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Beste sympathisant,

Dankzij de steun van u, trouwe schenker, opticien, oogarts, bedrijf, vereniging, school, 
stichting en institutionele donor kunnen we voor 2018 mooie resultaten voorleggen.

In 2018 blijft de nadruk liggen op de verduurzaming van onze programma’s in Congo, 
Rwanda en Tanzania. Ons streefdoel is om oogzorg deel te laten uitmaken van het 
nationale volksgezondheidsbeleid. Opleiding en training spelen hierin een belangrijke 
rol. Dank aan de verschillende internationale experten die hun kennis overdragen aan 
de lokale medewerkers. 

Ook decentralisatie van oogzorg is noodzakelijk opdat de allerarmste mensen 
toegang krijgen tot oogzorg. Licht voor de Wereld zette hierin verdere stappen door 
vormingen en apparatuur te voorzien aan districtziekenhuizen en dispensaria. Zo 
kunnen ze op dit niveau oogziektes opsporen en behandelen. Indien nodig, verwijzen 
ze de patiënten door naar onze gespecialiseerde oogziekenhuizen. 

Kwaliteitsvolle zorg garanderen is belangrijk. We blijven hierin investeren zoals onder 
andere in de verdere bouw van het St Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi.

En kijk: het aantal consultaties en operaties stijgt jaar na jaar. Dit jaar voerden plaat-
selijke oogartsen en hun team maar liefst 271.375 consultaties en 
22.420 oogoperaties uit. 

Onze educatieprogramma’s willen we eveneens verankeren in het lokale onderwijs-
beleid. Samenwerkingsverbanden met scholennetwerken en lokale overheden wer-
ken dit in de hand. In 2018 konden 631 kinderen met een visuele beperking naar 
school. 

Om de situatie van blindheid in Afrika onder de aandacht te brengen, zetten we 
geregeld bewustmakingscampagnes op. We werken hiervoor nauw samen met 
scholen, verenigen, opticiens...

U leest het, we hebben in 2018 niet stilgezeten. Hartelijk dank voor uw vertrouwen. 
Samen staan we sterk in de strijd tegen vermijdbare blindheid en voor gelijke rechten.

Veel leesplezier,

Isabelle Verhaegen
Directeur Licht voor de Wereld
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TOEKOMST IN ZICHT

2018 was het tweede jaar van het programma ‘Toekomst in zicht’. Een vijfjaren-
programma 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.

© Dieter Telemans
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LUBUMBASHI

MBUJI-MAYI

LIKASI
KOLWEZI

CONGO

Naar schatting zijn 770.000 mensen 
blind in de Democratische Republiek 
Congo. In de helft van de gevallen is de 
oorzaak cataract. Er zijn ook zo’n 25.000 
kinderen blind en bijna 2,5 miljoen 
Congolezen slechtziend.

In Congo steunt Licht voor de Wereld 
vier oogziekenhuizen:

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

Verder steunen we twee educatieprojec-
ten:

 Het inclusief onderwijsprogramma  
 in Lubumbashi
 Het Nuru Instituut voor blinde en  
 slechtziende kinderen in 
 Lubum bashi 

De toestand in Congo werd in 2018 
bepaald door de ernstige politieke crisis 
die het land sinds 2016 in haar greep 
hield. Dit had grote gevolgen in alle 
aspecten van het leven in Congo: 
regelmatig ernstige verstoringen van 
de openbare orde, bevriezing van de 
investeringen, hyperinflatie, hoge werk-
loosheid,…
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Sainte Yvonne oogziekenhuis, Lubumbashi 

Terwijl Licht voor de Wereld in 2017 actief meewerkte aan de uitwerking 
van een nieuwe nationale oogzorgstrategie voor Congo, lag de nadruk 
in 2018 meer op de opstart van deze strategie. En dat steeds met de 
steun van haar partnerziekenhuizen in het zuiden van Congo. 

In de provincie Haut-Katanga speelt hierbij het Sainte Yvonne 
oogziekenhuis een grote rol. Het fungeert als provinciaal ziekenhuis 
voor oogzorg en treedt op als referentiepartner van de overheid. 

Licht voor de Wereld organiseerde verschillende missies van 
internationale experts met het oog op de versterking van de 
capaciteiten van het medisch personeel:

 Behandeling van cataract met gebruik van de gespecialiseerde  
 phaco-techniek om cataract te opereren 
 Aanleren van technieken voor de chirurgische behandeling van  
 strabisme en hangende oogleden
 Bijscholing in de kinderoogchirurgie
 Initiatie tot de orthoptie

Opleidingen

Om de meest kwetsbare mensen te bereiken in de provincie Haut-
Katanga, bezocht het team van Sainte Yvonne in 2018 34 maal 
verschillende dorpen in de omgeving van Lubumbashi. Bovendien 
voerde het team zes oftalmologische missies uit voor consultaties en 
operaties, daar waar de bevolking geen toegang heeft tot oogzorg. 
Dit resulteerde in 1.652 consultaties en 118 operaties.

Om de bevolking in te lichten en bewust te maken over oogziektes en 
de behandeling ervan, hield het medisch team van het Sainte Yvonne 
ziekenhuis ook 392 informatiemomenten in openbare plaatsen zoals 
kerken, markten, deur-aan-deur,… Ze zonden ook veertig radiospots en 
zes televisieprogramma’s uit in 2018.

Mobiele klinieken en sensibilisering
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Saint Joseph oogziekenhuis, Likasi

In 2018 heeft ook het personeel van het St. Joseph ziekenhuis volgende 
opleidingen gevolgd, gegeven door internationale experts:

 De chirurgische behandeling van glaucoom
 Het aanleren van technieken voor chirurgische behandeling van 
 strabisme en hangende oogleden 
 Bijscholing op het gebied van de kinderoogchirurgie
 Initiatie tot de orthoptie

Daarnaast organiseerden we ook volgende trainingen: 

 Vervolmakingsstage van een visuele therapeute van 
 St Joseph rond ‘Oriëntatie en Mobiliteit’ en zelfstandig leven  
 voor blinde en slechtziende mensen
 Een internationale cursus voor de gespecialiseerde oogver- 
 pleger  (TSO) van Saint Joseph over de klinische behandeling  
 van oogontstekingen
 Twee workshops voor het management van het ziekenhuis met  
 opleidingen in Human Resources, Management en Financieel  
 Beheer
 Tweede opleidingsjaar van de optometrist van het ziekenhuis

Opleidingen

Om de bevolking te informeren over oogzorg en de patiënten ertoe aan 
te zetten zich te laten behandelen, organiseerde het St. Joseph-
ziekenhuis in 2018 96 sensibiliseringsmomenten in de omgeving van 
Likasi. Er was ook een televisie-uitzending op een lokale zender.

In de stad Likasi en de onmiddellijke omgeving organiseerde het team 
van Saint Joseph 36 mobiele klinieken voor basisconsultaties en 
basisoogzorg. Patiënten met complexere oogproblemen werden door-
verwezen naar het oogziekenhuis. In de meer afgelegen gebieden waar 
er een schrijnend gebrek aan oogzorg is, organiseerde het team zeven 
oftalmologische missies. 

Mobiele klinieken en sensibilisering
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Saint Raphaël oogziekenhuis, Mbuji Mayi 

Licht voor de Wereld steunt het Saint Raphaël oogziekenhuis in 
Mbuji Mayi sinds 2009. De provincie Oost-Kasaï telt ongeveer acht 
miljoen inwoners. Velen van hen leven in extreme armoede en er 
bestaat een schrijnend tekort aan oogzorg. Het Saint Raphaël zieken-
huis is er de enige hoop op behandeling voor mensen met oogziektes.
  
In 2018 hebben Licht voor de Wereld en haar plaatselijke 
partner de bouwwerken van het nieuwe ziekenhuis voort-
gezet. In maart 2017 nam het team een eerste gebouw in 
gebruik. Daarin vestigden zich de administratieve dienst, 
de voorlopige consultatieruimtes en operatiezaal. In maart 
2018 startten de werken voor een nieuwe vleugel. Begin 
2019 zullen de eerste consultaties in het tweede gebouw 
doorgaan.  

Dankzij de nieuwe infrastructuur kon het team van oogarts 
Richard Hardi, 25.408 consultaties uitvoeren in 2018. 9.291 consultaties 
meer dan in 2015.

Bouwen aan kwaliteitsvolle oogzorg

© Richard Hardi
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Om de capaciteiten van het medisch personeel te versterken, 
organiseerde dokter Hardi volgende opleidingen: 

 Aanleren van het gebruik van de ‘Yag Laser’
 Opleiding van de SICS techniek voor de cataractoperaties
 Bijscholing over orthoptie
 Initiatie tot de klassieke glaucoomoperatie
 Versterking van de kennis over de technieken gebruikt voor het  
 centreren en monteren van de brilglazen

Opleidingen

Gelet op de grote oppervlakte van de provincie Oost-Kasaï en het 
ontbreken van medische diensten waar oogzorg verstrekt wordt, 
onderneemt het team van dr. Hardi verschillende missies per jaar naar 
de meest afgelegen dorpen. 

In 2018 ging het om tien missies. Die verliepen als volgt: de eerste week 
werd besteed aan de opsporing en consultaties van de patiënten. In de 
tweede week gingen de operaties door met een gemiddelde van 
20 operaties per dag. In totaal realiseerde het team niet minder dan 
800 operaties en 4.995 consultaties tijdens deze missies.

Om de bevolking meer bewust te maken over oogziektes en de 
behandeling ervan waren er 16 radio-uitzendingen in 2018.

Oogzorg voor de allerarmste mensen
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Mwangaza oogziekenhuis, Kolwezi

Het Mwangaza oogziekenhuis is 
operationeel sinds mei 2016. De bouw 
van het ziekenhuis werd volledig door 
Licht voor de Wereld gefinancierd, dank-
zij de steun van bedrijven en privédona-
teurs die een langetermijnengagement 
aangingen. Deze financiering dekte 
zowel de bouw, de infrastructuur en 
de opleidingen als de werkingskosten 
gedurende vijf jaar.

Het Mwangaza ziekenhuis moet ook, als 
provinciaal oogziekenhuis, de 
referentiepartner van de provinciale 
overheid worden in het kader van de 
nieuwe nationale oogzorgstrategie van 

Referentieziekenhuis

Verschillende experten hebben tijdens korte missies het personeel van Mwangaza in 
2018 begeleid. Zo kon het team efficiëntere behandelingstechnieken toepassen voor 
de behandeling van glaucoom, de chirurgische behandeling van strabisme, 
kinderoogchirurgie en kregen ze een initiatie tot orthoptie.

Zoals de andere partnerziekenhuizen heeft ook het Mwangaza ziekenhuis consultaties 
georganiseerd buiten de eigen gebouwen voor de bevolking van de naburige dorpen. 
Er gingen 18 dergelijke missies door in 2018. Er vond ook een oogzorgmissie in de 
gezondheidszone Kasaï plaats. Het team realiseerde 564 consultaties en 66 operaties 
tijdens de missie. 

Opleidingen

de Congolese overheid. In 2018, heeft 
de provinciale overheid trouwens een 
uitgebreide, gratis oogzorgcampagne 
opgezet voor de bevolking. Om zich te 
laten onderzoeken en verzorgen moesten 
de mensen naar het Mwangaza 
ziekenhuis gaan.
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Resultaten oogziekenhuizen Congo

Aantal consultaties

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

Verkochte brillen

42.385 21.651 25.408 123.694

1.508
427

661
83

1.637
142

1.172
172

4.978
824

6.854 2.375 13.740

Sainte
Yvonne

Saint
Joseph

Saint
Raphaël

Mwangaza     TOTAAL

34.250

1.434 3.077

1.935 744 1.779 1.344 5.802

© Dieter Telemans
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Decentralisatie oogzorg: acht 
gespecialiseerde oogverplegers 
opgeleid 
Op initiatief van Licht voor de Wereld werd een nieuw nationaal oogzorgbeleid 
voor Congo opgesteld in 2017. Onze partnerziekenhuizen spelen, dankzij hun 
expertise,  een essentiële rol in de toepassing van de strategie in Zuid-Congo. 
Dit beleid voorziet onder meer in de decentralisatie van oogzorg om deze 
dichter bij de bevolking te brengen. 

Om dit om te zetten in de praktijk, voorziet Licht voor de Wereld een opleiding 
voor lokale verplegers werkzaam in acht verschillende gezondheidszones (*) 
in Zuid-Congo. De verplegers worden gevormd tot ‘Technicien Supérieur 
en Ophtalmologie’ (TSO) of gespecialiseerde oogverpleegkundigen.

Ze hebben hun theoretische opleiding afgerond in december 2018 en 
volbrengen in 2019 een praktische stage van zes maanden in een van 
de partnerziekenhuizen van Licht voor de Wereld in Congo.

De gezondheidscentra waarvan deze acht TSO’s afkomstig zijn, kregen 
geneesmiddelen, apparatuur en brillen ter beschikking gesteld. Zo kunnen 
ze patiënten met oogproblemen opsporen en behandelen.  

(*) Het gaat om de gezondheidszones: Kalamba, Kafakumba, Kanzenze, Kilela 
Balanda, Sakania, Kipushi, Kapalowe, Mufunga.
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Missie dr. Burvenich

Dr. Herman Burvenich, een Belgische 
oogarts op rust, trok in april 2018 naar 
Congo. Met de steun van Licht voor de 
Wereld, verstrekte hij kwaliteitsoogzorg 
aan de allerarmste mensen.

Na een kort verblijf in het Ste. Yvonne 
en het St. Raphaël oogziekenhuis trok 
hij naar Lodja, een klein provinciestadje 
in Oost-Kasai. Daarna ondernam hij een 
vermoeiende jeepreis van meer dan 
acht uur, over zeer slechte wegen, naar 
de afgelegen streek van Katakokombe.

In ongeveer vijf dagen hield dr. 
Burvenich meer dan 350 consultaties 
en voerde hij 60 operaties uit in het 
lokaal gezondheidscentrum van 
Katakokombe. Dit alles in zeer moeilijke omstandigheden: onberijdbare 
wegen, problemen met de stroomvoorziening, de generator die het liet 
het afweten tijdens de operatie,… 

Een warm dankuwel aan dokter Burvenich voor zijn inzet!
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Educatieprojecten in Congo

Naar schatting gaat in ontwikkelings-
landen slechts tien procent van alle 
kinderen met een beperking naar school. 
De onderwijsstructuren zijn niet 
aangepast aan hun bijzondere noden. 
Maar elk kind heeft recht op onderwijs. 
Daarom ijvert Licht voor de Wereld voor 
de uitwerking en verdere ontwikkeling 
van een inclusief onderwijssysteem.

Inclusief onderwijsprogramma

Wat inhoudt dat ‘gewone’ scholen en 
voorschoolse kinderopvanginstellingen 
aangepast zijn 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.

Het inclusief onderwijsprogramma in Lubumbashi ging in 2012 van start. Het heeft tot 
doel kinderen die slechtziend blijven na een medische behandeling of die visuele 
therapie volgen in Sainte Yvonne, toegang te geven tot onderwijs. Daartoe verleent 
Licht voor de Wereld de nodige medische, technische en pedagogische begeleiding. 

Door de samenwerking met Codilu, het netwerk van katholieke scholen van 
Lubumbashi, kon het project in 2018 worden uitgebreid tot een groter aantal scholen. 
Bij het begin van het schooljaar 2018-2019, werden 141 kinderen met een visuele 
beperking begeleid in het kader van dit onderwijsprogramma. 

Zo organiseerden een coördinator en twee gespecialiseerde leerkrachten in 2018 
volgende activiteiten:

 Uitwerking van een individueel ‘gepersonaliseerd interventieplan’ voor de 
 begeleiding van elk kind
 Visuele hulpmiddelen zoals brillen, vergrootglazen, telescoopbrillen ter 
 beschikking van de kinderen stellen
 Fabricatie van aangepaste schoolbanken
 Bezoeken aan de scholen van de opgevolgde kinderen en huisbezoeken aan  
 de kinderen en hun families
 Training in zwartschrift

Het team kon zijn intrek nemen in een nieuw gebouw en beschikt over twee moto’s 
voor de dagelijkse verplaatsingen.
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Nuru Instituut voor blinde en 
slechtziende kinderen, Lubumbashi

Nuru is het enige centrum in het 
zuiden van Congo dat 
gespecialiseerd is in schoolse en 
professionele re-integratie van 
blinde en slechtziende kinderen. 
Licht voor de Wereld steunt 
het pedagogische luik van de 
school sinds 2009.

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

Bij het begin van het schooljaar 2018-2019, volgden 70 blinde en slechtziende 
kinderen onderwijs in het Nuru Instituut.  

In 2018 werden ook bouw-
werken aangevat op een 
terrein naast het Nuru 
Instituut. Zes kamers worden 
er ingericht voor universiteits-
studenten die huur zullen 
betalen. De inkomsten kan het 
instituut gebruiken om zijn 
werking te financieren. 

Met het optrekken van dit 
gebouw vergroten we de 
duurzaamheid van het project. 
Naast de studentenkamers is 
er in dit gebouw ruimte voor 
het kantoor en een vergader-

ruimte van Licht voor de Wereld. Hier zullen ook de opleidingen voor het personeel 
van al onze partners doorgaan. Verder komt er ook een opslagruimte.
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DAR ES SALAAM

SONGEA

MOSHI

IFAKARA

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. 

Er bestaat nog steeds een nijpend 
structureel tekort aan gekwalificeerd 
personeel en degelijke infrastructuur in 
Tanzania. Met een jaarlijkse bevolkings-
groei van meer dan drie procent en meer 
dan een derde van de bevolking die in 
armoede leeft, lijkt dit probleem niet 
gauw van de baan.

Licht voor de Wereld ondersteunt 
daarom de oogafdelingen van volgende 
vier partnerziekenhuizen in Tanzania: het 
CCBRT ziekenhuis in Dar es Salaam, het 
KCMC ziekenhuis in Moshi, het St. Francis 
Referral ziekenhuis in Ifakara en het 
St. Joseph’s Mission ziekenhuis in 
Songea. 

Daarnaast breiden we in 2018 ook ons 
educatieprogramma uit in Tanzania. 
We ijveren ervoor dat zoveel mogelijk 
kinderen met een visuele beperking 
samen met hun ziende leeftijds-
genootjes les kunnen volgen.
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DAR ES SALAAM

SONGEA

MOSHI

IFAKARA

CCBRT in Dar Es Salaam

Het CCBRT ziekenhuis (Comprehensive 
Community Based Rehabilitation) is de 
belangrijkste verstrekker van 
gespecialiseerde oogzorg in 
Tanzania. Het ziekenhuis is gelegen 
in Dar es Salaam, de grootste stad van 
het land. CCBRT is één van de weinige 
ziekenhuizen in het land dat pediatrische 
oogzorg aanbiedt. Het medisch team 
behandelt verschillende oogziektes zoals 
glaucoom, cataract, trauma, tumoren 
en oogproblemen door diabetes.

Ook biedt CCBRT brillen en andere op-
tische 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.

Het team in CCBRT breidde in 2018 
verder uit. Om het groeiende aantal 
patiënten te kunnen opvangen, 
startten er drie nieuwe medewerkers 
op het oogdepartement. Daarnaast 
kregen de twee optiekzaken, verbonden 
aan het ziekenhuis, versterking van twee 
nieuwe optometristen Deze optiekzaken 
verhuisden naar een splinternieuw 
gebouw. Bovendien startte het 
ziekenhuis met extra vroege consultaties. 

Opleidingen
Twee artsen, dokter Katuta 
Ramadhan en dokter Nicholas 
Chaula, worden opgeleid tot 
oftalmoloog aan het Muhimbili 
University of Allied Sciences 
(MUHAS) in Dar es Salaam. 
Zij hebben hun eerste jaar 
succesvol afgerond en zijn 
begonnen aan het tweede 
academiejaar.

Een Britse internationale 
pediatrische oogarts, dokter Rita 
Ohri, gaf ook dit jaar technische 
training aan het team van het 
oogdepartement rond specifieke 
onderwerpen zoals scheel kijken, 
oculoplastische chirurgie 
(ooglid-en oogkasafwijkingen) 
en pediatrische oogzorg.

Patiënten kunnen er nu al vanaf zes uur ‘s 
morgens terecht. Hierdoor kan het team 
van CCBRT nog meer patiënten een 
kwaliteitsvolle behandeling bieden.

In totaal voerden oogartsen van CCBRT 
6.688 oogoperaties uit, waarvan 505 bij 
kinderen.
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KCMC in Moshi

In 2018 voerde onze partnerorganisatie KCMC (Kilimanjaro Christian Medical Center) 
38.687 consultaties uit, zowel in Moshi, waar het ziekenhuis gelegen is, als tijdens 
verschillende missies in de regio. 

Licht voor de Wereld wil de samenwerking tussen de verschillende Tanzaniaanse 
partners versterken. Daarom organiseerde het KCMC ziekenhuis mobiele klinieken 
naar onze partners van het St. Francis ziekenhuis in Ifakara en het St. Joseph zieken-
huis in Songea. Het team behandelde en opereerde ter plaatse kinderen met oog-
problemen. KCMC stuurde ook personeel uit om de medische competenties van het 
personeel van St. Francis en St. Joseph rond oogzorg te versterken. 

Bovendien investeerde KCMC dit jaar enorm in sensibilisering. Het ziekenhuis 
organiseerde bewustmakingscampagnes in scholen, moskeeën, gezondheidscentra 
en via lokale radioprogramma’s. Op deze manier werden mogelijke patiënten ook op 
de hoogte gebracht van de mobiele klinieken. 

RETINOBLASTOOM

Het team van KCMC bouwde de 
capaciteit verder uit om kinderen met 
retinoblastoom, een kanker in het oog, 
te behandelen. Het ziekenhuis is één van 
de weinige in Centraal-Afrika die 
patiënten met deze kanker de juiste zorg 
kan bieden. Meer dan twintig kinderen 
onder de vijf jaar startten in 2018 hun 
behandeling in KCMC. Retinoblastoom 
komt zelden voor bij kinderen ouder dan 
vijf. 

© Wikipedia
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Saint Francis Referral Hospital 
en Saint Joseph’s Mission Hospital 

In het binnenland werkt Licht voor de Wereld samen met twee lokale 
ziekenhuizen: het Saint Francis Referral Hospital in Ifakara, in de regio 
Morogoro en het Saint Joseph’s Mission Hospital in Songea, in de regio 
Ruvuma. 

In deze streken, waar respectievelijk 1,5 en 2,3 miljoen mensen wonen, 
was oogzorg zo goed als onbestaande. We versterkten in deze twee 
ziekenhuizen de oogzorgdienst, zodat het lokaal personeel de meeste 
oogaandoeningen kan behandelen. 

Het KCMC ziekenhuis organiseerde dit jaar opnieuw mobiele klinieken 
in St. Francis en St. Joseph om kinderen met oogproblemen te 
behandelen en te opereren en een kwaliteitsvolle behandeling bieden.

Resultaten oogziekenhuizen Tanzania

Aantal consultaties

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

Verkochte brillen

KCMC  CCBRT  St. Francis      St. Joseph    TOTAAL

38.687 58.259 5.363 3.980

2.350
624

6.183
505

53
163

43
246

4.303 7.581 203

106.289

2.974 6.688 216

349

289 10.167
8.629
1.538

12.436

Opleidingen
Dr. Paul Bartholomew van St. Francis, startte in oktober 2018 een 
opleiding tot oftalmoloog. Ook dr. Selina Henrich Mruma van St. Joseph 
heeft haar opleiding reeds aangevat. 

Daarnaast kreeg het verpleegkundig team van de twee lokale 
ziekenhuizen ook extra opleidingen. Zo was er een training voor 
de oogverpleegkundigen en ging de operatieassistente Lilian Kalunde 
twee weken naar ons partnerziekenhuis KCMC voor een stage.
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Ifakara Eye Initiative

In alle lagere scholen van 
Ifakara werken we verder 
aan bewustmakings- en 
opsporingscampagnes om 
kinderen met een visuele 
beperking te vinden. 
Kinderen die extra 
medische hulp of een bril 
nodig hebben, worden 
doorverwezen naar het 
ziekenhuis. 

Om zoveel mogelijk 
kinderen met een visuele 
beperking tijdig op te 
sporen, organiseerde het 
team van St. Francis een 
workshop voor maar liefst 
tachtig leerkrachten lager onderwijs. Daarnaast waren er deelnemers van het 
oogdepartement van St. Francis, de administratie van het ziekenhuis en onderwijs-
verantwoordelijken van de stad. 

Het Ifakara Eye Initiative werd voorgesteld en de leerkrachten kregen opleiding-
en over de meest voorkomende oogziekten en hoe deze te herkennen. Bovendien 
werden ook praktische afspraken gemaakt over komende opsporingscampagnes 
en het verloop van dit project. 
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Inclusief onderwijsprogramma

Ook in Tanzania ligt de focus van ons 
educatieprogramma op inclusief 
onderwijs. 

De gespecialiseerde leerkrachten van het 
inclusief onderwijsprogramma kregen dit 
jaar extra opleidingen en educatief 
materiaal. Zij sturen kinderen met 
oogproblemen door naar lokale, 
regionale of gespecialiseerde zieken-
huizen. Hier krijgen de kinderen de 
nodige behandeling en visuele 

hulpmiddelen. De gespecialiseerde 
leerkrachten zorgen er dan voor dat 
deze blinde en slechtziende kinderen 
opgenomen worden in de lokale lagere 
school met ziende leeftijdsgenoten. 
Ze geven zowel ondersteuning aan het 
kind als aan de klasleerkracht en de 
families thuis. 

In totaal volgden 171 blinde en slecht-
ziende leerlingen les dankzij het 
inclusief onderwijsprogramma.

Inclusief onderwijs in Tanzania

Blinde leerlingen

Slechtziende leerlingen

MEISJES JONGENS    TOTAAL

4 6 10

88 73 161

© Johanna de Tessière
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Nationale Strategische Vergadering

Licht voor de Wereld droeg in Tanzania bij aan de ontwikkeling van een 
nieuwe nationale strategie met betrekking tot oogzorg. 
Zo organiseerden we onder andere een nationale strategische 
vergadering. Deze ging door op 14 en 15 maart in Dodoma, 
de hoofdstad van het land. 

De minister van Volksgezondheid nodigde, met de ondersteuning van 
Licht voor de Wereld, iedereen uit die werkt rond oogzorg in het land. 
Vertegenwoordigers van ngo’s en van het maatschappelijk middenveld, 
de regionale coördinatoren en de verantwoordelijken van het ministerie 
woonden de vergadering bij. Gedurende twee dagen konden de deel-
nemers van gedachten wisselen over het opstellen van een nieuw 
nationaal strategisch plan. Alle betrokkenen kregen de gelegenheid 
om opmerkingen, overwegingen en verwachtingen door te geven. 

Het overleg zal de uitwerking en toepassing van de nieuwe strategie 
vergemakkelijken. De nationale strategie stelt de voornaamste 
richtlijnen op die door al wie actief is in de oogzorgsector moet 
worden opgevolgd.
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KABGAYI
RWAMAGANA

RWANDA

Rwanda telt naar schatting meer dan 
105.000 blinde mensen. Bovendien 
kampen 400.000 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. 

Licht voor de Wereld steunt volgende 
projecten in Rwanda:

 Kabgayi Eye Unit
 Inclusief educatieprogramma
 Gataraga school voor blinde en  
 slechtziende kinderen 
 Rwamagana
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KABGAYI
RWAMAGANA

Kabgayi Eye Unit

Ook in 2018 was het oogziekenhuis van Kabgayi een belangrijke speler 
bij het verstrekken van oogzorg in Rwanda. Het ziekenhuis streeft naar 
betere toegang tot oogzorg in de Zuidelijke Provincie van het land.

Kabgayi is door het Rwandese Ministerie van Volksgezondheid als 
referentiecentrum erkend. Het medisch team behandelt dus patiënten 
die doorgestuurd zijn door alle districtziekenhuizen van het land en 
soms zelf ook door ziekenhuizen uit buurlanden. De lokale oogarts 
dr. Théophile Tuyisabe leidt het ziekenhuis sinds 2017. 

In 2018 voerden dr. Tuyisabe en zijn team 6.451 operaties uit, waarvan 
968 bij kinderen. Naast de behandeling van oogziektes helpen ze ook 
mensen met refractieafwijkingen die een bril nodig hebben. 
De optiekzaak van het ziekenhuis bezorgde een bril aan 1.779 patiënten. 

De sociale dienst is een ander belangrijk onderdeel van het Kabgayi 
oogziekenhuis en maakt oogzorg toegankelijk voor vele arme en 
kwetsbare mensen. Het ziekenhuis verleent steun  aan de allerarmste 
patiënten en financierde zo in 2018:

 De verplaatsingskosten van 1.828 patiënten
 De geneesmiddelen van 175 patiënten 
 De maaltijden van 205 patiënten 
 De behandeling en chemotherapie van 98 patiënten 
 Gespecialiseerde onderzoeken van 6 patiënten 
 Andere aan oogzorg gerelateerde kosten van 2 patiënten
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Capaciteitsversterking was één van de 
belangrijke doelstellingen van het 
Kabgayi oogziekenhuis in 2018. Dit door 
de aanwerving en de opleiding van het 
personeel en de aankoop van nieuw 
aangepast medisch materiaal. 

Het ziekenhuis heeft in 2018 intensieve 
opleidingen gegeven aan 
gespecialiseerde oogverplegers of 
TSO’s (techniciens superieurs en 
ophtalmologie), verplegers en 
medisch personeel van andere Rwandese 
ziekenhuizen. Deze training ging 
vooral over het uitvoeren van 
consultaties, refractieafwijkingen en 
kleine heelkundige ingrepen. 

Opleidingen

Het Kabgayi oogziekenhuis is haar activiteiten aan het digitaliseren en heeft daarvoor 
de nodige informaticatools aangekocht. Met ‘Open Clinic’ en ‘Quick Books’ moet het 
beheer van de medische, administratieve en financiële gegevens digitaal verlopen. 
44 personeelsleden zijn opgeleid in het gebruik ervan. Met deze systemen kunnen 
alle eenheden van de oogzorgdienst met elkaar verbonden worden. Bovendien is het 
toezicht op het financieel beheer efficiënter.  

Een andere doestelling was het verhogen van de zelffinancieringscapaciteit en van 
de budgettaire onafhankelijkheid van het ziekenhuis. Dit door eigen inkomsten te 
verwerven. In 2018 was 12,5 procent van de netto-inkomst afkomstig van projecten 
zoals privékamers, gespecialiseerde onderzoeken, optische workshops, het 
diagnostisch referentiecentrum, het geneesmiddelendepot,…

Beheer en Financiën

Kabgayi bezorgde ook verschillende 
Rwandese ziekenhuizen het nodige 
medisch materiaal om kleine chirurgische 
ingrepen uit te voeren. De TSO’s van die 
ziekenhuizen zijn opgeleid om het 
materiaal te gebruiken.  

Met de financiële steun van Licht voor 
de Wereld hebben twee kandidaat-TSO’s  
van Kabgayi een intensieve opleiding 
van drie maanden in refractietechnieken 
gevolgd en een derde TSO is gestart met 
een driejarige opleiding in optometrie.
  
Het Kabgayi oogziekenhuis heeft verder 
ook nog 63 studenten verpleegkunde 
gevormd in oogzorg.  
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Om de allerarmste mensen te bereiken , organiseert het ziekenhuis 
regelmatig mobiele klinieken.  Het team trekt dan naar lokale 
ziekenhuizen in verschillende Rwandese provincies om mensen te 
behandelen. In 2018 hielden ze 4.241 consultaties en voerden ze 755 
operaties uit tijdens mobiele klinieken in districtziekenhuizen. 
Daarnaast bezocht het team ook de school voor blinde en 
slechtziende kinderen in Rwamagana. 

Mobiele klinieken

Resultaten Kabgayi Eye Unit Rwanda

Aantal consultaties

Aantal oogoperaties
bij volwassenen
bij kinderen

Verdeelde brillen

41.392

5.483
968

1.779

TOTAAL

6.451
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 184 scholen bezocht
 8.061 kinderen getest in deze  
 scholen
 271 kinderen doorverwezen   
 naar het Kabgayi oogziekenhuis
 179 kinderen in Kabgayi 
 behandeld
 12 kinderen geopereerd
 44 kinderen kregen visuele   
 hulpmiddelen 
 74 kregen refractiebehandeling
 74 kinderen kregen of krijgen in  
 de toekomst gepersonaliseerde  
 schoolbegeleiding

Inclusief educatieprogramma, Kabgayi

Licht voor de Wereld startte in oktober 
2017 in Kabgayi met een pilootproject 
rond inclusief onderwijs.  Het project is 
specifiek bedoeld voor slechtziende 
kinderen in het lager onderwijs.   
We voorzien ook in de nodige medische, 
technische en pedagogische begeleiding 
van de kinderen.

In augustus 2018 zijn twee 
gespecialiseerde leerkrachten gestart. 
Ze kregen eerst een opleiding in het 
Kabgayi oogziekenhuis rond slecht-
ziendheid, de oorzaken ervan en de 
nodige pedagogische begeleiding. 
Zij volgden ook een training in de school 
voor blinde en slechtziende kinderen in 
Rwamagana rond ‘mobiliteit en 
oriëntatie’, braille, … 

De gespecialiseerde leerkrachten 
bezochten daarna de verschillende 
scholen van Kabgayi om slechtziende 

kinderen op te sporen. Ze maken 
schooldirecteurs en gewone 
leerkrachten bewust van het belang 
van inclusief onderwijs. Verder werken 
ze samen met de afdeling ‘visuele 
therapie’ van het Kabgayi oogziekenhuis 
om slechtziende kinderen te laten 
onderzoeken.
 
In het oogziekenhuis krijgen de kinderen 
een medische behandeling om hun 
zicht te optimaliseren. De dienst visuele 
therapie bekijkt per kind welke optische 
middelen nodig zijn. Hierna zorgen 
de gespecialiseerde leerkrachten voor 
de opvolging en integratie in lokale 
scholen met ziende leeftijdsgenootjes. 
Zo zorgen ze er onder andere voor dat 
de examenformulieren in groot lettertype 
zijn gedrukt. Ook moedigen ze de ouders 
aan en begeleiden hen om hun kinderen 
actief bij te staan.

OPSPORING EN BEGELEIDING 
VAN SLECHTZIENDE KINDEREN
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School voor blinde en slechtziende 
kinderen, Rwamagana

Licht voor de Wereld steunt de nationale school voor blinde en 
slechtziende kinderen HVP Gatagara – Rwamagana sinds 2017. 
We doen dit in samenwerking met Fracarita, de Belgische ngo voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Broeders Van Liefde.

De school past het nationale curriculum toe, aangepast aan kinderen 
met een ernstige visuele beperking, die geen inclusief onderwijs kunnen 
volgen. Zij krijgen holistische en individuele begeleiding op vlak van 
onderwijs, oogzorg of medische zorg en parascolaire activiteiten. 

Aantal leerlingen lager en secundair onderwijs

Kinderen met een visuele beperking  
 Blindheid     
 Slechtziendheid    

Kinderen met fysieke beperking   

Kinderen met meervoudige beperking  

TOTAAL

 165
66
99

7

3

175
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‘Une école d’excellence’
Broeder Jules Maurice Ntirenganya is sinds oktober 2016 
directeur van de school. Voortbouwend op de inspanningen van 
2017, hebben 41 leerkrachten en begeleiders, tijdens de vakantie-
periode van het eerste semester, opleidingen gevolgd. Nu kunnen 
ze hun leerlingen beter bijstaan bij ‘mobiliteit en oriëntatie’ 
en braille, en hen psychologische begeleiding geven. 

Om aangepast kwaliteitsonderwijs te bieden, werd didactisch 
materiaal ter beschikking gesteld van de school, zoals 
koptelefoons, brailletoestellen, brailleprinters en sprekende 
rekenmachines. 

Op die manier kan er op een veel efficiëntere manier lesgegeven 
worden. De leerlingen halen trouwens uitstekende resultaten. 
De school werd als ‘école d’excellence’ erkend op nationaal 
niveau en behaalde het op één na beste resultaat van de 61 
scholen die het district telt.

In 2018 hebben de 
15 leerlingen van 
het zesde 
middelbaar hun 
diploma behaald 
en een tiental van 
deze leerlingen 
kunnen naar de 
universiteit.
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ACTIVITEITEN IN BELGIË

Om het Belgische publiek te informeren over de ongelijkheid in de wereld op het 
gebied van oogzorg, zet Licht voor de Wereld bewustmakingscampagnes op. Onze 
trouwe schenkers worden via verscheidene communicatiekanalen op de hoogte 
gehouden over wat er met hun waardevolle steun gebeurt.

In 2018 maakten we volop gebruik van socialemediakanalen zoals Facebook en 
Instagram. Met succes. We danken de studenten audiovisuele technieken van het 
Narafi instituut, deel van Luca school of Arts, voor hun enorm geapprecieerde 
medewerking. Met de steun van VLIR-UOS voor een beurs, maakten ze mooie 
foto- en videoreportages over ons werk in Rwanda.

Ook fotograaf en documentairemaker Jef Boes en zijn team zorgden voor prachtig 
beeldmateriaal over ons oogzorgprogramma in Tanzania. Dit gebruikten we onder 
andere voor onze succesvolle najaarscampagne.

Onze bewustmakingscampagnes lieten weinig mensen onbewogen. U leest er meer 
over in de volgende bladzijden van dit jaarverslag.

Irisfeest

In het weekend van 4 en 5 mei vindt jaarlijks 
het Irisfeest plaats in het Brusselse 
Warandepark. Licht voor de Wereld richtte 
er een blindenparcours in. De vele bezoekers 
lieten we even in de huid kruipen van een 
blinde persoon. 

Het doel is om hen op die manier bewust 
te maken van de obstakels die een blind 
persoon in Afrika ondervindt om tot oogzorg 
te raken. We konden rekenen op enkele 
leerlingen van ‘La Providence’, de school 
in Woluwe die deelnam aan ons educatie-
project met inleefreis. Zij zetten zich op 
vrijwillige basis in om dit evenement mee 
in goede banen te leiden.
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Najaarscampagne ‘A view for a view’

Begin november trok Licht voor de Wereld met fotograaf Jef Boes naar het 
KCMC ziekenhuis in het noorden van Tanzania om de problematiek van kinder-
blindheid in beeld te brengen. 

In het najaar lanceerden we de unieke campagne ‘a view for a view’: een 
aangrijpende video en fotoreeks. Hoe meer mensen de campagnevideo bekeken, 
hoe meer mensen opnieuw kunnen zien. 

De video en fotoreportage legt het verhaal van Walakifina, een blind meisje van drie 
maanden dat blind geboren werd, vast op de gevoelige plaat. Dankzij een 
zichtreddende operatie kan ze voor het eerst haar mama en de wereld rondom haar 
zien. Mensen konden echt helpen door het filmpje te bekijken en te delen met hun 
vrienden. 

Een heel aantal bedrijven hebben de campagne gesponsord. Hoe meer het filmpje 
bekeken werd, hoe meer sponsoring zij schonken aan Licht voor de Wereld.

Jullie bekeken het filmpje van Walakifina maar liefst 11.500 keer.
In totaal zamelden we genoeg geld in voor 1.753 zichtreddende operaties.

Resultaten sociale media
Steeds meer spelen sociale media een grote rol in sensibilisering en fondsenwerving. 
Door regelmatig te communiceren over onze projecten in Afrika en onze 
sensibilisatie-acties houden we onze schenkers op de hoogte en informeren 
we een ruimer deel van de bevolking over onze werking. 

Onze Facebookpagina steeg in 2018 van 972 naar maar liefst 1.392 volgers. Dit aantal 
blijft fors stijgen. Ook op Instagram stijgt ons aantal volgers snel en bereikten we 
in 2018 bijna 300 volgers. Daarnaast is Licht voor de Wereld ook actief op Twitter 
en LinkedIn, waar we vooral bedrijfsleiders en medewerkers willen informeren en hoe 
bedrijven zich kunnen engageren.

Tijdens onze najaarscampagne bereikten we op sociale media meer dan 
127.376 personen. 
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Warmste Week

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. 

Ook dit jaar waren er heel wat acties ten voordele van 
Licht voor de Wereld. Er werden bijvoorbeeld lekkere 
koekjes verkocht. 

Het Virga Jessecollege uit Hasselt organiseerde een 
heuse leerkrachtenkaraoke, een bosloop, een 24u 
marathon en wafel-, cake- en pannenkoekenbak. 
Optiek Cardoen uit Beselare hield een kerstfeestje. 

Samen brachten deze acties niet minder dan 
19.698 euro op.

Midwinternachtrun

Begin december liepen geëngageerde sportievelingen de 
Midwinternachtrun in Gent ten voordele van Licht voor de Wereld. 
Enkele lopers lieten zich op ons actieplatform sponsoren door 
vrijgevige vrienden en familie en steunden zo Licht voor de Wereld. 

Dank aan alle lopers en sponsors die maar liefst 1.349 euro inzamelden.
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Opticiens voor de Wereld

Opticiens voor de Wereld in 2018

Opticiens willen het zicht van hun klanten optimaliseren 
en beschermen. Ze geven hen de beste zorg voor een 
optimale gezondheid van de ogen.  Het label ‘Opticien 
voor de Wereld’ geeft hen de kans om hetzelfde te 
doen voor duizenden slechtziende en blinde kinderen 
in Congo, Rwanda en Tanzania.

Om het label ‘Opticien voor de Wereld’ te behalen, 
engageert de optiekzaak zich om Licht voor de Wereld 
financieel te ondersteunen. Deze bijdrage laat een 
lokale oogarts in een van onze projecten toe om twee 
kindercataractoperaties uit te voeren. De opticiens 
informeren ook hun cliënteel over de wereldwijde 
ongelijkheid op het vlak van oogzorg en de relatief eenvoudige 
oplossing die Licht voor de Wereld aanreikt.

Sommige optiekzaken gaan nog een stapje verder in hun engagement. 
Ze geven ook nog een bepaalde bijdrage aan Licht voor de Wereld per 
verkochte bril.

Van harte dank aan al onze ‘Opticiens voor de Wereld’.

Alain Afflelou Opticien Ronse
Brilcenter Bonte
Brillier
Broers&Brillen
De Pauw Leuven
De Pauw Waasmunster
Focus Optiek Eine
Frank Nuytinck
Inter Visie Optiek
Kinderoptiek Kroko Lunettes
Lambrechts Optiek
Luniteq Hasselt
Mill’optics
Optiek & Hoorcentrum Christiaens
Optiek Albrecht

Optiek Caluwaerts
Optiek Cardoen
Optiek Decoster-Robeyns
Optiek Decraene
Optiek Dobbelaere
Optiek Dresen
Optiek Gysels
Optiek Het Oog
Optiek iXie
Optiek Jo
Optiek Joost
Optiek Lammerant
Optiek Lemmer
Optiek Maudens
Optiek Nathalie Bladt

Optiek Nijs
Optiek Ockerman
Optiek Theo Habex
Optiek Van der Linden
Optiek Van Pottelberg
Optiek Vandeputte
Optiek Vandorpe
Optiek Vernaillen Lydia
Optiekhuis Vleeracker
Optique Brinkmann
Optisch Centrum Claeys
Stoot Optiek
Toop Kids Eyewear
Vandecruys Optiek
Wauters Eyeboutique
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Opticiens voor de Wereld in de pers
In 2018 verwelkomden we heel wat nieuwe Opticiens voor de Wereld. De regionale 
pers bracht dit regelmatig onder de aandacht. Er verschenen heel wat artikels 
in verschillende regionale media zoals Limburg Actueel, HLN regio, Gazet van 
Antwerpen, Het Nieuwsblad regionaal, Krant van West-Vlaanderen en andere. Ook 
in de gespecialiseerde pers werd hierover geschreven, bijvoorbeeld in Eye Opener, 
een tweemaandelijks vakblad voor opticiens.  
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Op persreis naar Rwanda

In november 2018 trok Licht voor de Wereld met drie journalisten, van 
Het Belang van Limburg, Le Vif en Cathobel naar onze projecten 
in Rwanda. 

We starten onze reis met een bezoek aan de school voor blinde 
en slechtziende kinderen in Rwamagana. Daar maken de journalisten 
kennis met schooldirecteur Jules Maurice. Net wanneer we de school 
bezoeken, is het de finale van het goalbal toernooi, een spannend 
en sfeervol evenement. 
 
De journalisten bezoeken ook het inclusief educatieprogramma. 
Gespecialiseerde leerkrachten begeleiden een zeventigtal kinderen met 
een visuele beperking in de regio van Kabgayi zodat zij samen met hun 
ziende leeftijdsgenootjes naar school kunnen gaan. 

We bezoeken eveneens het oogziekenhuis in Kagayi. Elke dag melden 
zich hier meer dan honderd patiënten. De journalisten zijn erg onder 
de indruk van de hardwerkende dokter Théophile Tuyisabe. Hij vertelt 
hen dat hij met zijn collega’s tientallen oogoperaties per dag uitvoert. 
Iedereen wordt behandeld, ook en vooral de allerarmste mensen.  
 
We ontmoeten twee patiënten: 
Juvenalis, een man van 72 jaar, 
die niets meer ziet en graag 
opnieuw op zijn land zou willen 
werken. En Félicité, een blinde 
weduwe van 82. De ontroering 
is groot wanneer de journalisten 
hen na een geslaagde cataract-
operatie opnieuw interviewen. 
Een prachtige afsluiter van een 
boeiende persreis, die 
resulteerde in mooie 
persaandacht.
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EDUCATIEPROJECTEN MET
INLEEFREIS
Inleefreis Tanzania

Tijdens de krokusvakantie nam Licht voor de Wereld een groep Vlaamse jongeren en 
leerkrachten mee op inleefreis naar Tanzania. Voor het eerst reisden drie jongeren-
ambassadeurs mee die zelf visuele problemen hebben. Samen zochten we uit hoe het 
staat met het onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen in het Afrikaanse land.

Onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen
Onze reis start met een verblijf in de 
Mazinyungu school, een grote lagere 
school waar slechtziende en blinde 
kinderen samen les volgen met hun 
ziende leeftijdsgenootjes. In totaal vol-
gen er zo’n 700 leerlingen les. 

Kinderen met een visuele beperking 
volgen de twee eerste jaren apart les 
zodat ze bijvoorbeeld braille goed onder 
de knie krijgen. Daarna integreren de 
leerkrachten hen in de andere klassen. 

Ook in het internaat mogen we even 
binnen piepen. Hier verblijven een 70-tal 

blinde en slechtziende kinderen omdat 
ze vaak erg ver wonen van de school. 
Onze jongerenambassadeurs zijn toch 
wat geschrokken over de 
leefomstadigheden. 

Na dit bezoek splitsen we ons op in twee 
groepen en vertrekken op huisbezoek. 
We ontmoeten elk een familie waar 
meerdere kinderen met cataract geboren 
zijn. Dankzij de steun van Licht voor de 
Wereld gaan deze kinderen naar school. 
De leefsituaties van deze families blijft 
echter erg schrijnend. 
Een confronterende dag.

Handen uit de mouwen
De volgende dag stropen we onze mouwen op. De keuken van het internaat bestaat 
nu uit enkele potten onder een rieten afdakje. Daar brengen we verandering in. Samen 
met lokale werkmannen metselen we een nieuw keukengebouw. 
 
In de namiddag organiseren we een spelletjesnamiddag voor de blinde en 
slechtziende kinderen van het internaat. De Belgische leerlingen hebben thuis 
ongelofelijk creatief voelmateriaal gemaakt. Samen spelen we chinees voetbal, 
domino, twister en maken we muziek. 

We sluiten de dag af met een wedstrijd goalbal. Twee jaar geleden bouwde Licht voor 
de Wereld hier samen met de vorige lichting jongerenambassadeurs een goalbalveld. 
Het is een balsport die je met twee teams speelt en die specifiek ontwikkeld is voor 
mensen met een visuele beperking. 
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Over de schouder van een oogarts kijken
Na enkele dagen keren we terug naar Dar es Salaam voor een bezoek 
aan CCBRT, een ziekenhuis specifiek voor mensen met een handicap. 
80 procent van de patiënten hier heeft oogproblemen en ongeveer de 
helft lijdt aan cataract. Licht voor de Wereld steunt de oogafdeling. We 
ontdekken hoe het ziekenhuis functioneert en mogen even het werk van 
de oogarts volgen die alle kinderen onderzoekt en opereert.  
 
In de namiddag wagen we ons aan een echt avontuur: fietsen door de 
buitenwijken van de stad. Onderweg stoppen we geregeld en leren we 
veel bij over de Swahili cultuur. 

Tijdens de laatste dag bezoeken we het Mabinti centrum. Een project 
waarbij een groep vrouwen  net hersteld zijn na een fisteloperatie op 
CCBRT. De vrouwen leren naaien, zeefdrukken en met kralen werken. 
Daarnaast leren ze hoe een eigen zaak te starten en financieel onafhan-
kelijk te worden. ’s Namiddags genieten we nog even van de Indische 
Oceaan. Een mooie afsluiter van een overrompelende inleefreis.
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Move with Africa: op naar Rwanda!

Licht voor de Wereld sensibilseert ook Franstalige Belgische jongeren. De Franstalige 
krant ‘La Libre Belgique’ organiseert jaarlijks ‘Move with Africa’, een initiatief dat 
aanzet tot solidair wereldburgerschap. Licht voor de Wereld neemt sinds 2017 deel 
aan dit project. 

Van 7 tot 21 februari trokken 15 leerlingen en 3 leerkrachten van het ‘Institut de la 
Providence’ in Woluwe op inleefreis. Ze vlogen naar Rwanda, het ‘land van duizend 
heuvels’, samen met 2 begeleiders van Licht voor de Wereld. 

Sensibilisatie rond blindheid
Vanaf september 2017 nemen leerlingen en leerkrachten deel aan verschillende 
workshops geleid door Licht voor de Wereld. Ze maken kennis met de problematiek 
van vermijdbare blindheid en onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen in Afrika. 
Dat zijn de twee actiepunten van onze organisatie. In januari besteden de leerlingen 
een namiddag aan de sensibilisering van hun medeleerlingen en stippelen zij een 
parcours uit dat geblinddoekt moet afgelegd worden. Verder organiseren ze spelletjes 
voor geblinddoekte deelnemers. Er zijn ook verschillende activiteiten om fondsen 
te verzamelen om hun reis te financieren.

Reis naar Rwanda
De reis naar Rwanda is voor de leerlingen en de leerkrachten een emotioneel 
verrijkende ervaring die in hun geheugen gegrift zal blijven. Naast culturele 
en toeristische uitstappen bezoeken de leerlingen ook de projecten die Licht voor de 
Wereld steunt.  

Eerst het Kabgayi oogziekenhuis en daarna de school voor blinde en slechtziende 
kinderen in Rwamagana. De jongeren worden betrokken bij het dagelijkse leven van 
de Rwandese blinde en slechtziende kinderen.  Ze leren het brailleschrift kennen, het 
gebruik van de witte stok en de lokale taal, het kinyarwanda. Ze spelen ‘goalbal’, een 
inclusieve balsport en nemen deel aan een tekenatelier samen met hun Rwandese 
vrienden… 

Leerlingen en leerkrachten komen opgetogen terug van een reis vol emotie 
en onvergetelijke ontmoetingen.
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Toekomstige ambassadeurs
Door deel te nemen aan ‘Move with Africa’ wil Licht voor de Wereld een jong publiek 
aanspreken. We maken zo jongeren vertrouwd met onze doelstellingen: kwaliteits-
volle oogzorg voor iedereen en recht op onderwijs voor blinde en slechtziende 
kinderen. Het gaat erom jonge mensen bewust te maken van een realiteit 
die zij niet kennen.

Als ambassadeurs van Licht voor de Wereld kunnen de leerlingen van het ‘Institut 
de la Providence’ bij hun medeleerlingen, ouders en vrienden getuigen over wat ze 
gezien, geleerd en ontdekt hebben tijdens de workshops en de reis.
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Educatieprojecten met inleefreis in de pers
De leerlingen die op inleefreis gingen naar Tanzania kregen heel wat persaandacht. 
Zo verscheen er een groot artikel over de deelnemende Turnhoutse school in Het 
Nieuwsblad regionaal en Gazet van Antwerpen. Ook de reis van het Virga 
Jessecollege uit Hasselt kreeg aandacht van Het Belang van Limburg. 
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‘EYE AMBASSADORS’

Een 80-tal Belgische oogartsen zet zich vrijwillig in voor Licht voor de Wereld. 
Zij offeren wat van hun vrije tijd op om aan geïnteresseerde leden van verenigingen 
te vertellen hoe ze goed zorg kunnen dragen voor hun ogen. Daarna vertelt een 
medewerker van Licht voor de Wereld hoe wij zorgen dat de allerarmste mensen 
in Afrika toegang krijgen tot kwaliteitsvolle oogzorg en inclusief onderwijs.

In 2018 bereikten we hiermee meer dan 1.100 leden van het Davidsfonds, KVLV, 
Markant, Neos, Okra en enkele service clubs. In totaal brachten deze presentaties 8.161,40 
euro op.
 
Dank aan de verenigingen voor hun vertrouwen en dank aan onze ‘Eye ambassadors’ voor 
hun waardevol engagement:

Dr. Accou M.
Dr. Adank A.
Dr. Bastin I.
Dr. Bonte C.
Dr. Buijsrogge M.
Dr. Burvenich H.
Dr. Casaer P.
Dr. Claerhout I.
Dr. Cools D.
Dr. Coppens G.
Dr. Coppens T.
Dr. Coremans B.
Dr. Dauwe C.
Dr. De Lepeleire K.
Dr. De Wachter A.
Dr. De Wilde F.
Dr. Deghislage C.
Dr. De Keyser C.
Dr. Delbeke P.
Dr. De Smedt S.
Dr. Desnoeck M.
Dr. Devogelaere T.
Dr. D’Hollander F.
Dr. Dirven W.
Dr. Ebraert H.
Dr. Goegebuer A.
Dr. Goes F.

Dr. Goethals Miranda
Dr. Goethals Marc
Dr. Heintz B.
Dr. Heireman J.
Dr. Heireman S.
Dr. Herman T.
Dr. Huyghe P.
Dr. Jacobs K.
Dr. Jacobs H.
Dr. Janssens B.
Dr. Janssens M.
Dr. Kempeneers H.
Dr. Kesteloot F.
Dr. Lafaut A.
Dr. Leloup E.
Prof. Leroy B.
Dr. Lodewijks H.
Dr. Lucas R.
Dr. Mangelschots E.
Dr. Mertens K.
Dr. Mertens E.
Dr. Moortgat I.
Dr. Nicolai H.
Dr. Nietvelt S.
Dr. Peene G.
Dr. Platteau E.
Dr. Reynders S.

Dr. Robberecht K.
Dr. Rommel J.
Dr. Schulte A.
Dr. Schurmans A.
Dr. Seynaeve H.
Dr. Stevens L.
Prof. Spileers W.
Dr. Van Aken E.
Dr. Van Bladel P.
Dr. Van Caelenberghe E.
Dr. Van de Moere A.
Dr. Van Eeckhoutte L.
Dr. Van de Veire S.
Dr. Van Gerven I.
Dr. Van Meer N.
Dr. Van Thillo J.
Dr. Vandamme D.
Dr. Vandekerckhove G.
Dr. Vandewalle E.
Dr. Vande Walle S.
Dr. Vandeweghe K.
Dr. Vanschoubroek K.
Dr. Verhulst E.
Dr. Vercruyssen J.
Dr. Vermorgen K.
Dr. Weyns M.
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Elk jaar in november komen in Brussel alle Belgische oogartsen samen 
voor het OB congres. Tijdens de editie van 2018 was ‘Tropische 
oogziekten, relevantie voor België’, één van de behandelde thema’s. 

Onder andere dokter Théophile Tuyisabe, medisch directeur van het 
Kabgayi oogziekenhuis in Rwanda gaf een toelichting over de 
uitdagingen van zijn werk. Zijn voorganger, Belgisch oogarts dr. Stefan 
De Smedt, die jarenlang in Rwanda werkte, belichtte de verschillende 
vormen van tropische oogaandoeningen zoals trachoom. 

Dr. Staf Nietvelt, ons bestuurslid, lichtte de werking toe van Licht voor 
de Wereld. Op die manier maakten collega-oogartsen kennis met ons 
werk in Afrika én vergaarden ze kennis over tropische oogziektes, waar 
ze in België nauwelijks mee in aanraking komen. Em. prof. dr. Anita Leys 
was één van de geïnteresseerde aanwezigen. 

Licht voor de Wereld is ook altijd aanwezig met een stand. Een goede 
gelegenheid om onze Eye ambassadors te ontmoeten en hen 
persoonlijk te danken voor hun engagement.

OB congres

vlnr: dr. Stefan De Smedt, dr. Staf Nietvelt, dr. Theophile Tuyisabe, em. prof. dr. Anita Leys 
en Koen Lein, programmaverantwoordelijke bij Licht voor de Wereld.
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‘HER ABILITIES’ 
ONDERSCHEIDING
Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, maakten we de winnaars 
bekend van de ‘Her Abilities’ award. Dit is de eerste internationale onderscheiding 
voor vrouwen met een beperking.  Het initiatief wil vrouwen met een beperking 
huldigen die in hun leven en werkveld veel verwezenlijkt hebben.

Yetnebersh Nigussie, verantwoordelijke Advocacy van Light for the 
World International en initiatiefneemster van ‘Her Abilities’, legt 
uit waarom deze award van groot symbolisch belang is: “Er zijn 
zoveel inspirerende en sterke vrouwen met een beperking in 
de wereld. Ze bereiken elke dag fantastische dingen. 
‘Her Abilities’ vestigt de aandacht op hun buitengewone 
verwezenlijkingen. Ik hoop dat we met het uitreiken van deze 

award ook een nieuwe generatie van jonge vrouwen met een 
beperking kunnen inspireren.”

 
De winnaars kunnen via deze onderscheiding rekenen op een netwerk van andere 
succesvolle vrouwen die elkaar ondersteunen in de strijd voor rechtvaardigheid, 
gelijkheid en uitmuntendheid.

Alle leden van Light for the World International en de jury nemen deze drie vrouwen 
ook op in hun eigen netwerken zodat de winnaars en hun projecten ook de aandacht 
krijgen die ze verdienen. Ze ontvangen een certificaat en trofee.

Meer dan honderd vrouwen uit 52 landen werden genomineerd voor ‘Her Abilities’. 
Uit deze groep koos de jury een winnaar voor elke categorie: 

 Kunst en Sport:  Filmmaker Musola Cathrine Kaseketi uit Zambia
 Rechten: Ashrafun Nahar, mensenrechtenactiviste uit Bangladesh
 Gezondheid en Educatie: Dokter Toyin Janet Aderemi uit Nigeria
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In de categorie Kunst en Sport wint de Zambiaanse filmmaker en 
mensenrechtenactiviste Musola Cathrine Kaseketi. Ze is 
Zambia’s eerste vrouwelijke, professionele filmregisseur met 
een sterke focus op de sociale thema’s die invloed hebben 
op vrouwen met een beperking.

Als jong meisje raakte één van haar benen verlamd door een 
medische fout. Haar eerste film ‘Suwi’, die ze zelf schreef, 

regisseerde en producete, werd in heel Afrika en verschillende 
 Europese landen gescreend. 

Ashrafun Nahar won in de categorie Rechten. Ze richtte in 
Bangladesh de Women with Disabilities Development 
Foundation op.  Deze organisatie wil vrouwen met een 
beperking een stem geven en gelijke kansen creëren op vlak 
van educatie, werkgelegenheid en beleidsplannen. Ashrafun, 
die zelf gemarginaliseerd werd omwille van haar fysieke 
beperking, streeft naar een Bangladesh waar vrouwen 
met een beperking in een drempelvrije samenleving kunnen 
leven.  

De Winnaar in de categorie Gezondheid en Educatie is dokter Toyin 
Janet Aderemi. Dokter Ademeri is de eerste Afrikaanse vrouw 

met een beperking die een internationale ngo leidt. Ze is ook 
de eerste persoon in een rolstoel die in Nigeria geneeskunde 
studeerde en uitoefende. Toyin leed in haar kindertijd aan 
polio en kon daardoor niet langer stappen. Haar moeder droeg 
haar tot haar vijftiende op haar rug, tot ze uiteindelijk een 

rolstoel kreeg. Ze is een expert in handicap-inclusieve 
ontwikkeling en begeleidt de overheid naar sociale inclusie.

 
Er werd ook één Belgische vrouw genomineerd: Tina Desmaele, een sportvrouw uit 
Brugge.  Tina verliest langzaam aan haar zicht maar blijft marathons lopen over 
de hele wereld. Een dappere, positieve vrouw die een inspiratiebron voor velen is.
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FINANCIERING

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
We sloten 2018 af met een totaal resultaat 
van 3.979.876 euro. 

Dit is een zeer bevredigend cijfer, ondanks 
de daling van 7 procent tegenover 2017. 
De daling is te wijten aan een vermin-
dering van de inkomsten uit legaten, die 
in 2017 uitzonderlijk hoog waren. Als 
we vergelijken met 2016 zien we wel een 
toename van 22,6 procent. 

Het belangrijkste deel van onze inkomsten 
(67 procent) komt van particulieren. Het 
gaat hier over private giften (+3 procent) 
en legaten (-30 procent). Deze inkomsten 
zijn noodzakelijk om onze langetermijn-
plannen in onze partnerlanden te kunnen 
garanderen en onze onafhankelijkheid 
tegenover subsidiërende overheden te 
vrijwaren. Door de loyale steun van onze 
sympathisanten kunnen we de mooie 
projecten, beschreven in dit verslag, 
realiseren en een enorme impact hebben 
op duizenden mensenlevens. De rest van 
de inkomsten (33 procent) komt uit 
subsidies. Deze zijn stabiel gebleven. 

Als we kijken naar onze uitgaven dan zien 
we dat we 85 procent besteden aan onze 
kernopdrachten: de programma’s in 
Congo, Rwanda en Tanzania en 
bewustmakingscampagnes in België. 

Voor wat betreft de uitgaven in het 
Zuiden: In 2018 bouwden we verder aan 
het nieuwe oogziekenhuis in 
Mbuji Mayi.  We zetten nog steeds sterk 
in op capaciteitsopbouw via opleidingen 
en trainingen voor het lokale medische 
en administratieve personeel. Dankzij de 
investeringen in de decentralisatie van 
de oogzorg bereiken we nog meer 
mensen.  Ook de programma’s rond het 
inclusief onderwijs breidden in de drie 
landen uit. 

Om onze missie te volbrengen en onze 
onafhankelijkheid ten opzichte van 
overheidssubsidies te bewaren, blijven 
communicatie en fondsenwerving zeer 
belangrijk. De noodzakelijke uitgaven 
hiervoor stegen met 11 procent. Deze 
zijn vooral gelinkt aan de investering in 
de digitalisering van onze communicatie 
om een breder doelpubliek te bereiken. 
Deze investering is noodzakelijk in een 
sterk wijzigend communicatielandschap.  

Onze werkingskosten, administratie en 
financiën, houden we altijd zo laag 
mogelijk. In 2018 noteerden we een 
daling van 7 procent tegenover 2017.
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INSTROOM VAN DE INKOMSTEN IN 2018

46% 
32% 
21% 
1%    

Legaten 
Interesten en 
andere 

Particul iere giften 
Subsidies

Licht voor de Wereld ontving 
in 2018 € 3.979.876 uit 
verschillende bronnen.

Een overzicht:46%

32%

21%

1%

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. 

Financieel overzicht
2016 - 2017 - 2018

Zuidwerking € € 2.340.738 € 3.101.426
Noordwerking € € 456.076 € 557.296
Zuid- en Noordwerking € € 2.798.830 € 3.658.722
Fondsenwerving en communicatie
Administratie en infrastructuur

€ € 285.811 € 422.597
€ € 201.661 € 187.080

 2.694.323
 671.738

 3.366.061
 440.391
 173.423

TOTAAL € € 3.286.302 € 4.268.399

INKOMSTEN 2016 2017 2018

2016 2017 2018

Giften € 2.058.179 € 1.780.179 € 1.838.007 
Subsidies € € 902.442 € 1.276.260 
Legaten € € 214.864 € 1.185.015
Interesten en andere inkomsten € € 69.787 € 26.945  25.575
TOTAAL € € 3.245.273 € 4.268.399  3.979.876

 3.979.876

UITGAVEN

 1.285.735
830.558 
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DANK U

Zonder de steun van onze duizenden trouwe schenkers, zouden we deze mooie resul-
taten niet kunnen voorleggen.

We danken ook onze partners:

Bedrijven
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Communicatiepartners

Serviceclubs

Institutionele donoren

Stichtingen

FONDATION 
YVONNE ANTHONI
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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 meteen 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

VOOR DE WERELD

Licht voor de 
Wereld onderschrijft 
de ethische code 
van de VEF

Light for the World Belgium


