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Beste sympathisant,
Het mag gezegd, 2017 was een bewogen jaar voor Licht voor
de Wereld. 365 dagen waarin we van een partner afscheid
namen, terwijl de band met anderen net versterkt werd. Maar
vooral, het jaar waarin Licht voor de Wereld maar liefst
twintig kaarsjes mocht uitblazen. En dat vierden we.
In 1997 startte de Christelijke Blindenmissie haar eerste project: het CCBRT ziekenhuis in Dar Es Salaam, Tanzania. Twintig jaar later tellen we meer dan tien projecten. De nadruk
blijft liggen op een langdurige ondersteuning van medische
en educatieprogramma’s ten voordele van personen met een
visuele beperking. We focussen ons op drie partnerlanden:
Congo, Rwanda en Tanzania.
In Congo bouwden we, dankzij de steun van onze trouwe
schenkers, verder aan het nieuwe oogziekenhuis van
Mbuji Mayi. Ons recentst geopend oogziekenhuis in Kolwezi
boekte mooie resultaten. In Tanzania stopten we de samenwerking met TSB. We versterkten onze band met KCMC en
startten twee nieuwe partnerschappen op. Onze keuze viel
op regio’s waar geen professionele oogzorg voorhanden is.
Het Kabgayi oogziekenhuis in Rwanda nam afscheid van
dr. Piet Noë. We danken hem hartelijk voor zijn tomeloze
inzet voor de allerarmste oogpatiënten in Rwanda. Zijn
opvolging is verzekerd door twee lokale oogartsen.
In de plaatselijke oogziekenhuizen die we steunen, voerden
lokale oogartsen maar liefst 218.724 consultaties en 20.340
oogoperaties uit. 10.436 van die oogpatiënten ondergingen een zichtreddende cataractoperatie. In de optiekzaken werden 23.568 brillen verdeeld. En dankzij onze
educatieprogramma’s vonden 697 blinde of slechtziende
kinderen de weg naar de schoolbanken. Deze mooie resultaten kunnen we enkel voorleggen omdat u en vele anderen
ons vertrouwen en steunen.
Voor dit alles en voor alles wat u verder in dit jaarverslag zult
lezen: een welgemeende dank u wel.
Hartelijke groeten,

Isabelle Verhaegen
Directeur Licht voor de Wereld
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2017 luidde de start in van het programma ‘Toekomst in zicht’. Een vijfjarenprogramma
voorgesteld aan het Directie-Generaal Ontwikkeling en Humanitaire Hulp (DGD). De
ontvangen subsidies zet Licht voor de Wereld in voor de verdere implementatie en
specialisatie van oogzorg en inclusief onderwijs in Tanzania, de Democratische
Republiek Congo en Rwanda.
Licht voor de Wereld zal, verspreid over vijf jaar, een investering doen van 7.399.566,86
euro.
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TANZANIA

In Tanzania leven naar schatting 450.000
blinde mensen. Ongeveer de helft daarvan lijdt aan cataract en zou met een
eenvoudige ingreep kunnen geholpen
worden. Zonder behandeling of
aangepaste optische hulpmiddelen
bemoeilijkt deze beperking de toegang
tot informatie, educatie, werk en
diensten.

MOSHI

Er bestaat nog steeds een nijpend
structureel tekort aan gekwalificeerd
personeel en degelijke infrastructuur. In
België is er één oogarts per 10.000
mensen. In Tanzania is er één oogarts
voor 1.3 miljoen mensen. En met een
jaarlijkse bevolkingsgroei van drie
procent en maar liefst 37,9 procent van
de bevolking die in armoede leeft, lijkt dit
probleem niet gauw van de baan.
Reden genoeg voor Licht voor de Wereld
om vijf partners te ondersteunen in
Tanzania. Het oogdepartement van het
CCBRT-ziekenhuis in Dar es Salaam, het
oogdepartement van het
KCMC-ziekenhuis in Moshi , het
oogdepartement van het S. Francis
Referral ziekenhuis in Ifakara, het
oogdepartement van het St. Joseph’s
Mission ziekenhuis in Peramiho (Songea)
en het educatieproject van TSB (Tanzania
Society for the Blind).

DAR ES SALAAM
IFAKARA

SONGEA
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Twee nieuwe partnerziekenhuizen
Om oogzorg toegankelijk te maken voor iedereen, selecteerde
Licht voor de Wereld in 2017 twee nieuwe partnerziekenhuizen in de regio’s Ruvuma en Morogoro.
In deze streken, waar respectievelijk 1,5 en 2,3 miljoen mensen
wonen, is oogzorg zo goed als onbestaand. Het Saint Joseph’s
mission hospital bij Songea en het Saint Francis ziekenhuis in
Ifakara zijn bereid om hun bestaande oogafdelingen te
versterken en uit te breiden.
In het Saint Joseph Mission ziekenhuis is er op dit moment
geen oogarts. Algemeen arts dr. Selina Mruma volgde er een
opleiding vanaf september 2017. Gedurende haar opleiding zal
ons partnerziekenhuis KCMC oogzorg voorzien. Een deel van
het medisch personeel van KCMC zal outreaches uitvoeren
in de regio Ruvuma. Het hoofddoel is kinderen opsporen en
behandelen. Tegelijkertijd zijn er opleidingen voorzien voor het
medisch personeel van de oogafdeling van het Saint Joseph’s
ziekenhuis.
In het Saint Francis Referral ziekenhuis zijn er wel een oogarts
en gespecialiseerd personeel. Hier ontbreekt het aan
kwaliteitsvolle apparatuur. Licht voor de Wereld wil dit
ziekenhuis inrichten met de nodige apparatuur en infrastructuur om kinderen en volwassenen met oogproblemen de
nodige behandeling te geven. Ook hier zal KCMC outreaches
uitvoeren om het personeel van het oogdepartement van het
Saint Francis Referral ziekenhuis technisch te ondersteunen.
Uiteindelijk moeten al deze inspanningen leiden tot twee goed
functionerende oogafdelingen waar kinderen en volwassenen
terecht kunnen voor kwaliteitsvolle oogzorg.
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Tanzania Society for the Blind
Ook in 2017 rekende Licht voor de Wereld
op onderwijspartner TSB om onderwijs
toegankelijk te maken voor kinderen met
een visuele beperking. Deze dienst werd
in twee regio’s verzorgd: Morogoro en
Dodoma. TSB ondersteunt er ‘Itinterant
Teachers’ of gespecialiseerde, reizende
leerkrachten. Zij zijn verantwoordelijk
voor de opsporing, identificatie en doorverwijzing van kinderen met zichtproblemen naar district-, regionale of
gespecialiseerde ziekenhuizen.
De kinderen met een blijvende visuele
handicap krijgen een aantal jaar apart les
om hen onder andere braille te leren of te
leren werken met hun optische hulpmiddelen. Hierna komen ze terecht in de klas
met ziende leeftijdsgenoten. Hun klasleerkracht, ouders en zijzelf krijgen begeleiding van de gespecialiseerde leerkrachten
tijdens dit integratieproces.
Het budget dat wordt voorzien binnen het
programma “Toekomst in zicht” voor de
periode 2017-2021 bedraagt 1.012.166,96
euro. Het doel hiervan is te zorgen voor
capaciteitsversterking en een uitbreiding
van het ‘itinerant teacher programma’
over twee extra regio’s. Lees: meer
‘itinerant teachers, meer districten en
regio’s, een betere en uitgebreide opsporing van blinde en slechtziende kinderen,

een gestroomlijnde opvolging van de
financiën en het human
resources management, meer
handboeken, … Noem maar op.
Kortom, we wilden investeren in de
optimalisatie van het beheer en
schaalvergroting.
Ter voorbereiding investeerde Licht
voor de Wereld in 2017 sterk in de
versterking van de partner, zowel
organisationeel, financieel als
technisch. TSB zou op dergelijke
efficiënte wijze het ‘Itinerant teacher’
programma coördineren.
“Zou”, want net toen botsten we op de
grenzen van onze partner TSB. In
oktober 2017 werd beslist om niet
langer met hen samen te werken.
Sindsdien verzorgt Licht voor de
Wereld zelf de begeleiding van de
‘itinerant teachers’ en de opvolging van
dit programma.
Desalniettemin zorgde TSB ervoor
dat 505 kinderen dankzij de ‘itinerant
teachers’ op consultatie gingen. Bovendien konden 351 blinde en slechtziende
kinderen dankzij dit programma een
reguliere schoolloopbaan opstarten:
184 jongens en 167 meisjes.
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Klimanjaro Christian Medical Center
In 2017 voerde onze partnerorganisatie KCMC 35.362 consultaties uit. Dit zowel in
Moshi zelf als tijdens missies, op verplaatsing.
Een medisch team van KCMC ging op missie naar de nieuwe partnerziekenhuizen
Saint Joseph Mission Hospital in Ifakara en Saint Francis Referral Hospital in Songea.
Het doel was tweeledig.
Enerzijds om na te gaan wat de specifieke noden zijn van beide ziekenhuizen.
Anderzijds om consultaties en behandelingen uit te voeren in deze regio’s waar oogzorg zo goed als onbestaande is. Om de plaatselijke bevolking in te lichten over hun
komst, zetten de partners een bescheiden sensibiliseringscampagne op via radiospots.

Ontwikkeling pediatrische oftalmologie
“Het verbeteren van oogzorg bij kinderen
en het versterken van doorverwijssystemen door in te zetten op capaciteitsvergroting op districtniveau.” Zo luidt het
doel van een nieuw project dat we in 2017
lanceerden.
We willen de kennis en de skills verbeteren van de ‘District Eye Care
Coordinators’ (DEEC) op vlak van
diagnose, behandeling en doorverwijzing van kinderen met
oogaandoeningen.
Zes DEEC’s vanuit de zes deelnemende districten volgden een
training. Daarna kregen ze het
nodige diagnostisch materiaal
en medicatie zodat ze hun
routinetaken op districtniveau konden uitvoeren.
In 2017 voerden ze
maar liefst 11.780
HET GEZONDHEIDSSYSTEEM
VAN TANZANIA

screenings uit op scholen van de zes
deelnemende districten, 1.044 kinderen
kregen een behandeling voor zichtproblemen en 414 kinderen een doorverwijzing
naar een gespecialiseerd ziekenhuis.
Ook in de gezondheidsposten werden
in diezelfde districten 5.763 kinderen
ge-screend, 965 behandeld en 197 doorverwezen. 47 jongens en 37 meisjes
ondergingen een cataractoperatie en 143
kinderen kregen een bril. Bovendien zorgde de sociale dienst van KCMC voor de
terugbetaling van transportkosten van 96
kinderen.
GESPECIALISEERD ZIEKENHUIS
REGIONAAL ZIEKENHUIS
minstens 6 gespecialiseerde
disciplines
DISTRICTZIEKENHUIS
meerdere dokters
1 ziekenhuis per district
GEZONDHEIDSCENTRUM
1 ‘assistant medical officer’
50.000 patiënten
DISPENSARIUM
1 ‘clinical officer’
6.000 à 10.000 patiënten
GEZONDHEIDSPOSTEN
1 gezondheidswerker
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Ifakara Eyes project:
Portable Eye Examination Kit
Van de 36 miljoen blinde mensen in de
wereld, leeft 89 procent in ontwikkelingslanden. De meerderheid onder hen lijdt
aan één of andere ziekte die vermijdbaar
of behandelbaar is. Maar hoe bereik je de
mensen die in de meest afgelegen regio’s
wonen?
Het ‘Itinerant Teacher’ programma biedt
alvast één optie voor de eerste screening
van kinderen. We willen nog verder gaan.
Omdat zeer veel mensen in CentraalAfrika een smartphone bezitten, lag het
voor een Londons bedrijf voor de hand
om dergelijke technologie in te zetten om
diagnoses te stellen.
Aldus kwam Peek Vision op de markt. Een
applicatie die een volledig oogdiagnosepakket omvat. Met een
dergelijke krachtige en gratis tool, was
het nog slechts een kwestie van de juiste
mensen op de juiste plek te krijgen.

‘Peek School Screening’ gebruikt de ‘Peek
Acuity’ oogtesten om informatie te verzamelen over het zicht van schoolkinderen. Deze informatie wordt automatisch doorgestuurd naar een
oftalmoloog.
De oogarts kan dan een schoolbezoek
plannen en nagaan wat de oorzaak zou
kunnen zijn van de zichtproblemen, een
behandeling voorzien of het kind doorverwijzen naar een specialist.
De ouders van het kind ontvangen automatisch een sms of een ingesproken
bericht in hun eigen taal om hen in te
lichten over de resultaten van de oogtesten. De hoofdleerkracht of de
contactpersoon van de school krijgt per
sms een lijst met de kinderen die verdere
hulp nodig hebben. In die lijst verschijnen
eveneens de kinderen die nog niet werden
onderzocht.

In de regio rond Ifakara zal het ‘Saint
Francis Referral Hospital’ instaan voor de
training van 80 ‘school health teachers’ in
het gebruik van de ‘Portable Eye
Examination Kit’.

https://eyebakekenya.com/eye-project/
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CCBRT
Het CCBRT-ziekenhuis (Comprehensive Community Based
Rehabilitation in Tanzania) is de
grootste verstrekker van oogzorg in Tanzania. Het is gelegen
in Dar es Salaam, de grootste
stad van het land.

Opleidingen
Twee dokters (dr. Katuta Ramadhan en dr.
Nicholas Chaula) worden opgeleid aan het
Muhimbili University of Allied Sciences (MUHAS) tot oftalmoloog en beëindigden
succesvol het eerste semester van hun studies.

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.

Een internationale pediatrische oogarts, dr.
Rita, kwam van 30 september tot 10 november naar CCBRT. Gedurende deze periode
heeft ze technische training gegeven aan de
artsen rond specifieke onderwerpen zoals
scheel kijken, oculoplastische chirurgie (ooglid- en oogkasafwijkingen) en pediatrische
oogzorg.

Ook biedt CCBRT brillen en andere optische hulpmiddelen aan.
Optometristen onderzoeken de
patiënten. Ze 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 6.223 oogoperaties uit, waarvan 532 bij
kinderen.

Resultaten oogziekenhuizen Tanzania
KCMC		

CCBRT		

ST. FRANCIS TOTAAL

35.362

40.907

4.110

80.379

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

2.260
795

5.691
532

258
17

8.209
1.344

Verkochte brillen

4.364

5.574

Aantal consultaties

9.938
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CONGO

Er zijn naar schatting 770.000 mensen
blind in Congo. De helft van alle gevallen
is te wijten aan cataract. Bovendien telt
Congo ongeveer 25.000 blinde kinderen
en bijna 2,5 miljoen slechtziende inwoners.
2017 was in navolging van de politieke
gebeurtenissen van 2016 een jaar met
veel onzekerheid. Toch slaagde Licht
voor de Wereld, mede dankzij de nauwe
samenwerking met het ‘Programme
National de Santé Oculaire et de la
Vision’ (PNSOV), erin om de verdere
integratie van gespecialiseerde oogzorg
te verzekeren in de zuidelijke provincies
van Congo. Hiervoor moesten we heel
wat creativiteit aan de dag leggen.

MBUJI-MAYI

In Congo steunt Licht voor de Wereld de
volgende ziekenhuizen en educatieprojecten:
Vier oogziekenhuizen (Sainte Yvonne in
Lubumbashi, Saint Joseph in Likasi, Saint
Raphaël in Mbuji Mayi en Mwangaza in
Kolwezi) en twee educatieprojecten (het
inclusief onderwijsproject en het Nuru
Instituut voor blinde en slechtziende
kinderen in Lubumbashi).

KOLWEZI
LIKASI
LUBUMBASHI
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Nieuw ziekenhuis voor Mbuji Mayi
Het Saint Raphaël oogziekenhuis is gelegen in Mbuji Mayi, een stad met bijna
twee miljoen inwoners en de hoofdstad
van de provincie Oost-Kasaï. In deze zeer
arme streek is het oogziekenhuis de enige
plaats waar mensen met oogproblemen
terecht kunnen.
Jarenlang was Saint Raphaël gevestigd in
twee bouwvallige huurhuizen. Geen ideale
situatie. Dat belette dr. Richard Hardi
en zijn team echter niet om jaarlijks zo’n
25.000 consultaties en meer dan 1.000
operaties uit te
voeren.
De beslissing drong
zich op om blindheid op een efficiëntere manier te
bestrijden in een
provincie met meer
dan zes miljoen
inwoners.
Kwaliteitsoogzorg
ter beschikking
stellen van zoveel
mogelijk mensen
is immers één van
de prioriteiten van

Licht voor de Wereld. Na overleg werd in
2017 beslist om een volledig nieuw oogziekenhuis uit te bouwen voor
Saint Raphaël.
Dankzij financiële bijdragen van onze
sympathisanten, kon het team eind maart
2017, de eerste twee nieuwe gebouwen in
gebruik nemen. De gebouwen huisvesten
vandaag de administratieve dienst, een
tijdelijke consultatieruimte en een tijdelijk
operatiekwartier. Een tweede kleiner
gebouw voorziet in sanitair en een
generator.

Opleidingen
Een jonge Hongaarse
oftalmoloog leidde gedurende
zes maanden het personeel
van Saint Raphaël op. De
opleiding bestond uit het
aanleren van twee verschillende diagnostische technieken:
de Goldmann Perimetrie en
de Perimetrie met behulp van
Humphrey 1, 2, 3.

Licht voor de Wereld wil in
2018 verder bouwen aan het
nieuwe ziekenhuiscomplex.
Het einddoel is: één gebouw
voor de consultaties, één
slaapzaal, één operatiezaal
en een wasserij met de
garage. De reeds bestaande
gebouwen zullen dan onderdak bieden aan de
administratieve dienst, de
apotheek, een optiekzaak en
de sociale dienst. Uiteraard
vergen deze bouwwerken
grote financiële middelen.
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Van seminarie tot
nationaal oogzorgplan
Het Congolees ministerie van Volksgezondheid organiseerde in september
op initiatief en met financiering van Licht
voor de Wereld, een seminarie op nationaal niveau. Dit resulteerde in een nieuw
beleid en nationaal plan voor oogzorg
2017-2021.

we die zorg dichter bij de mensen. Op dit
moment zijn er enkel cataractchirurgen
op provinciaal niveau. Er is nood aan de
aanwezigheid van cataractchirurgen in de
algemene ziekenhuizen in elke gezondheidszone. Dit is het voorlaatste gezondheidsniveau in het Congolees gezondheidssysteem.

De belangrijkste stakeholders op het
gebied van oogzorg bevestigden tijdens
deze vijfdaagse vergadering grote
structurele veranderingen. Ze willen oogzorg decentraliseren om zo de toegang
tot deze diensten te verbeteren.
Door de oogzorg – en de zorg in het
algemeen – te decentraliseren, brengen
HET GEZONDHEIDSSYSTEEM
VAN CONGO

Daarnaast zal oogzorg integraal deel
moeten uitmaken van het algemene gezondheidszorgpakket. En de financiering
van oogzorg dient opgenomen te worden
in de budgetten van de gezondheidszones, wat voordien niet het geval was.

STRATEGISCH (NATIONAAL) NIVEAU
INTERMEDIAIR (PROVINCIAAL) NIVEAU
OPERATIONEEL (LOKAAL) NIVEAU

532

1

GEZONDHEIDSZONES (GZ) IN CONGO

GEZONDHEIDSZONE PER
100.000 - 200.000 MENSEN

GEZONDHEIDSZONE TELT
MEERDERE
GEZONDHEIDSGEBIEDEN (GG)

1

GEZONDHEIDSGEBIED PER
5.000 - 10.000 MENSEN

1

GEZONDHEIDSCENTRUM
PER GEZONDHEIDSGEBIED
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Licht voor de Wereld koos in het kader van dit seminarie om in de volgende gezondheidszones actief te zijn:

MUFUNGA
184.896 inw. - 22 GG

KALAMBA
96.917 inw. - 18 GG

KAPALOWE
170.536 inw. - 13 GG

KAFAKUMBA
127.110 inw. - 14 GG

KIPUSHI
207.178 inw. - 16 GG

KANZENZE
97.297 inw. - 15 GG
KILELA
BALANDA
72.587 inw. - 11 GG
SAKANIA
194.487 inw. - 17 GG

Om tegemoet te komen aan de enorme groep potentieel nieuwe patiënten, kregen
acht verplegers een opleiding tot gespecialiseerde oogverpleegkundige. In 2018
zullen vier dokters worden opgeleid tot cataractchirurg.
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Zeven internationale expertisemissies
Om ervoor te zorgen dat onze Congolese partners hun diensten aan de bevolking
kunnen diversifiëren en professionaliseren, organiseerde Licht voor de Wereld
zeven internationale expertisemissies.

1

Dr. Mark Wood werkt al jaren als oogarts
in Afrika. Voordien was hij actief in het
CCBRT ziekenhuis, partner van Licht voor
de Wereld in Tanzania. Vandaag verzorgt
hij als consultant algemene oogconsultaties en de opleiding van personeel.
Hij deed drie missies naar Congo in 2017.

2
3

Dr. Herman Burvenich is een oogarts uit
Merelbeke. En zoveel meer dan dat. Hij
vertrok samen met dr. Richard Hardi op
verkenningsmissie in Kolwezi. Hij staat
onze lokale partners bij met advies over
de nodige investeringen en de organisatie
van de ziekenhuizen. En hij schrijft
protocollen uit voor de uitvoering van
chirurgische ingrepen.

De Hongaarse oogarts dr. Richard Hardi is
medisch directeur van het Saint Raphaël
ziekenhuis in Mbuji Mayi. In 2017 ging hij één
maal op missie naar onze andere partnerziekenhuizen in Congo. Hij is één van de vijf
oogartsen in Congo die kinderogen opereert.
In 2017 trok hij zeven keer naar de ‘brousse’
om licht te brengen in het leven van vele
Congolezen. “Hier voel je dat je het
leven van de mensen echt kan veranderen.”
En dat doet hij door zijn uitgebreide kennis
van de phacoemulsificatietechniek.
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DE PHACOEMULSIFICATIETECHNIEK

Charles Kellman ontwikkelde in 1967 de techniek van phacoemulsificatie: cataractoperaties met behulp van ultrasone golven. De kleinere insnede zorgt voor een snellere
genezing en een drastische verkorting van de opnameduur voor cataractpatiënten.
De chirurg snijdt het hoornvlies van het oog in (hoornvliesinsnede) en maakt een ronde
opening in het voorste lenskapsel (circulaire capsulorhexis). Langs de hoornvliesinsnede
wordt een dunne holle naald, de phacotip, ingebracht, die door middel van ultrasone
geluidsgolven de lens verbrijzelt (phacoemulsificatie). Vervolgens zuigt de phacotip de
verbrijzelde lens op. Daarna worden de zachte lensresten weggespoeld en opgezogen
(irrigatie en aspiratie). Tenslotte wordt de intraoculaire lens in de kapselzak ingebracht
(lensimplantatie).
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4

Dr. Ludovica Kabombora Tindyebwa is een oogarts uit Uganda met heel wat
academische bagage. Ze is gespecialiseerd in algemene chirurgie en
strabismetechnieken. Naast het uitschrijven van protocollen hield ze consultaties,
voerde ze chirurgische ingrepen uit en organiseerde ze audits in ziekenhuizen met
daaropvolgende aanbevelingen.

5
6

Dr. Staf Nietvelt, lid van onze raad van
bestuur, voerde samen met mevrouw
Daisy Godts een missie uit. Dr. Nietvelt
is oogarts in Antwerpen. Hij verzorgt het
algemeen toezicht en voert kwaliteitscontrole uit bij onze lokale partners. Mevrouw
Godts is orthoptiste en ondersteunt het
departement Visuele Therapie.

7

Dr. Kilangalanga Ngoy is ondervoorzitter van
de dienst kinderchirurgie van het SaintJoseph ziekenhuis in Kinshasa. Hij voerde één
missie uit.
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Het Mwangaza ziekenhuis
Dankzij de steun van vele sympathisanten
richtte Licht voor de Wereld dit ziekenhuis in Kolwezi op in 2016 . Zo kwamen
we tegemoet aan de groeiende nood aan
professionele oogzorg in de provincie
Lualaba.
Het ziekenhuis moet de beste oogzorg
bieden aan niet minder dan 2.157.346
inwoners die verspreid zijn over 13
gezondheidszones.
Om dit te bewerkstelligen, riep ze een
mobiele eenheid in het leven. Ze startte
eveneens, in nauwe samenwerking met
Licht voor de Wereld en met de financiële
steun van de Belgische DGD, een pilootproject ter integratie van de oogzorg in
drie gezondheidszones van de provincie:
Kalamba, Kanzenze en Kafakumba.

KALAMBA
96.917 inw. - 18 GG
KAFAKUMBA
127.110 inw. - 14 GG
KANZENZE
97.297 inw. - 15 GG

Mwangaza bezit alle kwaliteiten om
erkend te worden als gespecialiseerd
provinciaal ziekenhuis.

Resultaten oogziekenhuizen Congo
Mwangaza

Aantal consultaties
Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen
Verkochte brillen

SainteYvonne

SaintJoseph

SaintRaphaël

TOTAAL

30.133

39.540

16.803

24.753

111.229

841
207

1.383
446

505
21

1.116
96

3.845
770

2.847

5.532

2.620

784

11.783
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Educatieprojecten in Congo
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 volledig kunnen ontplooien.

Het inclusief educatieproject
Het inclusief educatieproject in Lubumbashi wil kinderen die na een medische
behandeling slechtziend blijven of die
visuele therapie krijgen in het
Sainte-Yvonne oogziekenhuis, toegang
geven tot onderwijs.
Hierbij biedt Licht voor de Wereld de
nodige medische, technische en
pedagogische begeleiding.
Ook door de politieke context en
onzekerheden, stellen we ten opzichte

van 2016 een lichte daling vast in het
aantal kinderen met een visuele beperking
die deelnemen aan ons inclusief educatieproject. In het kleuteronderwijs zijn nog
steeds vijf kinderen aanwezig. Het lager
onderwijs neemt 70 kinderen voor haar
rekening en in het secundair onderwijs
zijn er 35 kinderen. In totaal waren er dus
110 kinderen ingeschreven in de
deelnemende scholen. Een daling van
22,5% ten opzichte van 2016.
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Nuru Instituut voor blinde en
slechtziende kinderen
Het Nuru Instituut is het enige centrum
in het zuiden van Congo gespecialiseerd
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 genoten een opleiding volgens de Montessori methode. Ze
leerden hoe bepaalde elementen van deze
methode in het gespecialiseerd onderwijs
te integreren.
In 2017 startten er bouwwerken om de
uitbreiding van het instituut mogelijk te
maken.
In 2017 volgden 62 blinde en slechtziende
kinderen les in het Nuru instituut.
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RWANDA

Rwanda telt naar schatting meer dan
70.000 blinde mensen. Bovendien kampen 240.000 Rwandezen met slecht
zicht. Nog eens 1.5 miljoen mensen
hebben een refractieafwijking en zouden
met een simpele bril goed kunnen zien.
Hier wil Licht voor de Wereld samen met
de lokale partners verandering in
brengen.
Die lokale partners zijn enerzijds de
dienst oftalmologie van het Kabgayi
ziekenhuis en anderzijds de ‘Home de la
Vierge des Pauvres’ (HVP) Gatagara in
Rwamagana, een gespecialiseerde school
voor blinde en slechtziende kinderen.

KABGAYI
RWAMAGANA
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Piet Noë geeft de fakkel door
aan lokale oogartsen
Op 18 november 2017 ontving Piet Noë, een gerenommeerd oogchirurg die
jarenlang werkte in het Kabgayi oogziekenhuis, de award ‘Specialist van het Jaar’. Een
wedstrijd die De Artsenkrant dat jaar voor de eerste keer organiseerde.
Meer dan 3.000 artsen brachten hun stem uit. Dr. Noë legt uit: “Ik denk dat er veel
oogartsen gestemd hebben op mij. Het is zo dat er zeer veel oogartsen zijn die mij
steunen en me helpen voor al het werk dat ik doe in Rwanda.”
Na 13 jaar engagement in het Kabgayi oogziekenhuis, geeft dr. Noë de fakkel door aan
zijn plaatselijke collega-oogartsen.
Onze partnerorganisatie, Licht voor de Wereld en zijn patiënten zijn hem enorm
erkentelijk voor het harde werk en al zijn verwezenlijkingen in het ziekenhuis.
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Vrijwilliger in de kijker:
Béatrice Dupuy
Béatrice Dupuy is expert in Visuele therapie en optometrie.
Vanaf 1 juni 2017 nam ze volgende taken op:
het organiseren van de screening bij kinderen in de
lagere scholen van het district Muhanga;
het opleiden van drie studenten in low vision en de
basistechnieken van optometrie;
samen met de drie studenten consultaties
organiseren voor kinderen in het Kabgayi ziekenhuis
en in scholen;
het op poten zetten van een follow-up programma
voor kinderen die oogchirurgie ondergingen om
amblyopie (lui oog) te vermijden of te verhelpen;
verantwoordelijke voor de dienst low vision en de
visuele rehabilitatie;
het uitschrijven van een protocol voor het low vision
departement van het Kabgayi ziekenhuis;
het uitschrijven van een protocol voor de opvolging
van kinderen die in het Kabgayi ziekenhuis oogchirurgie ondergingen;
het verbeteren van de kwaliteit van de
dienstverlening van het optisch atelier;
alles wat optiek betreft in het Kabgayi ziekenhuis
professionaliseren en performanter maken dankzij
de samenwerking met de twee lokale technici.
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Het Kabgayi ziekenhuis,
dienst oftalmologie
2017 was wederom een succesvol jaar voor het Kabgayi oogziekenhuis. De oogartsen
voerden 6.172 operaties uit, waarvan 2.636 voor cataract. 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.

Mobiele kliniek
Geraken de mensen niet tot bij het ziekenhuis? Dan komt het ziekenhuis naar hen toe.
Het klinkt logisch. Maar de laatste jaren
kreeg de mobiele kliniek van Kabgayi niet
langer de toestemming om de kleinere,
meer afgelegen gezondheidscentra te
bezoeken. De lokale overheid wil dat
Kabgayi samenwerkt met de lokale
districtziekenhuizen om de identificatie
van oogziekten te realiseren.
Licht Voor de Wereld ondersteunt deze
strategie aangezien het lokale districtpersoneel veel dichter bij de bevolking

staat. Eens er genoeg patiënten zijn
gedetecteerd, stuurt Kabgayi een
gespecialiseerd team om oogoperaties uit
te voeren.
Daarnaast ondersteunt Licht voor de
Wereld de sociale dienst van het oogziekenhuis. Deze dienst staat zowel in voor
de kosten van transport, consultaties als
operaties, die niet gedekt zijn door de
ziekteverzekering. De allerarmste mensen
kunnen hierop beroep doen.

De sociale dienst wint aan belang
De ‘Service Social du Service d’Ophtalmologie’ van het Kabgayi ziekenhuis staat niet
alleen in voor de betaling van transport-, consultatie- en operatiekosten, maar ook voor
maaltijden en medicatie. Of dat nu in het ziekenhuis is, of op verplaatsing.
In het kader van het vierjarenplan ‘Zicht op de toekomst’ (2012-2016), stelden we
voorop dat 7.000 patiënten die ver weg wonen van het ziekenhuis en/of in armoede
leven, financiële steun moeten ontvangen.
Zo steunde de sociale dienst in 2017 al 4.080 patiënten, waaronder 2.237 mannen en
1.843 vrouwen.
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Opleidingen in Kabgayi
De verbeterde toegang tot kwalitatieve oogzorg brengt met zich mee dat de nood
aan gekwalificeerd personeel vergroot. Reden genoeg om in te zetten op degelijke
opleidingen.
In 2017 kregen in totaal 46 personeelsleden een opleiding.
Dr. Livin Uwemeye volgt sinds 2016 een oogartsopleiding aan het KCMC ziekenhuis in
Tanzania. Licht voor de Wereld financiert deze opleiding volledig.
Het is nu al een aantal jaren traditie dat vanuit het Kabgayi ziekenhuis minstens twee
gespecialiseerde oogverpleegkundigen naar India gaan voor een opleiding in
refractietechnieken. Een goede refractiemeting zorgt voor brillen die 100 procent aan
de eisen van de patiënt voldoen. De opleidingen vinden plaats in het Aravind Eye
Hospital in februari en augustus van elk jaar.
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Netvliesafwijkingen door hoge bloeddruk en/of door diabetes
Het is noodzakelijk om dokters en verpleegkundigen uit de verschillende Rwandese
districten continu op te leiden en op de hoogte te houden van de laatste technieken en
onderzoeksresultaten. Daarom organiseerde het Kabgayi ziekenhuis trainingen voor
het medisch personeel van de ziekenhuizen van de Zuidelijke Provincie van Rwanda.
Eén van de trainingen betrof retinopathie of netvliesloslating en hoe dat zich verhoudt
tot hoge bloeddruk en/of suikerziekte. Lokale oogarts van het Kabgayi oogziekenhuis,
dr. Théophile Tuyisabe verzorgde de lezing.
Uit een bevraging bleek dat de meeste deelnemers van de workshop voordien niet
wisten dat bij hoge bloeddruk een diepgaand oogonderzoek diende te gebeuren. Ook
de nood aan gespecialiseerde oogconsultaties voor diabetespatiënten werd zwaar
onderschat.
Na de lezing/opleiding werd beslist om over te gaan tot:
een verbetering van de communicatie tussen de diensten oftalmologie en
niet overdraagbare aandoeningen;
een interne link te creëren tussen de twee diensten binnen elk districtziekenhuis;
het sensibiliseren van de patiënten om in geval van vaststelling van hypertensie en diabetes op consult te gaan bij de dienst oftalmologie;
het delen van de opgedane kennis met andere medische professionals.

Resultaten oogziekenhuizen Rwanda

Kabgayi

TOTAAL

Aantal consultaties

27.116

27.116

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

5.065
1.107

5.065
1.107

1.847

1.847

Verdeelde brillen
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HVP Rwamagana: onderwijs voor blinde
en slechtziende kinderen
In het DGD-programma ‘Toekomst in Zicht’, stelt Licht voor de Wereld voorop dat
171 kinderen met een visuele beperking les dienen te volgen aan het ‘HVP Rwamagana School for the Blind’. En kijk: 174 kinderen volgden er les, onder wie 89 blinde
kinderen. Voor deze werking heeft Licht voor de Wereld een speciale en vruchtbare
samenwerking met Fracarita Belgium.
HVP Rwamagana ontving in 2017 de titel
“École d’excellence”. Een titel die de
school op de tweede plaats zet in een
lijst van 61 nationale scholen binnen het
district Rwamagana.
De leerlingen gaven aan tevreden te zijn
over hun kwaliteit van leven op school
(92,2 procent), over de mogelijkheden die
ze krijgen om zich te ontwikkelen (94,2
procent) en de kwaliteit van de zorg (93
procent).
Dankzij de aankoop van hoofdtelefoons,
braillemachines, brailleprinters en sprekende rekenmachines zetten we volop
in op het verbeteren van de lesomstandigheden voor de blinde en slechtziende
kinderen. Het aangekochte materiaal is
van hoogstaande kwaliteit en biedt dus
een garantie op langdurige hulp aan de
leerlingen.
Ook de Rwandese overheid leverde een
bijdrage. Ze stelden 100 PC’s ter beschikking zodat de digitalisering ook zijn

intrede doet in de leefwereld van leerlingen met een visuele beperking.
Dankzij de versterking van de school en
de verbetering van de begeleidingskwaliteit van blinde en slechtziende kinderen, geven we hen de mogelijkheid om
onafhankelijk te leven. Een garantie dat ze
later niet moeten bedelen om te overleven.
Het ontwikkelen van een gespecialiseerd
onderwijscurriculum voor blinde kinderen
kan er voor zorgen dat de lokale autoriteiten meer interesse tonen voor ons project
en zo de leefomstandigheden van blinde
en slechtziende mensen verbeteren.
Maar Rwanda blijft één van de armste
landen ter wereld en aangezien de koopkracht van de bevolking en de middelen
van de overheid zeer beperkt zijn, zal HVP
Rwamagana nog even afhankelijk blijven
van Licht voor de Wereld en Fracarita
Belgium.
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Ook de Belgische bevolking informeren we graag over onze werking en over de
noodzaak hiervan.

20 jaar: dat moet gevierd!
Op 20 oktober ontvingen we tal van vrienden, schenkers en andere enthousiastelingen
bij de Verbeke Foundation in Kemzeke ter ere van ons 20-jarig bestaan. Want dat zou
en moest gevierd worden!
De aanwezigen kregen een rondleiding
in de site voor hedendaagse kunst. De
fototentoonstelling ‘De Duisternis voorbij’
kon menig bezoeker bekoren. Voorzitter
Dirk Deceunick, directeur Isabelle
Verhaegen en dr. Socrate Kapalu, medisch
directeur van ons oogziekenhuis in
Kolwezi, Congo, kaderden het heden en
het verleden van Licht voor de Wereld.
Als afsluiter kon iedereen de beentjes
in beweging brengen op de swingende
ritmes van Baloji, Belgische muzikant met
Congolese roots.

Licht voor de Wereld kon rekenen op
bedrijven die dit event sponsorden. We
danken Blinc, Group Casiers,
Kabelwerk Eupen, Novartis,
Thrombogenics en Vandersanden Group.
Eye ambassador Frank Goes sr. was de
gelukkige winnaar van een verblijf in een
vakantiehuis in Frankrijk, geschonken
door reisbureau Uniglobe.
We danken alle aanwezigen om samen dit
jubileum te vieren.

LICHT VOOR DE WERELD JAARVERSLAG 2017 30

VOOR DE WERELD

1997

2003

2008

2009

Christelijke Blindenmissie
(later Licht voor de Wereld)
ondersteunt eerste project:
CCBRT in Tanzania

Eerste kindercataractoperatie in
Kabgayi oogziekenhuis, Rwanda

Christelijke Blindenmissie wordt
‘Licht voor de Wereld’,
een onafhankelijke Belgische ngo

World Sight Day
#smileforsight
Elk jaar wordt op de tweede donderdag
van oktober de ‘World Sight Day’ georganiseerd. Het ideale moment voor ons
om slechtziende en blinde mensen in
ontwikkelingslanden in de kijker te zetten.
Het opzet was eenvoudig, de resultaten
enthousiasmerend.
Zet een bekende Vlaming ergens in een
dorpscentrum en laat hem of haar een
blind date organiseren met toevallige
passanten.

Start samenwerking met
Sainte-Yvonne, Lubumbashi,
Congo

2010

Start samenwerking met
Tanzania Society for the Blind en
Saint-Raphaël, Mbuji-Mayi, Congo

2012

Opening Saint-Joseph, Likasi,
Congo

2014

Lancering inclusief educatieproject
in Lubumbashi, Congo

2016

Opening Mwangaza, Kolwezi,
Congo

2017

Start bouw nieuw oogziekenhuis Mbuji-Mayi,
Congo 20 jaar Licht voor de Wereld

Verschillende Vlamingen passeerden de
revue: Jean Bosco Safari, Jef Desmedt,
Aïssatou Diop, Séverine Doré, Guillaume
en Mathieu Engels, Jan Hautekiet, Danni
Heylen, Griet Hoet, Anneleen Monsieur,
Wim Oosterlinck, Peter Van Asbroeck en
Lucas Van den Eynde.
Verschillende artikels verschenen
hierover in de regionale pers. Het gaf ons
de nodige ruchtbaarheid.
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Warme acties
Tijdens de eindejaarsperiode wil iedereen wel zijn steentje bijdragen aan de
maatschappij. Dat zien we tijdens de
Warmste Week, een initiatief van Studio
Brussel dat geld inzamelt voor goede
doelen. In dit kader organiseerde het
bedrijf Silverback, onderdeel van de
Cronos Groep, een hackaton in Rwanda
onder de noemer ‘Hack for the World’. Dit
was volledig ten voordele van Licht voor
de Wereld.
Cronos groep is een platform voor
talentvolle mensen die willen doorgroeien. Het is een innovatief netwerk met een
oprechte focus op het ondernemerschap.
Eén van de bedrijven uit dit netwerk is
Silverback. Zij verzamelde mensen uit de
IT-sector die gedurende één dag op zoek
gingen naar software-oplossingen voor
het Kabgayi oogziekenhuis, partner van
Licht voor de Wereld.

Naast deze hackaton waren er ook een
aantal lopers, gehuld in de Licht-voor-deWereld-kleuren, aanwezig op de
Warmathon. Elke Warmarathonloper die
zich hiervoor inschreef, wist dat zijn geld
zou herverdeeld worden onder de
deelnemende goede doelen.
En alsof dit nog niet volstond om u een
warm gevoel te geven, besloot Rotaract
Waasland in samenwerking met Rotary
Club Sint-Niklaas met haar ‘Santawalk’ op
22 december 2017. Goed voor 2.500 euro.

Ontdek Tanzania!
Van 9 tot 17 februari 2018 organiseert Licht voor de Wereld een inleefreis naar Tanzania
waarbij tien jongeren en zes leerkrachten gaan ontdekken hoe het er staat met onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen.
Ten opzichte van de vorige twee edities, mag deze inleefreis gerust als inclusief worden
bestempeld. Het is namelijk de eerste keer dat drie jongeren met een visuele handicap
zullen deelnemen aan deze reis.
Vijf scholen doen mee aan dit project: de Sint-Ludgardisschool Merksem, het Koninklijk
Instituut Woluwe, het Xaveriuscollege Borgerhout, het Sint-Jozefscollege Turnhout en
het Virga Jessecollege Hasselt.
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Tournée Généreuse
Op 14 september organiseerde Testament.be ‘Tournée généreuse’. Licht voor
de Wereld bemande er de hele dag een
stand, naast andere organisaties.
‘Tournée généreuse’ is een evenement
over ‘het testament voor het goede doel’.
Het doel hiervan is het grote publiek te
informeren over de werking van legaten
aan goede doelen dankzij gratis juridisch
advies, een notariaat conferentie en ontmoetingen met verschillende organisaties
waaronder Licht voor de Wereld.

‘Een oogspecialist aan het woord’
Een niet onbelangrijk deel van onze ‘Eye Ambassadors’ zijn oogartsen die bereid zijn
om presentaties te geven over oogzorg. Daarna sluiten wij aan met uitleg over ons werk
in Afrika.
Dankzij deze geëngageerde oogartsen, bereikten we in 2017 meer dan 700 mensen. Zo
gingen zij uitleg verschaffen aan leden van het Davidsfonds, KVLV, Markant, Neos en
verschillende service clubs.
Goed voor een inkomstenplaatje van meer dan 6.500 euro.
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Fototentoonstelling ‘De duisternis voorbij’
Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde Licht voor de Wereld de
indrukwekkende fototentoonstelling ‘De duisternis voorbij’. De beelden illustreren het
harde werk van de Hongaarse oogarts Richard Hardi voor de meest kwetsbare mensen
in Congo.
Fotografen Dieter Telemans en András
Hajdú volgden dokter Hardi tijdens één
van zijn missies. De beelden illustreren het
harde werk van de dokter om oogzorg tot
bij de meest geïsoleerde dorpen te brengen.
Het werd niet enkel een fototentoonstelling over blind- en slechtziendheid,
maar ook voor blinde en slechtziende
mensen hier.

Want dankzij audiobeschrijvingen, werd
niet enkel verteld wat er te zien was,
maar werden ook emoties van het beeld
overgebracht.
De tentoonstelling reisde in 2017 rond. In
het begin van het jaar was ze te
bewonderen in het Onze Lieve
Vrouwziekenhuis in Aalst. Daarna in de
oogkliniek van het Medisch Centrum
Aarschot en vervolgens, ter ere van ons
twintigjarig bestaan, in de Verbeke Foundation.
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90 kilometer om ogen te openen
Op 3 maart 2017 stond Nicolas Van
Thielen 90 km lang op de skilatten ten
voordele van Licht voor de Wereld.
Begin 2017 wist hij ons te vertellen dat
hij zou deelnemen aan Nattvasan, de
oudste en langste langlaufwedstrijd
ter wereld die ‘s nachts wordt gehouden.
Nicolas trainde hier wekenlang voor
en besloot om fondsen te werven
voor onze organisatie. Zo langlaufte
hij niet minder dan 1.700 euro bijeen.

Online en social media
Een onmiskenbaar onderdeel van sensibilisering gebeurt ook online. Door dagelijks te communiceren over de werking van Licht voor de Wereld of over al wat in verband kan worden
gebracht met visuele beperking, spreken we een ruimer deel van de bevolking aan.
We evolueerden van drie Facebookposts per week naar vijf in beide landstalen.
Op een jaar tijd gingen we van 552 Likes naar 972 Likes. En dat aantal blijft stijgen.
Met onze jaarlijkse Facebookcampagnes (mei en najaar), bereikten we 121.922 mensen.
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Opticiens voor de Wereld
Omdat opticiens het zicht van hun klanten optimaliseren en beschermen, vinden wij
hen de geknipte partners om het werk van Licht voor de Wereld onder de aandacht
te brengen.
Op 3 oktober lanceerden
we daarom ‘Opticiens
voor de Wereld’. De
optiekzaken leveren niet
enkel financiële steun
maar informeren ook de
klanten over de grote
ongelijkheid op het
vlak van oogzorg. Met
de bijdrage zorgen de
optiekzaken ervoor dat
Licht voor de Wereld in
Afrika aan de slag kan.

Het toont een warm
signaal van solidariteit.
Acht optiekzaken namen
op 3 oktober al deel aan
de actie.
Om dit concept een
gezicht te geven, kregen
we de hulp van Griet
Hoet en Annelien
Monsieur. Twee dames
die in 2016 onze
driekleur verdedigden
op de Paralympics in Rio
bij het wielrennen.

Door een organisatie als
Licht voor de Wereld
te ondersteunen, tonen
de Vlaamse opticiens
aandacht te hebben
“Licht voor de Wereld zorgt dat
voor problemen die
blinde kinderen kansen krijgen
de eigen winkel overin Afrika. Daarom steunen we hen
stijgen.
voluit.” - Griet Hoet en
De sensibilisering van
Anneleen Monsieur
klanten levert een
belangrijke bijdrage
aan de strijd tegen de kloof tussen arm
bestaan niet in de
en rijk.

Griet lijdt aan de
oogziekte retinitis
pigmentosa. Hierdoor
blijft haar zicht verslechteren. Maar met
hun verhaal bewijzen
ze dat een handicap
een waardig menselijk
weg hoeft te staan.

Opticiens voor de Wereld in 2017

LICHT VOOR DE WERELD JAARVERSLAG 2017

36

‘EYE AMBASSADORS’
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Licht voor de Wereld mag jaarlijks rekenen op een groter aantal oogartsen die hun
werk steunt. Onze ‘Eye Ambassadors’ dragen hun steentje bij door af en toe
presentaties te geven voor verenigingen over oogzorg in België. Daarop sluiten wij aan
met uitleg over ons werk in Afrika.
In 2017 mochten we rekenen op volgende ‘Eye Ambassadors:

Dr. Accou M., dr. Adank A., dr. Bastin I.,
dr. Bleyen I., dr. Bonte C., dr. Brouwers
K., dr. Buijsrogge M., dr. Burvenich H., dr.
Cardyn C., dr. Casaer P., dr. Claerhout
I., dr. Cools D., dr. Coppens G., dr. Coppens T., dr. Coremans B., dr. Daniel Y., dr.
Dauwe C., dr. De Keyser C., dr. De Laey
J.-J., dr. De Lepeleire K., dr. De Smedt S.,
dr. De Wachter A., dr. De Wilde F., dr. De
Wilde G., dr. Deghislage C., dr. Delbeke
P., dr. Desnoeck M., dr. Devogelaere T.,
dr. D’Hollander F., dr. Dieltiens M., dr.
Dirven W., dr. Ebraert H., dr. Goes F., dr.
Goethals Miranda, dr. Goethals Marc, dr.
Goossen C., dr. Heintz B., dr. Heireman J.,
dr. Heireman S., dr. Herman T., dr. Huyghe
P., dr. Jacobs H., dr. Jacobs Kathelijne,

dr. Jacobs Kristine, dr. Jacobs S., dr. Janssens M., dr. Jonckheere P., dr. Kempeneers
H.P., dr. Kesteloot F., dr. Lafaut A.-S., dr.
Larminier F., dr. Leloup E., dr. Leroy B., dr.
Lodewijks H., dr. Mangelschots E., dr. Mertens K., dr. Mertens E., dr. Moortgat I., dr.
Nicolai H., dr. Nijs I., dr. Peene G., dr. Reynders S., dr. Robberecht K., dr. Sallet G., dr.
Schulte A., dr. Schurmans A., prof. Spileers
W., dr. Stevens L., dr. Van Aken E., dr. Van
Bladel P., dr. Van Caelenberghe E., dr. Van
de Moere A., dr. Van de Veire S., dr. Van
Eeckhoutte L., dr. Van Gerven I., dr. Van
Thillo J., dr. Vandamme D., dr. Vandekerckhove G., dr. Vandewalle E., dr. Vandeweghe
K., dr. Vanschoubroek K., dr. Verhulst E., dr.
Vermorgen K.

Stand op jaarlijks OB congres
Elk jaar in november komen in Brussel alle Belgische oogartsen samen voor het OB
congress. Ook in 2017 was Licht voor de Wereld aanwezig met een stand. Een ideale
gelegenheid om onze Eye ambassadors te ontmoeten en hen persoonlijk te danken
voor hun engagement.
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IN DE PERS

In 2017 kwam Licht voor de Wereld meermaals in de pers. Hier volgen enkele van de
belangrijkste items.

Persreis Tanzania (KCMC)
In 2016 organiseerde Licht voor de Wereld een persreis naar Tanzania. Daaruit volgden
begin 2017 nog tal van artikels in verschillende bladen. Vier bladzijden in ‘Goed Gevoel’
en twee bladzijden in de Artsenkrant.

Goed Gevoel 19 april 2017

Artsenkrant 2 juni 2017
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Persreis Congo
In 2017 organiseerde Licht voor de Wereld een persreis naar Congo. Er reisde onder
andere een journalist van Tertio mee. Hij publiceerde een mooi dossier over ons werk
in Congo in de editie van december.
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Operatie Opticien
2017 was zonder meer het jaar van de ‘Opticiens voor de Wereld’. De opstart van deze
samenwerkingsverbanden was een enorm succes. En dat liet zich eveneens voelen in
de regionale pers.
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Bouw Mbuji Mayi
2017 betekende eveneens de start van de bouw van het nieuwe ziekenhuiscomplex in
Mbuji Mayi. ‘De Vlaamse Ondernemer’ nam dit project even onder de loep.
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World Sight Day
Elk jaar wordt op de tweede donderdag van oktober de ‘Werelddag van het Zicht’
georganiseerd. Wij profiteerden hiervan om mensen via een letterlijke ‘blind date’ met
een Bekende Vlaming, te laten voelen hoe het is om blind door het leven te gaan. En
dat ging niet onopgemerkt voorbij. Verschillende korte regioberichten én
radio-aandacht op Nostalgie en Q Music.

https://radio2.be/antwerpen/bvs-blinddoeken-voorbijgangers

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171012_03127600

LICHT VOOR DE WERELD JAARVERSLAG 2017 42

VOOR DE WERELD

https://www.hln.be/regio/leuven/acteur-jefdesmedt-uit-familie-steunt-preventie-van-blindheid~a180cf2f/

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blcva_03125556
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‘Eye Ambassador’ in de kijker
Dat onze ‘Eye Ambassadors’ interessante invalshoeken weten te vertellen, zullen de
reporters van de Artsenkrant geweten hebben. Op 18 augustus verscheen er een interActueel
view van vier bladzijden
in de gelijknamige krant.
AK2505-008 16/08/17 08:49 Pagina 8

‘Afrika laat mij nooit meer los’

D

De ngo Licht voor de Wereld viert dit jaar haar
20-jarig bestaan. De Antwerpse oogarts Staf
Nietvelt stond mee aan de wieg van de
organisatie. Hij heeft er al ettelijke missies in
Centraal-Afrika en Azië opzitten en wil, samen
met zijn echtgenote, graag nog teruggaan. “Ik
ben altijd al tropen-minded geweest”, lacht hij.

okter Nietvelt was enkele
maanden geleden nog kortstondig in Congo, om de
projecten daar op te volgen.
“Het was al jaren geleden dat ik er nog
geweest was, en het was heel leuk om te
zien dat alles daar in de goede richting
evolueert. Het blijft uiteraard altijd zeer
moeilijk om mensen op te leiden en te blijven motiveren, rekening houdend met de
lokale omstandigheden en hun eigen verlangens.”

Definitief vertrekken?
Hoe raakte Staf Nietvelt bij Licht voor
de Wereld betrokken? “Ik ben opgeleid
als tropenarts, en heb altijd de bedoeling
gehad om in Afrika te gaan werken.
Nadat ik ook een verkorte opleiding in de
chirurgie en de interne geneeskunde had
afgewerkt, ben ik dan naar Congo vertrokken, samen met mijn vrouw, die ook
arts is, en twee jonge kinderen. We werkten er samen met nog een drietal Belgische
artsen en een aantal lokale dokters. Al
gauw rees de vraag wat we met de talrijke
oftalmologische aandoeningen daar moesten aanvangen. Ik was immers geen oftalmoloog. Ik heb dan een korte opleiding
oogheelkunde gevolgd in Kinshasa,
waarna ik cataractchirurgie kon uitvoeren, weliswaar met minder gesofistikeerde technieken dan we in België

gewend zijn.”
Na acht jaar kwam het gezin terug naar
België, waar dokter Nietvelt zijn opleiding voltooide in Leuven. Nadien ging
het richting Kameroen, voor nog een jaar
vorming. Het gezin van de dokter kwam
daar af en toe op bezoek. “Na afloop
hebben we ons de vraag gesteld of we
opnieuw definitief naar Afrika zouden
vertrekken. Maar dat hebben we niet
gedaan, want intussen hadden we al zes
kinderen, dus dat was te moeilijk om te
realiseren.”

Tropen-minded
Vanuit zijn ervaringen in Congo kwam
dokter Nietvelt al snel in contact met de
Christelijke Blindenmissie. “CBM is in
Duitsland gevestigd. De vraag kwam toen
of wij vanuit België ook wilden participeren. Met een aantal mensen zijn we dan in
1997 aan de slag gegaan als fundraisers. In 2008 besloten we
om CBM te verlaten en te
associëren met Licht voor
de Wereld. Dat is een
internationale ngo, vertegenwoordigd in België,
Nederland, Oostenrijk en
Tsjechië. De organisatie
beperkt zich tot de aanpak van
oogproblemen in Centraal-Afrika:
Congo, Tanzania en Rwanda.”

Giften vormen sterke buffer

L

icht voor de Wereld functioneert
grotendeels dank zij individuele
giften. “Vroeger werkten we uitsluitend
met donaties, nu vormen die nog rond
de 70%, wat een sterke buffer is voor de
organisatie. Want voor de projecten
van de overheid, die er de laatste jaren
zijn bijgekomen, moeten we zelf ook
25% betalen.”
Het komt er nu op aan om de

8

donorbasis verder uit te breiden, “want
die wordt stilaan oud”, zegt dokter
Nietvelt. Vandaar dat de organisatie
volop inzet op de sociale media.
“Op die manier tracht het team nieuwe
mensen warm te maken voor onze
organisatie.”
>> Giften zijn welkom op
BE95 5230 4029 2158.
>> Meer info op www.lightfortheworld.be

De meest voorkomende aandoeningen zijn cataract, glaucoom, ooglidafwijkingen,
strabologische problemen.

In die 20 jaar heeft dokter Nietvelt heel
wat missies voor de organisatie volbracht.
“Ik ben altijd tropen-minded geweest.
Men zegt wel eens dat als je er ooit voor
een langere periode hebt vertoefd, dat
Afrika je nooit meer loslaat. Ik heb gewerkt

‘De zorg
decentraliseren is
een hele
opdracht’
in Congo, Kameroen,
Nigeria, Marokko en
ook Cambodja, een project waar ik heel goede
herinneringen aan overhoud.” Twee kinderen van het
gezin zijn overigens in Congo geboren.

Fijne combinatie
Hoe combineert dokter Nietvelt die missies met zijn voltijdse praktijk in
Antwerpen? “Dat is niet eenvoudig. Ik
moet er als zelfstandige vrij voor nemen.
Maar mijn patiënten hier zitten niet noodzakelijk te wachten tot ik terug ben
natuurlijk…”
“Wel heb ik de combinatie altijd heel
fijn gevonden. Hier gaat het om hightech
oogzorg, wat heel boeiend is. In de tropen
werken we met andere toestellen en technieken en is de bekommernis vooral: hoe
kunnen we met de weinige middelen die

we hebben zoveel mogelijk mensen zo
goed mogelijk behandelen? Dat is een heel
andere insteek.”

Sneller detecteren
De opdracht in Afrika behelst naast het
klinische werk voornamelijk vorming en
opleiding. “We leren er kwaliteitszorg aan
en trachten de zorg stilaan ook te decentraliseren. Dat is een hele opdracht, want
daarvoor moet je samenwerken met kleinere districtsziekenhuizen, dispensaria, en
zo meer. Dat alles vanuit de optiek om aandoeningen sneller te kunnen detecteren en
patiënten correct door te verwijzen. Dat
vergt enorm veel coördinatie.”
De meest voorkomende aandoeningen
zijn cataract, glaucoom, ooglidafwijkingen, strabologische problemen. “We
hebben een Congolese arts ter plaatse die
alles superviseert en stroomlijnt. Zelf is hij
geen oogarts, maar hij heeft veel ervaring
met volksgezondheid. Hij leidt de contacten met de overheid in goede banen. Via
het hoofdkantoor van Licht voor de
Wereld is er regelmatig overleg met de
Congolese arts.”
Staat dokter Nietvelt klaar om opnieuw
te vertrekken? “Definitief naar Afrika
trekken kan ik door familiale omstandigheden niet: we hebben kinderen en kleinkinderen... Maar missies van enkele
maanden zie ik zeker wel zitten”, sluit
hij lachend af.
Veerle Caerels

Artsenkrant | 18 augustus 2017 | Nr. 2505
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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.

Toelichting van de directeur
De twee meest opvallende cijfers zijn
zonder twijfel de lagere inkomsten (een
daling van ongeveer 13 procent) uit giften
in 2017 en de forse verhoging (een stijging
van meer dan 400 procent) van de legaten.
Dat onze sympathisanten zonder meer
bereid zijn om ons op te nemen in hun testament, daar zijn we hen enorm dankbaar
voor.
Wat betreft de uitgaven stellen we vast dat
die zowel voor de Zuid- als voor de Noordwerking gestegen zijn. Respectievelijk 33
procent en 22 procent.
De stijging van de uitgaven van de Zuidwerking hebben voornamelijk betrekking
op drie grote projecten die we in 2017
opgestart hebben in onze partnerlanden.
De eerste fase van ons nieuw vijfjarenprogramma ‘Toekomst in Zicht’. De bouw van
het nieuw oogziekenhuis in Mbuji Mayi.
En de startfase van de samenwerking met
onze twee nieuwe partnerziekenhuizen in
Tanzania.

De uitgaven voor Noordwerking hebben
betrekking op onze sensibiliseringsacties in België. We vinden het belangrijk dat een groter aantal mensen op de
hoogte is van de situatie van blindheid
in Afrika. Hiervoor is er nood aan meer
en betere bewustmakingscampagnes.
Communicatie en fondsenwerving zijn
belangrijk om onze missie te kunnen
volbrengen en onze onafhankelijkheid
ten opzichte van overheidssubsidies te
kunnen bewaren. Voornamelijk de
communicatiekosten zijn gestegen
omwille van de bouw van een nieuwe
website en het aanboren van digitale
media zoals Facebook, Twitter, Instagram en andere.
Onze werkingskosten, administratie en
financiën, willen we altijd zo laag mogelijk houden. In 2017 noteerden we een
daling van acht procent.
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Financieel overzicht
2015 - 2016 - 2017
INKOMSTEN
Giften
Subsidies
Legaten
Interesten en andere inkomsten
TOTAAL

2015
2016
2017
€ 2.397.780 € 2.058.180 € 1.780.179
€ 824.905
€ 902.442 € 1.276.260
€ 246.499
€ 214.864
€ 1.185.015
€ 196.215
€ 69.787
€ 26.945
€ 3.665.399 € 3.245.273 € 4.268.399

UITGAVEN
2015
2016
2017
Zuidwerking
€ 2.552.837 € 2.340.738 € 3.101.426
Noordwerking
€ 443.818
€ 456.076
€ 557.296
Zuid- en Noordwerking
€ 2.996.655 € 2.798.830 € 3.658.722
Fondsenwerving en communicatie € 275.625
€ 285.811
€ 422.597
Administratie en infrastructuur
€ 208.265
€ 2 01 . 6 6 1
€ 187.080
TOTAAL
€ 3.480.545 € 3.286.302 € 4.268.399
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 2017

Licht voor de Wereld ontving
in 2017 € 4.268.399 uit
verschillende bronnen.
Een overzicht:
42%
30%
28%
1%

Pa rti cul i ere gi ften
Subs i di es
Lega ten
Interes ten en
a ndere
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Zonder de steun van onze duizenden trouwe schenkers, zouden we deze mooie resultaten niet kunnen voorleggen.
We danken ook onze partners:

Bedrijven
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Communicatiepartners

Serviceclubs
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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.
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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 onderschrijft
de ethische code
van de VEF

Licht voor de Wereld
T 02 415 97 05
info@lightfortheworld.be
www.lichtvoordewereld.be
Karreveldlaan 12
1080 Brussel

Light for the World Belgium

