier downloaden: 
www.lftw.be/deduisternisvoorbij

Alle foto’s verschenen op de 
Facebookpagina LFTWBelgium 
met de hashtag #zichtopleven.
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Steun van Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant steunde Licht voor 
de Wereld niet enkel bij de ontwikkeling van de 
tentoonstelling maar stelde ook financiële middelen ter 
beschikking om kinderblindheid in Congo te bestrijden. 
“Als provincie steunen we echte samenwerking tussen 
Noord en Zuid”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor 

Noord-Zuid. “Projecten moeten de internationale 
samenwerking tussen een organisatie hier en een 
organisatie elders in de wereld bevorderen en een 
resultaat afleveren dat zowel in Noord als Zuid kan 
gebruikt worden. Het project tegen vermijdbare 
kinderblindheid in Congo van Licht voor de Wereld is 
daar een mooi voorbeeld van. Daarom krijgt het steun 
van de provincie.”

Tentoonstelling over en voor blinde personen

Bijzonder aan de tentoonstelling 
is dat ze ook toegankelijk is voor 
blinde en slechtziende personen. De 
audiobeschrijving vertelt niet enkel wat er 
op de foto te zien is maar brengt ook de 
emoties van een beeld over.

‘De Duisternis Voorbij’ is een reizende 
tentoonstelling. Ze liep een eerste keer 
van 13 oktober 2016 tot 15 januari 2017 
in het Heilig Hart ziekenhuis in Leuven. 
Verschillende groepen van het personeel 
bezochten de tentoonstelling met een 
blinddoek op, al luisterend naar de 
audiobeschrijving. “Een erg intense 
ervaring”, vertelde een verpleegster 
achteraf.
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Bezoekers van het Heilig Hart 
ziekenhuis luisteren aandachtig 
naar de audiobeschrijving.
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Presentaties voor externe organisaties

‘Eye Ambassadors’

Licht voor de Wereld werkte 
samen met de vrouwenorganisaties 
Markant en KVLV een concept 
uit om infosessies te geven aan 
lokale groepen. Een oogarts of 
gezondheidswerker uit de regio 
brengt tijdens zo’n sessie een 
boeiende presentatie over ‘het oog’. 

De anatomie en functie van 
het oog, veel voorkomende 
oogaandoeningen en de oorzaken 
en behandelingen van oogziektes, 
komen aan bod. Op die manier 
leert het publiek hoe ze zelf het 
best zorg kan dragen voor de 
ogen. Daarna volgt telkens een 
korte voorstelling over het werk 
van Licht voor de Wereld in Afrika 

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

Alle oogartsen geven de 
presentaties op vrijwillige basis. 
De lokale Markant en KVLV-groepen 
steunen via een vrije bijdrage het 
werk van Licht voor de Wereld.

Licht voor de Wereld mag op de steun en expertise rekenen van vele Belgische oogartsen. Sommigen van hen 
delen hun expertise of leiden medisch personeel in Afrika op. Anderen werken mee aan onze presentaties voor 
organisaties hier in België. In 2016 konden we op volgende ‘eye’ ambassadors rekenen:

Dr. Accou M., dr. Adank T., dr. Bastin I., dr. Bleyen I., 
dr. Buijsrogge M., dr. Burvenich H., dr. Casaer P., dr. 
Coppens G.,dr. Daniel Y., 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 Miranda, dr. Goethals Marc, dr. Goethals 
T., dr. Heireman J., dr. Herman T., dr. Jacobs H., dr. 
Jacobs K., dr. Kerremans D., dr. Kesteloot F., dr. Lafaut 
A., dr. Lucas R., 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. 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. Vanschoubroek K, dr. Verhulst 
E., dr. Verstappen A., dr. Walraedt S., dr. Weyns M.

Één van de oogziektes 
die besproken wordt, is 
maculadegeneratie waarbij 
mensen hun centrale zicht 
verliezen.

De vrouwen van KVLV-Ordingen leren 
over ‘het oog’ en maken kennis met de 
projecten van Licht voor de Wereld.

In 2016 gaven oogartsen 49 presentaties voor vrouwenorganisaties 
en leerden meer dan 1.400 vrouwen het werk van Licht voor de 
Wereld kennen.

Dr Staf Nietvelt (rechts) geeft 
opleiding in het Sainte Yvonne 
oogziekenhuis in Lubumbashi, 
Congo.
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Regionaal nieuws

We waren regelmatig te zien 
in de regionale berichtgeving. 
Zoals bijvoorbeeld het interview 
van een medewerker naar 
aanleiding van de opening 
van het nieuwe oogziekenhuis 
in Kolwezi. Dit verscheen op 
8 juni in Het Nieuwsblad regio 
Kortrijk-Waregem-Menen. 

IN DE PERS
In 2016 kwam Licht voor de Wereld verschillende keren in de pers. Hieronder vindt u enkele van 
de belangrijkste items.

Persconferentie 
fototentoonstelling

Naar aanleiding van de vernissage 
van de fototentoonstelling 
‘De Duisternis Voorbij’ organiseerde 
Licht voor de Wereld op 12 oktober 
een persconferentie in het Heilig 
Hart Ziekenhuis in Leuven. Onze 
directeur Isabelle Verhaegen stond 
samen met Katrien Van Gerven, 
de directeur van het ziekenhuis en 
Tie Roefs, de gedeputeerde van 
provincie Vlaams Brabant voor 
Noord-Zuid de pers te woord.

Persreis noorden van 
Tanzania 2016

De persreis eind 2016 bracht ons 
naar het noorden van Tanzania. 
Met een delegatie journalisten van 
Goed Gevoel, De Artsenkrant, Vif.be, 
L’Avenir, Le ligueur en Dimanche 
bezochten we het KCMC-ziekenhuis 
en enkele inclusieve scholen in 
Moshi. De artikels verschenen 
begin 2017.

Interview met dokter William Makupa. 
De oogarts staat aan het hoofd van 
KCMC’s oogafdeling. 
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Werelddag van het Zicht

Op 12 oktober, één dag voor de 
Werelddag van het Zicht, organiseerde 
Licht voor de Wereld een grote 
sensibiliseringsactie over het gebrek 
aan oogzorg in ontwikkelingslanden. 
Zowel journalisten van lokale als 
regionale en nationale media namen 
de actie op in hun nieuwsoverzicht. 
Radio 2 kwam langs voor een 
interview in Leuven en ’s avonds 
mocht onze directeur aan de tafel van 
Lieven Van Gils aanschuiven voor het 
programma Van Gils & gasten op één. 

De reporter van Radio 2 interviewt jonge enthousiastelingen 
over hoe het voelt om even blind te zijn. 
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63%

28%

7%
2%

Toelichting van de directeur: 

De uitgaven aan de Zuidwerking 
zijn iets lager dan in 2015 
(–8 procent). Voornamelijk 
omdat de investeringen voor de 
bouw van het nieuwe ziekenhuis 
te Kolwezi in 2015 werden 
gedragen. De financiering van 
de andere projecten in Afrika 
bleef in 2016 op peil. 
De inkomsten van 2016 liggen 
in lijn met het vooropgestelde 
budget. Ze zijn 12 procent 
lager dan in 2015, dat een 
exceptioneel jaar was omwille 
van de steun van verschillende 
partners aan de bouw van het 
oogziekenhuis in Kolwezi.
Het taartdiagram toont dat 
70 procent van onze inkomsten 
van sympathisanten komt. 
63 procent komt uit particuliere 
giften en 7 procent uit legaten. 
Onze trouwe donateurs zijn de 
essentiële ‘motor’ voor onze 
verwezenlijkingen en de garantie 
om onze autonomie te bewaren. 

FINANCIERING
Transparantie

Licht voor de Wereld gaat op een correcte, transparante en efficiënte 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 financiële informatie over Licht voor de Wereld is ook te vinden op goededoelen.be, 
ngo-openboek.be en donorinfo.be

Financieel overzicht 
2014-2015-2016
INKOMSTEN 2014 2015 2016

Giften € 2.171.545 € 2.397.780 € 2.058.180 

Subsidies € 506.909 € 824.905 € 902.442 

Legaten € 338.716 € 246.499 € 214.864 
Interesten en andere inkomsten € 83.389 € 196.215 € 69.787 

TOTAAL € 3.100.559 € 3.665.399 € 3.245.273 

UITGAVEN 2014 2015 2016

Zuidwerking € 1.953.541 € 2.552.837 € 2.340.738 

Noordwerking € 424.425 € 443.818 € 456.076 

Zuid- en Noordwerking € 2.377.966 € 2.996.655 € 2.798.830 

Fondsenwerving en communicatie € 299.396 € 275.625 € 285.8 1 1 
Administratie en infrastructuur € 165.138 € 208.265 € 201.661 

TOTAAL € 2.842.500 € 3.480.545 € 3.286.302

Licht voor de Wereld onderschrijft de ethische code van de 
‘Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving’.
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 IN 2016

Licht voor de Wereld ontving in 2016 € 3.245.273 aan 
inkomsten via verschillende bronnen.

Een overzicht:

n 63% Particuliere giften
n 28% Subsidies
n 7% Legaten 
n 2% Interesten en andere
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Het jaar in beeld:
Foto’s pg 5, 11, 13, 17 (onder), 24: Dieter Telemans
Foto’s pg 8, 9: Dr Richard Hardi 
Foto pg 18 (onder): András Hajdù
Foto’s pg 3, 6, 16, 20 (onder), 23: Raymond Kasoga
Andere: Licht voor de Wereld

Onze partners

Meer dan 17.700 individuele donoren
De Belgische ontwikkelingssamenwerking – DGD
Wallonie-Bruxelles International (WBI)
Nationale Loterij
Provincie West-Vlaanderen 
Provincie Vlaams-Brabant
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

We danken al onze pa
rtners hartelijk 

voor hun steun in 2
016!



Licht voor de Wereld is een 
Belgische erkende ngo die 
samen met haar lokale partners 
in Afrika blindheid bestrijdt en 
de integratie van personen met 
een visuele beperking bevordert 
via inclusief onderwijs.

IBAN BE95 5230 4029 2158
Veilig online doneren kan 
via onze website 
www.lichtvoordewereld.be

Giften vanaf 40 euro 
zijn fiscaal aftrekbaar.

Licht voor de Wereld
T 02 415 97 05 
info@lightfortheworld.be 
www.lichtvoordewereld.be

Karreveldlaan 12
1080 Brussel

Licht voor 
de Wereld 
onderschrijft de 
ethische code 
van de VEF

  Light for the World Belgium


