“Van de 36 miljoen blinde
mensen wereldwijd
leeft 90 procent in
ontwikkelingslanden.”

MISSIE
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.

ARMOEDE EN HANDICAP: EEN VICIEUZE CIRKEL
De hoofdoorzaak van blindheid is armoede. 90 procent van alle personen
met een visuele beperking leeft in ontwikkelingslanden. Vaak hebben
deze mensen geen toegang tot medische zorg noch tot educatie en werk.
Handicaps zijn veelal het gevolg van angst en bijgeloof, een gebrek aan
informatie, slechte hygiëne en een tekort aan gespecialiseerd medisch
personeel en infrastructuur. De link tussen handicap en armoede is duidelijk.
Door de oorzaken aan te pakken, doorbreekt Licht voor de Wereld deze
vicieuze cirkel.
Licht voor de Wereld ondersteunt lokale partners in Congo, Rwanda en
Tanzania. Samen strijden we tegen vermijdbare blindheid en integreren we
personen met een visuele beperking in de samenleving. Dit doen we via
educatie en de verdediging van hun rechten.

INTERVENTIES: OOGZORG
OOGZIEKTES
Cataract is in Afrika de belangrijkste
oorzaak van blindheid. De helft
van de 36 miljoen blinde mensen
wereldwijd is erdoor getroffen.
Cataract is een vertroebeling van de
ooglens en treft in Westerse landen
vooral ouderen. Op het Afrikaanse
continent zijn ook kinderen blind
door deze oogziekte. Erfelijkheid
kan de oorzaak zijn alsook
onbehandelde oogontstekingen of
trauma door een slag op het oog.
Een relatief eenvoudige ingreep kan
het zicht herstellen. Voor een
volwassene kost een cataractoperatie slechts 52 euro. Bij
kinderen is dat 150 euro omdat de
ingreep onder volledige verdoving
dient te gebeuren.
Glaucoom komt wereldwijd voor
en is verantwoordelijk voor 4,5
miljoen blinde personen. Het is een
verhoging van de druk in de oogbol
waardoor de oogzenuw wordt
aangetast. Eens blindheid optreedt,
is dit onomkeerbaar.

In Afrika zijn zo’n 250.000 mensen
mensen onomkeerbaar blind door
rivierblindheid. Een parasitaire
worm die voorkomt in gebieden met
snelstromende rivieren veroorzaakt
zware infecties in het oog. Deze
leiden tot onherroepelijke blindheid.
Naar schatting zijn wereldwijd
1,4 miljoen kinderen blind. De
belangrijkste oorzaken zijn vitamine
A-tekort, aangeboren of traumatisch
cataract, onbehandelde ooginfecties
en niet vastgestelde oogafwijkingen.
De helft van alle gevallen kan
vermeden of genezen worden.
Wereldwijd hebben ongeveer
150 miljoen mensen een slecht
zicht enkel en alleen omdat ze geen
toegang hebben tot een oogarts en/
of opticien. Hun oogafwijkingen zijn
relatief eenvoudig vast te stellen en
te corrigeren met een bril.

WAT DOEN WIJ?
Niet minder dan 80 procent van de gevallen van blindheid en slechtziendheid
kunnen voorkomen of genezen worden door relatief eenvoudige en goedkope
ingrepen.
Licht voor de Wereld maakt kwaliteitsoogzorg toegankelijk voor de allerarmste
mensen, onder meer door de oprichting van oogziekenhuizen. De uitbouw
ervan gebeurt steeds volgens hetzelfde duurzame, holistische model.
Licht voor de Wereld draagt bij aan preventie en behandeling van blindheid
door het ondersteunen van:
• Sensibilisering op het terrein, vroegtijdige opsporing en oogonderzoek
bij kinderen en volwassenen door de inzet van mobiele klinieken en
gemeenschapswerkers
• Behandelingen zoals operaties, geneesmiddelen,...
• Visuele therapie en de nazorg van geopereerde kinderen
• Opleiding van lokaal medisch en administratief personeel
• Optiekzaken met kwaliteitsbrillen aan betaalbare prijzen
• De aankoop van kwalitatief medisch materiaal.

INTERVENTIES: ONDERWIJS
EDUCATIE VOOR KINDEREN
MET EEN VISUELE BEPERKING

VAN GESPECIALISEERD NAAR
INCLUSIEF ONDERWIJS

In de armste landen heeft naar
schatting slechts tien procent van
de kinderen met een beperking
toegang tot onderwijs. De bestaande
onderwijsstructuren hebben geen
of weinig voorzieningen om deze
kinderen op te vangen. Bovendien
rust er een groot stigma op
personen met een beperking. Een
slechtziend kind wordt vaak als
minderwaardig bestempeld en
uitgesloten van onderwijs en het
sociale leven. Nochtans kunnen
kleine veranderingen al een groot
verschil maken. Bijvoorbeeld door
een slechtziend kind een leesloep te
geven.

Licht voor de Wereld steunt
onderwijsprogramma’s voor blinde
en slechtziende kinderen.
Om de vooroordelen tegenover
kinderen met een handicap te
doorbreken, streven we samen
met onze lokale partners naar
inclusief onderwijs. Dit houdt in dat
kinderen met een visuele beperking
in hun gemeenschap schoollopen,
samen met ziende leeftijdsgenoten.
Indien nodig krijgen de kinderen
hulpmiddelen zoals een schrijfplank
of een vergrootglas zodat ze de les
goed kunnen volgen.

“Elke minuut wordt
ergens ter wereld
een kind blind.”

Voor blinde kinderen is er enkele
jaren een speciaal programma
voorzien waar ze onder andere
braille leren lezen en schrijven.
Daarna integreren ze in de klassen
met ziende leeftijdsgenootjes in een
buurtschool.
Licht voor de Wereld ondersteunt
het werk van gespecialiseerde
leerkrachten. Zij trekken van school
tot school om de inclusie van
slechtziende kinderen te bevorderen.
Deze ‘reizende’ leerkrachten
ondersteunen zowel de leerlingen als
hun ouders en klasleerkrachten.

In Rwanda startte in 2018 een
inclusief onderwijsprogramma.
In Tanzania hebben zo’n 350
blinde en slechtziende kinderen
toegang tot onderwijs dankzij de
steun van Licht voor de Wereld. In
Lubumbashi, Congo, zijn er tot op
heden 80 scholen waar 140 kinderen
met een visuele beperking les
volgen. Voor al deze kinderen is
dit een eerste belangrijke stap
om een plaats te verwerven in de
samenleving.

PROJECTEN IN AFRIKA
RWANDA
Het aantal blinde personen in Rwanda wordt op 105.000 geschat.
Meer dan 400.000 mensen zijn slechtziend. Licht voor de Wereld steunt
volgende projecten in Rwanda:
• Oogziekenhuis in Kabgayi
• Gatagara school voor blinde en slechtziende kinderen in Rwamagana
• Inclusief onderwijsprogramma

TANZANIA
Dit land telt meer dan één miljoen mensen met een visuele beperking.
Licht voor de Wereld is sinds haar oprichting werkzaam in Tanzania en
steunt er vijf projecten:
• Oogafdeling van CCBRT, Comprehensive Community Based
Rehabilitation Tanzania in Dar es Salaam
• Oogafdeling van KCMC, Kilimanjaro Christian Medical Centre in Moshi
• Oogafdeling van SFRH, Sint Francis Referral Hospital in Ifakara
• Oogafdeling van SJMH, Sint Joseph’s Mission Hospital Peramiho in
Songea
• Inclusief onderwijsprogramma in Dodoma en Morogoro

CONGO
In Congo is één procent van de bevolking blind, het gaat hier om bijna
770.000 mensen onder wie 25.000 kinderen. Het is een van de hoogste percentages ter wereld. Licht voor de Wereld steunt er verschillende
projecten:
•
•
•
•
•
•

Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi
Inclusief onderwijsprogramma in Lubumbashi
Nuru Instituut voor blinde en slechtziende kinderen in Lubumbashi
Saint Joseph oogziekenhuis in Likasi
Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuyi Mayi
Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi

BELANGRIJKE MIJLPALEN

1997

2003

Licht voor de Wereld België
wordt opgericht onder de naam
Christelijke Blindenmissie (CBM).
Een van de eerste projecten die
Licht voor de Wereld steunt,
is het CCBRT-ziekenhuis ten
voordele van mensen met een
handicap in Tanzania. CCBRT is
tot op heden een voorbeeldproject
voor het hele Afrikaanse
continent.

De Belgische oogarts Stefan De
Smedt, die voor Licht voor de
Wereld werkt, voert de eerste
cataractoperaties uit bij kinderen
in het Kabgayi oogziekenhuis in
Rwanda.

2010

2014

Start met de ondersteuning
van educatie voor kinderen
met een visuele beperking in
Tanzania. Inclusief onderwijs is
de eerste stap naar integratie.

Lancering van het inclusief
onderwijsproject in Lubumbashi
in Congo. Het doel van het project
is om slechtziende kinderen op te
nemen in ‘gewone’ buurtscholen.

2008

Onze organisatie krijgt een nieuwe
naam: Licht voor de Wereld
en wordt een onafhankelijke
Belgische ngo.

2016

Licht voor de Wereld opent een
vierde ziekenhuis in Congo.
Het Mwangazi oogziekenhuis in
Kolwezi.

2009

Licht voor de Wereld bindt de
strijd aan tegen blindheid in
het zuiden van Congo. Onze
ngo wordt gevraagd om het
Sainte Yvonne oogziekenhuis
in Lubumbashi uit te bouwen.

2018

Licht voor de Wereld bouwt verder
aan de nieuwe infrastructuur van
het Saint Raphaël oogziekenhuis
in Mbuji Mayi in Congo.
Start van het inclusief educatieprogramma in Rwanda.

BEVOORRECHTE
GETUIGEN
“Het sluitstuk van alle inspanningen, zoals de bouw van
infrastructuur en de aankoop van medicijnen en medische
apparatuur, zijn en blijven de lokale dokters en verplegers die
de personen met oogproblemen behandelen. Zij vormen de basis
van duurzame zorgverstrekking. Buitenlandse experten stellen
als coach hun kennis en ervaring ter beschikking om het medisch
handelen van de plaatselijke zorgverleners te optimaliseren.”
– Oogarts Jos Rommel
Vrijwillige trainer van lokale oogartsen

De Rwandese grootvader Evariste heeft meer dan drie uur
gestapt om op consultatie te komen. Een mobiele kliniek van het
Kabgayi oogziekenhuis doet zijn regio aan. Twintig jaar geleden
begon het zicht van Evariste achteruit te gaan. Sinds drie jaar
is hij zo goed als blind. Toen zijn vrouw overleed, moest zijn
kleindochter instaan voor zijn zorg. Als het verplegend personeel
cataract vaststelt en meldt dat een operatie zijn zicht kan redden,
groeit de hoop. Het transport naar het oogziekenhuis wordt
geregeld. De volgende dag voert een oogarts de operatie uit. Een
immense vreugde volgt bij het verwijderen van het oogverband.
Evariste kan weer zien! Hij, zijn kleindochter die opnieuw naar
school kan en de hele familie hebben zicht op een betere
toekomst.

Het Tanzaniaanse meisje Agnes is blind door glaucoom. Een
geniepige oogziekte die, zonder medische interventie, onomkeerbare
blindheid veroorzaakt. Dankzij het inclusieve educatieprogramma
van Licht voor de wereld kan Agnes toch naar school gaan. Na drie
voorbereidingsjaren waar ze zowel braille leerde lezen en schrijven
als zich verplaatsen en oriënteren, volgt ze nu les met ziende
leeftijdsgenootjes.

De witte vlekjes in de ogen van baby Saidi verontrusten
zijn mama. In het plaatselijk gezondheidscentrum stellen
ze aangeboren cataract vast. Ze verwijzen hen door
naar het CCBRT ziekenhuis waar een lokale oogarts een
geslaagde operatie uitvoert. De vreugde bij mama en
kindje is groot als blijkt dat Saidi eindelijk kan zien. Ze
kijken uit naar een mooie toekomst.

Met 14 euro schenkt u
een handtelescoop zodat
een slechtziend kind het
schoolbord kan zien.

Met 20 euro per maand
stuurt u een blind
kind naar school.

UW STEUN
MAAK EEN ZICHTBAAR VERSCHIL! AL 22.000 SOLIDAIRE
BELGEN MAKEN DIT WERK MOGELIJK. HELPT U MEE?
• Doe een éénmalige of maandelijkse gift via overschrijving of online op
onze website.
• Vraag een origineel geschenk voor een (huwelijks)verjaardag, geboorte,... :
een gift ten voordele van blinde kinderen. Dit kan ook online via
actie.lichtvoordewereld.be
• Bent u lid van een vereniging? Vraag een boeiende presentatie aan over
oogzorg, verzorgd door een oogarts uit uw regio.
• Zet een inzamelactie op ten voordele van onze projecten. Doe mee met een
loopwedstrijd, organiseer een wafelbak, ... en laat uw vrienden en familie
steunen. Gebruik hierbij ons online platform: actie.lichtvoordewereld.be
• Schenk wat van uw vrije tijd en zet u in als vrijwilliger in uw regio.
• Steun onze strijd tegen vermijdbare blindheid met uw bedrijf.
• Neem Licht voor de Wereld op in uw testament: u schenkt zicht op een
mooie toekomst aan kinderen.

Wenst u meer informatie over giften of over hoe u kunt helpen?
Bezoek onze website www.lichtvoordewereld.be,
bel ons op 02 415 97 05 of mail naar info@lightfortheworld.be.

Licht voor de Wereld is lid van de vereniging
voor ethiek in de fondsenwerving.
De jaarrekeningen worden gecontroleerd
door een externe auditor.

Met 52 euro schenkt u een
zichtreddende cataractoperatie aan een volwassene.

Met 150 euro schenkt u een
zichtreddende cataractoperatie aan een kind.

Giften vanaf 40 euro op jaarbasis aan Licht voor de Wereld zijn fiscaal aftrekbaar.

BE 95 5230 4029 2158

Wenst u meer informatie over giften of
over hoe u kunt helpen? Bezoek onze
website, bel ons op 02 415 97 05 of mail
naar info@lightfortheworld.be.

BE 95 5230 4029 2158
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“80 procent van alle
blindheid is te voorkomen
of te genezen.”

Licht voor de Wereld
Karreveldlaan 12
1080 Brussel

www.lichtvoordewereld.be
Light for the World Belgium
IBAN BE 95 5230 4029 2158
BIC TRIO BEBB
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