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VOORWOORD
Beste sympathisant,
Vorig jaar, in een nogal andere wereld dan waar we nu in leven, bereikten we meer
dan 300.000 mensen met ons werk in Congo, Rwanda en Tanzania. Vandaag, te
midden van de coronacrisis, geven we niet op. Samen met onze partnerorganisaties
doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om de meest kwetsbare mensen te
blijven helpen. Dit kan enkel dankzij de vrijgevigheid van mensen als u. Een oprechte
dankuwel!
Op vlak van oogzorg zetten we ook in 2019 in op decentralisatie en
capaciteitsversterking. We investeerden in opleidingen om zowel algemene
geneesheren tot oogarts op te leiden als voor bijkomende specialisaties zoals de
behandeling van netvliesloslating bij diabetespatiënten. Ook zorgden we voor de
opleiding van gespecialiseerde oogverpleegkundigen. Zij bieden nu in provinciale
ziekenhuizen of dispensaria de nodige basisoogzorg. Zo blijven we verzekeren dat de
allerarmste bevolking kwaliteitsvolle oogzorg krijgt. In Rwanda trekt zelfs een mobiel
medisch team van het Kabgayi oogziekenhuis regelmatig naar vluchtelingenkampen.
Vorig jaar verzorgden ze zo’n 2.500 oogpatiënten, voornamelijk vrouwen en kinderen.
Om de kwaliteit van de zorg te garanderen, investeerden we ook in nieuwe toestellen
en materiaal voor onze partnerziekenhuizen in Congo en Rwanda.
In onze inclusieve onderwijsprogramma’s zien we jaarlijkse een stijging van het
aantal kinderen met een visuele beperking die gespecialiseerde begeleiding
krijgen tijdens hun schoolloopbaan. In 2019 investeerden we vooral in opleidingen.
De gespecialiseerde leerkrachten volgden vervolmakingstrainingen. We streven
naar een optimale begeleiding van de kinderen met een visuele beperking op de
schoolbanken. In Congo startte een nieuwe samenwerking met het katholieke
scholennetwerk. Op die manier kunnen we meer kinderen bereiken en zijn er meer
reguliere scholen die kinderen met een visuele beperking toelaten en begeleiden.
Om ons draagvlak te vergroten en een nieuw publiek aan onze organisatie te binden,
startten we in 2019 met straatwerving. Deze investering werpt zijn vruchten af.
Ons netwerk van Opticiens voor de Wereld en Eye Ambassadors breidde eveneens
verder uit. Zij zijn dan ook de best geplaatste samenwerkingspartners om de
Belgische bevolking bewust te maken van de situatie van blindheid in Sub-Sahara
Afrika.
U leest gedetailleerde informatie over alle verwezenlijkingen in Afrika en België
verder in dit jaarverslag.
Oprechte dank aan ieders bijdrage om zoveel moois te kunnen realiseren.
Veel leesplezier,

Isabelle Verhaegen
Directeur van Licht voor de Wereld
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2019 IN CIJFERS
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CONGO
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oogoperaties
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141.219

289

8.322
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TOEKOMST IN ZICHT

2019 was het derde jaar van ‘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 Congo, Rwanda en Tanzania.

© Dieter Telemans

Licht voor de Wereld zal, verspreid over vijf jaar, een investering doen van
7.399.567 euro.
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CONGO
Naar schatting zijn niet minder
dan 770.000 mensen blind in de
Democratische Republiek Congo. In
de helft van de gevallen is blindheid
te wijten aan 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 oogziekenhuis in
Lubumbashi
- Saint Joseph oogziekenhuis in Likasi
- Saint Raphaël oogziekenhuis in
Mbuji Mayi
- Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi
Verder steunen we ook twee
educatieprojecten:
- Inclusief educatieproject in
Lubumbashi
- Nuru Instituut voor blinde
en slechtziende kinderen in
Lubumbashi
Congo heeft op vlak van oogzorg
te kampen met een gebrek
aan preventieprogramma’s,
gekwalificeerd personeel, goede
infrastructuur en uitrusting, alsook
aan een tekort aan kwaliteitsvolle
geneesmiddelen tegen oogziekten die
tot blindheid lijden. Naar schatting is
er één oogarts per 740.000 inwoners
in Congo. In België is dit 1 per 10.000
inwoners.
Na de erg turbulente periode voor de
verkiezingen, lijkt de politieke rust in
2019 teruggekeerd te zijn in het land.
Na gecontesteerde verkiezingen werd
oppositiekandidaat Felix Tshisekedi
president.

MBUJI MAYI

KOLWEZI
LIKASI

LUBUMBASHI

>>
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CONGO
Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi
Opleidingen
In 2017-2018 heeft Licht voor de
Wereld actief meegewerkt aan
de uitwerking van een nieuwe
nationale oogzorgstrategie in
Congo. Hierbij ondersteunen we
provinciale gezondheidsautoriteiten
om oogzorg te integreren in het
gezondheidssysteem van de
provincies. In 2019 spitste Licht
voor de Wereld zich vooral toe
op het implementeren van deze
strategie, met de steun van de
partnerziekenhuizen in Zuid-Congo.

© Dieter Telemans

Het Sainte Yvonne oogziekenhuis
bereidt zich voor op de centrale
rol die het ziekenhuis zal vervullen
in de provincie Haut-Katanga.
Sainte Yvonne krijgt namelijk
het statuut van ‘Provinciaal
Oogziekenhuis’ toebedeeld en
zal als doorverwijspartner van de
overheid fungeren.

Internationale experten bezochten
Sainte Yvonne tijdens korte missies
om de capaciteiten van het medisch
personeel te versterken:
- Gebruik van de phacoemulsificatietechniek voor de
behandeling van cataract
- Aanleren van strabismuschirurgie
- Vervolmakingscursus
kinderoogchirurgie
- Initiatie tot orthoptie (onderzoek,
diagnose en behandeling van een
afwijkende oogstand, afwijkende
oogbewegingen en een afwijkende
coördinatie tussen beide ogen)
- Refractie en stockbeheer van de
optiekzaak
- Oriëntatie, mobiliteit en
dagdagelijkse vaardigheden
Verder volgde een verpleger
die gespecialiseerd is in het
vervaardigen van
gepersonaliseerde
oogprothesen, een
bijscholingsstage
in Tanzania.
Een anesthesie
verpleegkundige liep
stage in Kinshasa
en een visueel
therapeut ging op
stage in Kenya.

Visuele therapeut Dan onderzoekt de
oogstand van een slechtziende jongen.

>>
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CONGO
Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi
Mobiele klinieken en bewustmaking
Om de strijd tegen vermijdbare
blindheid verder te zetten in de
provincie Haut-Katanga, heeft
het team van Sainte Yvonne
33 opsporingsmomenten in en rond
Lubumbashi georganiseerd. Daarbij
kwamen nog vier missies van ten

minste zeven dagen naar afgelegen
dorpen in de provincie. Het team
voerde er ter plaatse consultaties en
operaties uit. Op deze plaatsen heeft de
lokale bevolking anders helemaal geen
toegang tot oogzorg.

© Dieter Telemans

Vaak komen honderden mensen op
consultatie tijdens één van de mobiele
klinieken van het Sainte Yvonne
oogziekenhuis.

Om de bevolking bewust te maken
van oogziekten en de behandeling
ervan, heeft het ziekenhuis
ook 212 informatiemomenten
georganiseerd. Die gingen door in
verschillende openbare plaatsen zoals
kerken of markten, deur-aan-deur, …

Er werden in 2019 ook twee TV spots en
een radioprogramma uitgezonden.
In 2019 voerden de oogartsen van
Sainte Yvonne 38.184 consultaties en
2.049 operaties uit. In totaal verkocht
de optiekzaak 7.553 brillen.
>>
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CONGO
Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi
Steun aan het beheer van het ziekenhuis
Om de financiële duurzaamheid van
de partnerziekenhuizen zeker te
stellen, heeft Licht voor de Wereld het
Sainte Yvonne ziekenhuis begeleid in
een structureel hervormingsproces.
Het ziekenhuis werd omgevormd tot
vzw met een eigen Raad van Bestuur en
Algemene Vergadering.
Om het ziekenhuis in staat te stellen
zijn ambities waar te maken werd,
tijdens verschillende workshops, een
tienjarig strategisch plan 2019-2028
uitgewerkt. Dit plan houdt rekening met
de institutionele, infrastructurele en
beheersaspecten.

© Dieter Telemans

Het landenkantoor van Licht voor
de Wereld in Congo wordt bemand
door onze programmacoördinator
dokter Jean-Marie Nbenga,
ziekenhuisbeheerder Jean-Pierre
Kajingu en Giscard Tshibambe die
verantwoordelijk is voor financiën en
logistiek. Het team organiseerde in 2019
verschillende workshops. Het doel
hiervan was de partnerziekenhuizen op
verschillende vlakken steun te bieden:
planning, implementatie, opvolging
en evaluatie, financieel beheer,
stockbeheer, rapportering,…

>>
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CONGO
Saint Joseph oogziekenhuis in Likasi
Opleidingen
In 2019 volgden 24 personeelsleden van het ziekenhuis opleidingen, gegeven
door internationale experts. Die gingen over volgende gebieden:
-

Medische en chirurgische praktijken
De behandeling van strabismus, nystagmus en amblyopie
Verfijning van de diagnose inzake refractieafwijkingen en stockbeheer
Low Vision workshop

Mobiele klinieken en bewustmaking
Om de bevolking te informeren
over oogzorg en patiënten ertoe
aan te zetten om zich te laten
behandelen, organiseerde het
Saint Joseph ziekenhuis in 2019
48 bewustmakingsmomenten in
de omgeving van Likasi. De lokale
zenders hebben 34 radiospots en
twee televisieprogramma’s uitgezonden.
In de stad Likasi en haar onmiddellijke
omgeving heeft het team van
Saint Joseph 34 mobiele klinieken
ingezet voor basisconsultaties en

-oogzorg. Patiënten met complexere
oogproblemen werden naar het
ziekenhuis verwezen. In de meer
afgelegen gebieden, waar er een
schrijnend gebrek aan oogzorg is, heeft
het team zeven veldmissies op touw
gezet. Ze organiseerden consultaties en
operaties ter plaatse.
In 2019 hield het Saint Joseph
ziekenhuis 24.969 consultaties,
voerde 814 operaties uit en verkocht
3.078 brillen.

© LftW

Patiënten met complexe
oogproblemen wachten op hun
beurt voor een consultatie bij
medisch directeur dr. Sonny Banza.

>>
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CONGO
Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi
Licht voor de Wereld steunt het Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi sinds
2009. Het is het enige oogziekenhuis in de provincie Oost-Kasaï, een provincie
gekenmerkt door extreme armoede en een schrijnend tekort aan oogzorg.

Volledig nieuwe vleugel in 2019
Gedurende vele jaren was het
ziekenhuis gehuisvest in twee kleine
huurhuizen. In 2016 werd beslist een
nieuw ziekenhuis te bouwen op een
terrein dat dichter bij het centrum van

Mbuji Mayi is gelegen. De eerste twee
gebouwen werden in maart 2017 in
gebruik genomen. In deze gebouwen
waren de administratieve dienst en –
voorlopig – de consultatieruimten en
operatiezalen ondergebracht.

Luchtfoto van het ziekenhuis

De werken werden in 2019
voortgezet en een nieuwe
vleugel kon worden ingehuldigd.
Het gaat om Gebouw B waar
de consultatieruimten en
operatiezalen hun definitieve
bestemming hebben gekregen.
Deze nieuwe infrastructuur
is beter geschikt om aan de
toestroom van patiënten met
oogproblemen het hoofd te
kunnen bieden.

© Saint Raphaël

© Saint Raphaël

De nieuwe vleugel van het
Saint Raphaël oogziekenhuis

>>
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CONGO
Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi

Het paviljoentje dat over het ondergronds
waterreservoir van het ziekenhuis werd geplaatst.

© Saint Raphaël

De bouwwerken gaan
ondertussen verder
(omheining, ondergrondse
watertank, Gebouw C, depot,
wasserij en herstelpunt
voertuigen) en worden door
medisch directeur dr. Richard
Hardi van nabij opgevolgd.
In 2019, hield het Saint
Raphaël ziekenhuis
38.217 consultaties, voerde
1.676 operaties uit en
verkocht 2.005 brillen.

Opleidingen
Om de capaciteiten van het
medisch personeel te versterken,
heeft het Saint Raphaël ziekenhuis
volgende opleidingen georganiseerd:
- SICS techniek voor de
cataractoperaties
- Phaco-emulsificatie voor de
cataractoperaties
- Gebruik van de ‘Yag Laser’
- Chirurgische behandeling van
glaucoom

Bovendien volgde de visueel
therapeute een workshop in
Lubumbashi waar het orthoptisch
management van strabismus
(scheelzien) en enkele praktische
zaken in verband met Oriëntatie,
Mobiliteit en Dagdagelijkse
Vaardigheden, aan bod kwamen.
In totaal volgden zes personeelsleden van het Saint Raphaël
oogziekenhuis een opleiding in 2019.

>>
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CONGO
Saint Raphaël oogziekenhuis in Mbuji Mayi
Oogzorg voor de armste bevolkingsgroep
Het team van Saint Raphaël
onderneemt verschillende keren per
jaar missies naar de meest afgelegen
dorpen van de provincie Oost-Kasai.
De provincie is ontzettend groot en
er zijn geen medische diensten waar
oogzorg verstrekt wordt. In 2019 ging
het om acht veldmissies die volgens
dit stramien verlopen: de eerste week
gaan de consultaties door. De tweede
week opereert dokter Hardi, met een
gemiddelde van 20 operaties per dag.
In totaal realiseerde het team tijdens
deze missies 522 operaties en 4.383
consultaties.

Daarbij organiseerde Saint Raphaël
nog 24 mobiele klinieken in de stad
Mbuji Mayi en omgeving.
Om de bevolking meer bewust
te maken over oogziekten en
de behandeling ervan, werden
25 infomomenten georganiseerd.
Hierbij werden verschillende kanalen
gebruikt zoals boodschappen in de
kerk, op markten, deur-aan-deur,...
Er waren bovendien acht radiouitzendingen in 2019.

© András Hajdù

Op missie met dokter Richard Hardi
naar het binnenland van Congo.

>>
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CONGO
Mwangaza ziekenhuis in Kolwezi
Referentieziekenhuis
Het Mwangaza oogziekenhuis is
operationeel sinds mei 2016. De bouw
van het ziekenhuis werd volledig door
Licht voor de Wereld gefinancierd.
Dit was mogelijk dankzij de steun van
bedrijven en privéschenkers die een
langetermijnengagement hebben
aangegaan. Hierdoor zijn zowel de
financiering van het gebouw, de
infrastructuur en de opleidingen als
de werkingskosten gedurende vijf jaar
gedekt.

Het Mwangaza ziekenhuis moet ook
het statuut van gespecialiseerd
provinciaal oogziekenhuis verwerven
in het kader van de nieuwe nationale
oogzorgstrategie van de Congolese
overheid. Het ziekenhuis moet
kwaliteitszorg verstrekken aan niet
minder dan 2.157.346 inwoners die in
13 gezondheidszones wonen.

Opleidingen
26 personeelsleden hebben
een opleiding gevolgd om hun
capaciteiten te versterken.
In 2019 hebben experten, tijdens
vijf verschillende missies, het
personeel van het Mwangaza
ziekenhuis begeleid. Zo kon het team
efficiëntere behandelingstechnieken
aanleren:
- Cataractbehandeling met phacoemulsificatie
- Technieken voor de chirurgische
behandeling van scheelzien

- Kinderoogchirurgie: cataract en
andere ingrepen
- Verfijning van de diagnose
inzake refractieafwijkingen en
stockbeheer
Verder werden ook volgende
workshops georganiseerd:
- Initiatie orthoptie
- Oriëntatie, mobiliteit en
dagdagelijkse vaardigheden
- Refractie en stockbeheer van
de optiekzaak

>>
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CONGO
Mwangaza ziekenhuis in Kolwezi
Mobiele klinieken en bewustmaking
Er werden, ten slotte, drie veldmissies
naar de meest afgezonderde dorpen
georganiseerd.

Het team heeft in verschillende dorpen
22 mobiele klinieken op touw gezet
voor basisconsultaties en –oogzorg.

In 2019 hield het Mwangaza ziekenuis
31.529 consultaties, voerde 1.033
operaties uit en verkocht 2.241 brillen.

© Jorgo Kokkinidis

In 2019 heeft het Mwangaza ziekenhuis
25 bewustmakingsmomenten
georganiseerd.

Het enthousiaste Mwangaza
team tijdens een veldmissie naar
het geïsoleerde dorp Lubudi.

>>
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CONGO

© Lien Grimonprez

Hommage aan Dr. Socrate Kapalu
Spijtig genoeg delen we in dit
jaarverslag het overlijden mee
van onze medewerker en vriend,
dokter Socrate Kapalu. Hij
kwam op 4 mei 2020 om bij een
tragisch verkeersongeval. Na zijn
studies geneeskunde begon hij,
in april 2009, met Licht voor de
Wereld samen te werken. Zijn
enthousiasme, levenslust, interesse
en grote vakbekwaamheid in de
oogzorg maakten indruk. De keuze
voor een medisch directeur voor
het Mwangaza oogziekenhuis, dat in
2016 in Kolwezi de deuren opende,
was dan ook snel gemaakt.

“Het hele team van Licht voor de Wereld is diep geschokt. Dokter Socrate
werkte met een niet aflatende inzet en een grote passie mee aan onze
projecten. Hij wilde nog zoveel doen voor de verdere uitbouw van de oogzorg
in zijn land. Zijn overlijden is een groot verlies voor Congo. Onze gedachten
gaan uit naar zijn familie en zijn team in het Mwangaza ziekenhuis. Hij is dan wel
voorgoed uit ons midden maar hij blijft voor altijd in ons hart”, getuigt Isabelle
Verhaegen, directeur van Licht voor de Wereld, droef.

Een schitterend parcours
“Ik was heel gelukkig met dit nieuws
en ook wel trots want ik ben fier op
deze grote verantwoordelijkheid”. Zo
reageerde dokter Socrate Kapalu
op zijn benoeming tot medisch
directeur van het nieuwe Mwangaza
oogziekenhuis in Kolwezi in 2016.
Het was ook een sterk signaal en
een symbolisch gebaar want hij is
afkomstig uit de streek en groeide
op in deze Zuid-Congolese stad.

Dokter Socrate was een
onvermoeibare, bijzonder leergierige
werker. In de loop der jaren groeide hij
uit tot een centrale figuur in het werk
van Licht voor de Wereld in Congo.
Na zijn studies geneeskunde begon
hij in april 2009 met Licht voor de
Wereld samen te werken. Het Sainte
Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi
stelde hem aan als algemeen arts met
interesse in oogzorg. >

>>
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CONGO
Hommage aan Dr. Socrate Kapalu

De moeilijke situatie waarin vele
Congolezen zich bevinden baarde
hem grote zorgen. Hij wilde daar
verandering in brengen. “Er is
ongelofelijk veel werk en dat is goed.
Samen met mijn team wil ik van het
Mwangaza oogziekenhuis een groot
provinciaal referentieziekenhuis
maken. Ik wil nog beter worden in
mijn vak zodat ik echt een verschil
kan maken in de geschiedenis van
oogzorg in Congo”, zei hij met de
glimlach.

de leegte die hij achterlaat”, zegt
Isabelle Verhaegen.
Hartelijk bedankt voor alles wat je
voor onze organisatie gedaan hebt,
dokter Socrate! We herinneren jou
als een warme en bescheiden man,
met veel respect voor je personeel
en je patiënten. Je stond altijd klaar
met een glimlach en kwinkslag.
We zijn dankbaar voor alle fijne
momenten samen.

© Anneleen van Kuyck

Jaar na jaar breidde hij zijn ervaring
in de oogheelkunde verder uit
dankzij onder meer opleidingen
gegeven door buitenlandse
experts in de oftalmologie. Zijn
onmiskenbare aanleg en kwalificaties
maakten indruk. Zijn benoeming tot
medisch directeur van het nieuwe
Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi
was dan ook een terechte beloning.
Sinds 2016 leverde hij er uitstekend
werk. Samen met zijn team voerde
hij meer dan 200 consultaties per
week uit.

Hij had grote plannen en wilde
vooral anderen helpen, de meest
kwetsbare bevolkingsgroepen
behandelen. “Dokter Socrate was
vooral een mooi mens. Groot is

>>
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CONGO
Resultaten oogziekenhuizen Congo

Consultaties

Sainte
Yvonne

Saint
Joseph

38.184

24.969

Saint
Mwangaza
Raphael
38.217

31.529

Oogoperaties bij volwassenen

TOTAAL
132.899
4.825

Vrouwen

783

354

679

385

Mannen

903

370

860

491

Oogoperaties bij kinderen

747

Meisjes

141

39

55

84

Jongens

222

51

82

73

Aantal cataractoperaties

1.449

495

1.187

622

3.753

Verkochte brillen

7.553

3.078

2.005

2.241

14.877

>>
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CONGO
Decentralisatie oogzorg: acht opgeleide TSO’s

© Anneleen van Kuyck

* Het gaat om volgende gezondheidszones:
Kalamba, Kafakumba, Kanzenze, Kilela Balanda,
Sakania, Kipushi, Kapalowe en Mufunga.

© Anneleen van Kuyck

Om dit in de praktijk om te zetten,
kregen acht lokale verplegers uit acht
verschillende gezondheidszones* in
Zuid-Congo, een studiebeurs van Licht
voor de Wereld om tot Technicien
Supérieur en Ophtalmologie (TSO) of
gespecialiseerde oogverpleegkundige
te worden opgeleid. Daarna gingen
zij terug aan de slag in het ziekenhuis
waaraan zij voorheen verbonden waren.

Geneesmiddelen, apparatuur en brillen
werden ter beschikking gesteld van
de gezondheidscentra waarvan deze
acht TSO’s afkomstig zijn. Zo kunnen ze
patiënten met oogproblemen opsporen
en behandelen.

© Anneleen van Kuyck

Op initiatief van Licht voor de Wereld
werd in 2017 een nieuw nationaal
oogzorgbeleid voor Congo uitgewerkt.
Onze partnerziekenhuizen spelen,
dankzij hun expertise, een essentiële rol
in de toepassing van de strategie in ZuidCongo. Dit beleid voorziet onder meer in
de decentralisatie van oogzorg om deze
dichter bij de bevolking te brengen.

Celeste van het Hôpital Général de Référence
in Kanzenze, was één van de acht verplegers
die met een studiebeurs de opleiding tot TSO
volgde. Als gespecialiseerd oogverpleger kan
hij nu de mensen uit zijn streek eerste zorg
bij oogproblemen aanbieden. Bij ernstige
aandoeningen verwijst hij door naar het
Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi.

>>
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CONGO
Experts voor onze partners

Dokter Staf Nietvelt tijdens
een opleidingsmissie in het
operatiekwartier in Lubumbashi.

Chirurgische technieken
De eerste opleidingsmissies in
2019 werd uitgevoerd door twee
oogartsen, dr. Wood en dr. Gordillo.
Beide experts brachten veel tijd
door in de operatiezalen van de
oogziekenhuizen van Lubumbashi,
Likasi en Kolwezi. Zij hebben de
lokale oogartsen bijgestaan tijdens
de operaties, hebben hen nieuwe
technieken bijgebracht en hun
competenties geëvalueerd.
Behandeling van strabisme
Een achtdaagse missie bracht de
Belgische orthoptiste Daisy Godts
en oogarts dr. Staf Nietvelt, in
mei, naar Lubumbashi. Het thema
van hun bezoek was onderzoek
en chirurgische behandeling
van strabisme (scheelzien). De
benadering van beide experts is

© LftW

© LftW

De kwaliteit van de verstrekte oogzorg is een absolute prioriteit voor Licht voor
de Wereld. Om ervoor te zorgen dat onze Congolese partners hun diensten
aan de bevolking kunnen diversifiëren en verder professionaliseren, kan onze
organisatie rekenen op de steun van Belgische en internationale experts. Zij
voeren evaluatie- en opleidingsmissies uit.

Orthoptiste Daisy Godts en de visuele
therapeuten van de verschillende
oogziekenhuizen in Congo.

complementair omdat de orthoptiste
het onderzoek voor en na de operatie
voor haar rekening nam terwijl dr.
Nietvelt de operatie uitvoerde. Zeven
oogartsen en acht therapeuten
kregen op die manier opleiding.
Opleiding in refractie
De Indische refractionnist
Boddu Muralidhar is een andere
expert die naar Zuid-Congo
afreisde. Hij bezocht in juni drie
partnerziekenhuizen: Sainte Yvonne
in Lubumbashi, Saint Joseph in
Likasi en Mwangaza in Kolwezi.
Boddu Muralidhar gaf opleiding
aan de personeelsleden van de
refractieafdelingen en optiekzaken.
Hij heeft ook de verschillende
stockvoorraden lenzen, brilglazen
en -monturen onderzocht en
aanwijzingen gegeven over het
beheer ervan.
>>
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CONGO
Inclusief onderwijsprogramma in Lubumbashi
Licht voor de Wereld heeft het inclusief
onderwijsprogramma, dat in 2018
opgericht werd, verder uitgebouwd.
Door de samenwerking met Codilu, het
netwerk van katholieke scholen van
Lubumbashi, kon het project worden
uitgebreid tot een groter aantal scholen.
Onze ngo verleent methodologische
begeleiding alsook technische,
financiële en logistieke steun.

Op het einde van het schooljaar
2018-2019 heeft de cel ‘Inclusief
Onderwijs’ 142 slechtziende kinderen
opgespoord die in aanmerking komen
voor het project. Voor elk kind werd
een individueel gepersonaliseerd
interventieplan opgesteld. Kinderen
met een visuele beperking hebben,
dankzij deze maatregelen, zeer goede
schoolresultaten behaald: 148 van de
185 zijn geslaagd.

© Anneleen van Kuyck

De 15-jarige, slechtziende
Mbombo krijgt individuele
schrijflessen.

De opvolging van de kinderen met een
visuele beperking wordt gedaan door
‘reizende’ gespecialiseerde leerkrachten.
Deze leerkrachten geven individuele
begeleiding aan de kinderen en
bezoeken hen thuis en op school.

Licht voor de Wereld stelt ten slotte
visuele en pedagogische hulpmiddelen
ter beschikking zoals brillen, loepen en
aangepaste schoolboeken.

>>
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CONGO
Inclusief onderwijsprogramma in Lubumbashi
Resultaat opsporing en begeleiding van kinderen
- In zeven scholen werd opsporing verricht.
- Het team spoorde in totaal 142 kinderen met oogproblemen op.
> 73 jongens
> 69 meisjes
- Ze verwezen 142 kinderen door naar het oogziekenhuis waar ze een behandeling
kregen.
> twee werden van cataract geopereerd
> 16 kregen Low Vision hulpmiddelen (monoculaire handtelescoop, staande
loepen, enz.)
> 47 kregen een bril
- 47 kinderen kregen gepersonaliseerde schoolbegeleiding

Missie ervaringsuitwisseling

© LftW
© LftW

© LftW

Van 24 tot 28 juni trok een delegatie van het inclusief onderwijsprogramma
Lubumbashi naar Rwanda. Daar ontmoetten ze de verantwoordelijken van een
soorgelijk programma dat eind 2017 in Kabgayi van start ging. Deze uitwisseling was
voor beide partijen een wederzijdse verrijking.

Er stond heel wat op het programma.
De deelnemers volgden onder andere
workshops over het statuut van
inclusief onderwijs in beide landen.
Er was aandacht voor de opleiding
van de gespecialiseerde leerkrachten,
de procedure voor de begeleiding
van kinderen met visuele beperking
en ten slotte samenwerkingsformules.

De delegatie bezocht verschillende
scholen die deel uitmaken van
het programma en deed enkele
huisbezoeken aan kinderen die door
het programma worden opgevolgd. De
deelnemers waren tevreden over de
interessante en productieve gesprekken
tijdens de missie.
>>
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CONGO

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.

© LftW

Nuru Instituut voor blinde en slechtziende
kinderen in Lubumbashi

Zuster Germaine, lerares aan het
Nuru Instituut, geeft les aan blinde en
slechtziende kinderen in het lager onderwijs.

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 66 blinde en
slechtziende kinderen lager en
secundair onderwijs aan het Nuru
Instituut.

Financiële steun
In 2019, heeft Licht voor de Wereld
opnieuw gerichte financiële steun
verleend aan de werking van het Nuru
Instituut.

De huurinkomsten kan het instituut
gebruiken om zijn werking te
financieren en de duurzaamheid van
het project te vergroten.

Een deel van de financiering werd
besteed aan de inrichting van zes
kamers die in 2018 op een terrein
naast de school werden gebouwd.
Deze kamers worden verhuurd aan
universiteitsstudenten uit Lubumbashi.

Ons lokaal team van ons landenkantoor
heeft de beheerder van de school
ondersteund bij het bijhouden van
boekhoudkundige tools en het opstellen
van het jaarverslag van het schooljaar
2018-2019.

>>
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RWANDA
Ongeveer 105.000 Rwandezen
zijn blind en circa 430.000
slechtziend. Daarbij komen nog
eens 1,5 miljoen mensen met een
refractieafwijking. Dit houdt in
dat zij, met een aangepaste bril,
goed zouden kunnen zien.
In Rwanda is er een groot
gebrek aan medische diensten
die kwaliteitsvolle oogzorg
aanbieden.
De bestaande diensten hebben
bovendien te kampen met een
tekort aan gespecialiseerd
personeel. Er werken slechts
22 gediplomeerde oogartsen
in het hele land. Concreet
wil dit zeggen dat er slechts
een oogarts is voor 560.000
inwoners. In België is dat een
oogarts voor 10.000 mensen.
Daarom wil Licht voor de Wereld,
samen met haar lokale partners,
een verschil maken.
Licht voor de Wereld ondersteunt
de Kabgayi Eye Unit, een
inclusief onderwijsprogramma
in het bisdom Kabgayi en de
Gatagara school voor blinde
en slechtziende kinderen in
Rwamagana.

KIGALI

KABGAYI
BISDOM
KABGAYI

RWAMAGANA

>>
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Kabgayi oogziekenhuis
Het Kabgayi oogziekenhuis is officieel
erkend door het Ministerie van
Volksgezondheid als referentiecentrum
voor oogzorg. Hierdoor behandelt
het oogziekenhuis patiënten
die doorgestuurd zijn door alle
districtziekenhuizen van het land en ook
patiënten uit buurlanden.
Ook in 2019 was het Kabgayi
oogziekenhuis een belangrijke speler
bij het toegankelijk maken van oogzorg
in het land.
Dr. Théophile Tuyisabe, medisch
directeur van het ziekenhuis,
en zijn team stonden in voor
6.977 oogoperaties, waaronder
923 bij kinderen. Maar in het ziekenhuis
worden niet alleen oogziektes
behandeld, ook patiënten met
refractieafwijkingen kunnen er terecht.
Zij hebben een bril nodig. De optiekzaak
verschafte een bril aan 1.837 patiënten.

Belangrijk is ook dat de sociale dienst
van het ziekenhuis de armste en
meest kwetsbare patiënten helpt. In
totaal kregen in 2019 1.766 mensen
ondersteuning. De sociale dienst stond
in voor de financiering van:
-

transportkosten (299 patiënten)
medische zorg (454 patiënten)
maaltijden (685 patiënten)
chemotherapie (285 patiënten)
speciale onderzoeken (34 patiënten)
visuele hulpmiddelen (acht patiënten)
andere aan oogzorg gerelateerde
behoeften (één patiënt)

© Karen Vandenberghe

Dr Théophile Tuyisabe,
medisch directeur van het Kabgayi
oogziekenhuis, onderzoekt één van
zijn patiëntjes.

>>
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RWANDA
Kabgayi oogziekenhuis
Opleidingen
In Rwanda is er, wat oogzorg betreft,
een schrijnend tekort aan gekwalificeerd, goed opgeleid personeel.
Financiering van de opleiding van een
oogarts, verplegers en TSO’s (techniciens supérieurs en ophtalmologie
of gespecialiseerde oogverplegers)
is dus één van de belangrijkste zaken
waar Licht voor de Wereld op inzet.

Als erkend opleidingscentrum
heeft het Kabgayi oogziekenhuis
ook een opleiding van drie
dagen gegeven aan 30 TSO’s die
in districtziekenhuizen van de
Zuidelijke en de Westelijke provincie
werken. De opleiding ging over
de behandeling van oogziektes bij
kinderen.

Eén verpleegkundige gespecialiseerd
in visuele therapie en drie TSO’s
volgden gedurende drie maanden
een intensieve opleiding in refractietechnieken in India.

In de loop van het jaar ontving het
Kabgayi oogziekenhuis verder ook
nog 30 Rwandese stagiaires die een
opleiding tot TSO volgen. De stages
duurden twee weken tot een maand.

“Als oogarts kan ik patiënten een beter leven schenken”
De Rwandese dr Livin Uwemeye
studeert oftalmologie aan
de Tanzaniaanse Universiteit
KCMUCo (Kilimanjaro Christian
Medical University College), met
een door Licht voor de Wereld
gefinancierde studiebeurs. Eens
hij zijn diploma op zak heeft,
zal hij het team van het Kabgayi
oogziekenhuis in Rwanda
versterken.
Livin Uwemeye is 31 en haalde,
in 2015, zijn doktersdiploma aan
de University of Rwanda.
“Ik heb daarna voor oftalmologie
gekozen omdat ik geïnspireerd was door
het verhaal van een vroegere klasgenoot.
Hij was slechtziend en lezen viel hem
heel zwaar, wat studeren erg moeilijk
maakte. Na het secundair onderwijs

liet hij zich in het Kabgayi
oogziekenhuis opereren. Na de
operatie, kon hij veel beter zien.
Nu studeert hij om anesthesist
te worden. Zijn verhaal is mij
altijd bijgebleven.”
Dokter Livin wil zich
specialiseren in pediatrische
oftalmologie om kinderen
met oogziekten te kunnen
behandelen. “Dankzij
oogheelkunde kan ik mensen
een beter leven schenken en
dat vind ik het belangrijkste
aspect van mijn beroep.”
De jonge arts zal in augustus 2020
afstuderen en aan de slag gaan in het
Kabgayi oogziekenhuis om de werkdruk
van het team van dokter Théophile
Tuyisabe te verlichten.
>>
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Kabgayi oogziekenhuis
Mobiele klinieken
maar ook in vluchtelingenkampen
en gevangenissen. In 2019 vonden
10.141 consultaties en 443 operaties
plaats tijdens de mobiele klinieken van
Kabgayi.

© Karen Vandenberghe

Om ook de armste patiënten toegang
te geven tot kwaliteitsvolle oogzorg
organiseert het team van het Kabgayi
oogziekenhuis regelmatig mobiele
klinieken in de ziekenhuizen van de
verschillende Rwandese provincies

Lachende gezichten tijdens een
mobiele kliniek van het Kabgayi
oogziekenhuis.

Resultaten Kabgayi oogziekenhuis
Kabgayi
Consultaties

41.758

Oogoperaties bij volwassenen
Vrouwen

2.986

Mannen

3.068

Oogoperaties bij kinderen
Meisjes

381

Jongens

542

Aantal cataractoperaties

3.745

Verkochte brillen

1.837
>>
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© Suzi McGregor/istockphoto.com

Kabgayi oogziekenhuis

Oogzorg voor vluchtelingen
Via het Kabgayi oogziekenhuis kan
Licht voor de Wereld een groot
verschil maken in het leven van
mensen op de vlucht. Er verblijven in
totaal zo’n 172.000 vluchtelingen in
Rwanda, in zes kampen en stedelijk
gebied. De demografie van de
vluchtelingenpopulatie in Rwanda
bestaat voornamelijk uit vrouwen en
kinderen.*
Vanaf 1996 vangt Rwanda voornamelijk
Congolese vluchtelingen op. Als gevolg
van spanningen rond de verkiezingen
in 2015 in het naburige Burundi heeft
Rwanda zijn grens geopend voor de
opvang van duizenden Burundese
vluchtelingen.
Naast de voornamelijk Congolezen en
Burundezen die hun land ontvluchtten,

ontvangt Rwanda nog vluchtelingen uit
60 andere landen zoals Afghanistan,
Eritrea, Tsjaad, Haïti, Somalië en Zuid
Sudan.
Integratiebeleid
Vluchtelingen in Rwanda krijgen het
recht om te werken. De regering
heeft een beleid** uitgewerkt om
vluchtelingen geleidelijk te integreren
in de nationale systemen voor
gezondheidszorg en onderwijs.
De eerstelijnsgezondheidszorg voorziet
humanitaire organisaties in de kampen
zelf. De vluchtelingen worden naar de
plaatselijke gezondheidsinstellingen
gestuurd voor secundaire en tertiaire
verwijzingen.
>>
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RWANDA
Kabgayi oogziekenhuis
Oogzorg voor vluchtelingen
Mobiele oogklinieken
Het Kabgayi oogziekenhuis staat in
voor kwaliteitsvolle oogzorg in de
kampen. Dokter Théophile Tuyisabe, de
medisch directeur van het ziekenhuis,
legt uit hoe ze dit organiseren: “Wij
bezoeken elk jaar de zes verschillende
vluchtelingenkampen tijdens een
‘mobiele kliniek’ waarbij we ter plaatse
zorg bieden.
Vluchtelingen zijn kwetsbare mensen
die vaak geen toegang hebben tot
oogzorg en dus een groter risico lopen
om blind te worden. Humanitaire
organisaties helpen de vluchtelingen
door basisgezondheidszorg te verlenen.

Hun teams hebben echter vaak niet de
nodige kennis om beginnende stadia
van oogziektes te herkennen en zo
blindheid te vermijden.
Daarom trekken wij met ons
team regelmatig naar de
vluchtelingenkampen. We organiseren
er consultaties en delen gratis
medicijnen uit. Omdat er op die
locaties geen operatiezaal aanwezig
is, nemen we iedereen die een operatie
nodig heeft, mee naar het Kabgayi
oogziekenhuis. We voeren alle operaties
voor deze mensen gratis uit.”

In 2019 organiseerde het team van Kabgayi zeven verschillende mobiele
klinieken in de vluchtelingenkampen. In totaal voerde ze er 4.592
consultaties en 290 cataractoperaties uit. 61 procent van de onderzochte
mensen met oogproblemen waren vrouwen en meisjes. Een logisch
percentage aangezien er vooral vrouwen en kinderen in de kampen leven.
De oogspecialisten onderzochten 1.187 kinderen en 3.405 volwassenen.

* Bron: https://www.unhcr.org/rw/refugees
** Bron: https://www.unhcr.org/rwanda.html
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Er zijn in Rwanda zes scholen
gespecialiseerd in de opvang van
kinderen met visuele beperking.
Maar overal ontbreken de nodige
orthopedagogische competenties om
de betrokken kinderen en jongeren een
aangepaste schoolopleiding te geven.
En er is bovendien ook geen aangepast
nationaal curriculum.

© LftW

Gataraga school voor blinde en slechtziende
kinderen in Rwamagana

Licht voor de Wereld steunt, samen
met de ngo Fracarita Belgium, de HVP
Gatagara school in Rwamagana. Deze
samenwerking zorgt ervoor dat de blinde
en slechtziende leerlingen beschikken
over aangepaste infrastructuur.
De leerlingen van de Rwamagana
school hebben een ernstige visuele
beperking en kunnen niet in het
inclusief onderwijs geïntegreerd
worden. Zij krijgen een individuele,
holistische, pedagogische begeleiding,
medische zorg en er worden ook
parascolaire activiteiten aangeboden.
Licht voor de Wereld financiert de
aankoop van didactisch materiaal zoals
braillepapier.
Verder financieren we ook opleidingen
om de vaardigheden van het
onderwijzend personeel te versterken
en kwalitatieve pedagogische
begeleiding aan te bieden. In 2019

werden verschillende opleidingen
georganiseerd voor de leerkrachten
van Rwamagana: Braille (kortschrift/
graad II), een inleidende cursus
informatica en ‘autonomie van
kinderen’.

Aantal leerlingen in het lager en secundair onderwijs
Kinderen met een visuele beperking
TOTAAL

blind
slechtziend

98
54
152
>>
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Gataraga school voor blinde en slechtziende
kinderen in Rwamagana
Schoolresultaten 2019
Op het einde van elke cyclus nemen
de leerlingen van Rwamagana deel
aan het nationale examen, net als
alle andere leerlingen in Rwanda.

Zij behalen uitstekende resultaten en
de Rwamagana school is één van de
Schools of Excellence van het district.

Nationaal examen 2019
Leerlingen geslaagd
4

Eerste en tweede graad secundair onderwijs

13 op 14

Derde graad secundair onderwijs

20 op 22
en hun diploma behaald

© Fracarita

Lager onderwijs

>>
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Inclusief onderwijsprogramma voor
slechtziende kinderen
In oktober 2017 startte Licht voor de
Wereld een proefproject ‘Inclusief
Onderwijs’ voor slechtziende kinderen
in de scholen van het bisdom Kabgayi.
Een lokaal team dat bestaat uit een
coördinator en drie itinerant teachers
of gespecialiseerde leerkrachten,
houdt toezicht op de uitvoering
van het project. Het team volgde
in het oogziekenhuis van Kabgayi
een opleiding over Low Vision, de
oorzaken ervan en welke begeleiding
slechtziende kinderen nodig hebben.
In de Rwamagana school voor blinde
en slechtziende kinderen kregen zij
een opleiding rond de verschillende
aspecten van onderwijzen aan
slechtziende kinderen.
- Het project heeft als doel kinderen
met een visuele beperking eerst
op te sporen en erop toe te zien
dat zij de nodige oogzorg en
aangepaste visuele hulpmiddelen
krijgen. Daarna bieden we hen
een gepersonaliseerde opvolging
en begeleiding aan zodat hun
schoolopleiding zo goed mogelijk
verloopt.

Het inclusief onderwijsprogramma
omvat vier onderdelen:
- Opleiding en bewustmaking van
schooldirecteurs, leerkrachten en
ouders van slechtziende kinderen
- Opsporing in de scholen
- Medische opvolging van de kinderen
die oogzorg nodig hebben in het
Kabgayi oogziekenhuis
- Pedagogische begeleiding van
slechtziende kinderen
In 2019, heeft het team de activiteiten
rond opsporing van slechtziende
kinderen in verschillende scholen
voortgezet zodat deze kinderen
de nodige oogzorg kregen.
Bewustmakingsinitiatieven werden
op touw gezet om inclusief onderwijs
te bevorderen en te informeren over
slechtziendheid bij kinderen.

Workshops opleiding en sensibilisering
Directeurs en verantwoordelijken voor het onderwijs

36

Ouders van slechtziende kinderen

77

Klassenleerkrachten

74

Itinerant teachers

2

>>

LICHT VOOR DE WERELD JAARVERSLAG 2019 | 32

RWANDA
Inclusief onderwijsprogramma voor
slechtziende kinderen
Opsporing en begeleiding van de kinderen
Scholen waar opsporing werd georganiseerd

40

Onderzochte kinderen

1.984

Kinderen doorverwezen naar Kabgayi Eye Unit

90

Kinderen behandeld in Kabgayi Eye Unit

46

Kinderen geopereerd in Kabgayi Eye Unit

16

Kinderen die een Low Vision hulpmiddel kregen

33

Kinderen die een bril kregen (bv. ernstige refractieafwijking)

41

Kinderen die een gepersonaliseerde pedagogische opvolging kregen
Low Vision
Ernstige refractieafwijking
TOTAAL

39
20
59

>>
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TANZANIA
Tanzania telt ongeveer 450.000
blinde personen. Ongeveer de
helft van hen heeft cataract en zou
opnieuw kunnen zien na een relatief
eenvoudige operatie. Ongeveer
20.000 kinderen zijn blind.
Zonder behandeling of aangepaste
optische hulpmiddelen bemoeilijkt
deze beperking de toegang tot
informatie, educatie, werk en
diensten.
Er bestaat nog steeds een
nijpend structureel tekort aan
gekwalificeerd personeel en
degelijke infrastructuur in Tanzania.
Met een jaarlijkse bevolkingsgroei
van bijna 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 KCMCziekenhuis in Moshi, het Saint
Francis Referral ziekenhuis in
Ifakara en het Saint Joseph’s
Mission ziekenhuis in Peramiho
(Songea).
Daarnaast beheert Licht voor de
Wereld in Tanzania ook een inclusief
onderwijsprogramma in de regio’s
Dodoma en Morogoro. We ijveren
ervoor dat zoveel mogelijk kinderen
met een visuele beperking samen
met hun ziende leeftijdsgenootjes
les kunnen volgen.

MOSHI

DODOMA
REGIO

DAR ES SALAM
MOROGORO
REGIO

IFAKARA

SONGEA
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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. Sinds 1997 steunt Licht
voor de Wereld het oogdepartement
van CCBRT.

© Dieter Telemans

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.

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 zullen hun studie in 2020
afwerken. Een van de oogartsen
van CCBRT, dr Mustapha volgde
ook een gespecialiseerde
opleiding voor netvliesoperatie
in Bangladesh. In 2019 voorzag
CCBRT ook continue on-the-jobtraining voor het eigen personeel.

Na zijn zichtreddende cataractoperatie kan deze jongen opnieuw
de les goed volgen.

>>
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TANZANIA
KCMC in Moshi
Het Kilimanjaro Christian Medical
Centre, beter bekend als KCMC, werd in
1971 opgericht door de Good Samaritan
Foundation. Het ziekenhuis ligt in het
noorden van Tanzania, aan de voet
van de Kilimanjaro. Het is één van de
weinige gespecialiseerde ziekenhuizen
in Tanzania dat oogzorg bij kinderen
verstrekt (andere zijn CCBRT en
Muhimbili National Hospital).
KCMC is een referentieziekenhuis en
bedient ongeveer 8,3 miljoen mensen
uit de noordelijke en centrale regio’s
van Tanzania. Er zijn 450 bedden en
rond de 1.000 personeelsleden.
De oogartsen van KCMC stellen vast
dat veel kinderen met oogproblemen
blind worden omdat ze te laat naar het
ziekenhuis gebracht worden, of omdat
ze na een cataractoperatie niet op
controle komen.
Licht voor de Wereld werkt sinds 2013
samen met het KCMC-ziekenhuis. In
2019 voerde het lokaal team 38.947
consultaties uit, zowel in Moshi, waar
het ziekenhuis gelegen is, als tijdens
verschillende missies in de regio.

Referentieziekenhuis
pediatrische oftalmologie
KCMC is een van de gespecialiseerde
oogziekenhuizen in Tanzania.
De partner is verantwoordelijk
voor capaciteitsopbouw en
gespecialiseerde medische zorg
voor kinderen met een oogprobleem.
Om gezondheidszorg toegankelijker
te maken, versterkt KCMC de
doorverwijzingsziekenhuizen
in Songea en Ifakara. Visuele
therapeuten en optometristen worden
opgeleid en in tussentijd voert KCMC
pediatrische outreaches uit in de
twee doorverwijzingsziekenhuizen.
Het team behandelt en opereert ter
plaatse kinderen met oogproblemen.
Tegelijkertijd versterkt het team van
KCMC de medische competenties van
het oogzorgpersoneel van Saint Francis
en Saint Joseph.

Retinoblastoom
KCMC bouwde zijn capaciteit verder
uit om kinderen met retinoblastoom,
een kanker in het oog, te behandelen.
Het ziekenhuis is één van de weinige
in Sub-Saharaans Afrika die patiënten
met deze kanker de juiste zorg kan
bieden. In 2019 ondergingen op
KCMC 48 kinderen jonger dan vijf
een retinoblastoombehandeling.
Retinoblastoom komt zelden voor bij
kinderen ouder dan vijf.

>>
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TANZANIA
Saint Francis Referral Hospital
en Saint Joseph’s Mission Hospital
Ifakara Eyes Initiative
Dit initiatief van het Saint Francis
ziekenhuis screent elk jaar
tienduizenden schoolkinderen op
oogproblemen. In 2019 screende een
medisch team van Saint Francis alle
scholen van het Kilombero District
Council. In 2020 zal het team meer dan
honderd scholen screenen, namelijk
alle lagere scholen van twee districten
(Ulanga and Malinyi district). Bovendien
zullen de leerkrachten van deze
scholen een opleiding krijgen om
oogproblemen te herkennen en leren
ze hoe ze leerlingen met een visuele
beperking kunnen ondersteunen.

© LftW

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, werden tot voor kort slechts
basisoogzorgdiensten aangeboden.
Licht voor de Wereld versterkt in
de twee regionale ziekenhuizen
de oogzorgdepartementen
zodat het lokaal personeel de
meeste oogaandoeningen kan
behandelen. Uiteindelijk moeten al
deze inspanningen leiden tot twee
goed functionerende
oogafdelingen waar kinderen
steeds terecht kunnen.

Het medisch team van Saint Francis
tijdens een schoolscreening in het
Kilombero District Council.

Resultaten Ifakara Eyes Initiative
Aantal bezochte scholen

152

Aantal kinderen gescreend

51.992

Aantal kinderen dat een behandeling kreeg

1.892

Aantal kinderen dat een bril of hulpmiddel ontving

390
>>
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TANZANIA
Saint Francis Referral Hospital
en Saint Joseph’s Mission Hospital
Opleidingen
Saint Francis
Dr. Paul Bartholomew van St. Francis
startte in oktober 2018 een opleiding
tot oftalmoloog aan de Muhimbili
Universiteit in Dar es Salaam. Een van
de optometristen volgde in 2019 een
opleiding ‘visuele therapie’ in KCMC.
Saint Joseph’s
Ook het personeel van St Joseph’s
volgde verschillende opleidingen.

Dr Selina volgt in 2020 haar laatste
jaar oftalmologie aan de Muhimbili
Universiteit, een optometrist
volgde in 2019 een opleiding
‘visuele therapie’ bij KCMC en twee
medewerkers begonnen eind 2019
met een opleiding tot optometrist:
één aan KCMC en de andere aan
het Mvumi-instituut in Dodoma. Een
van de verpleegsters is dankzij een
extra opleiding in Mvumi opgeleid
tot assistent-oftalmologische
verpleegster in 2019.

Resultaten oogziekenhuizen Tanzania

Consultaties

CCBRT

KCMC

Saint
Francis

Saint
Joseph

TOTAAL

74.249

38.947

12.384

15.639

141.219

Oogoperaties bij volwassenen

8.322

Vrouwen

2.865

1.067

93

44

Mannen

2.752

1.358

74

69

Oogoperaties bij kinderen

1.448

Meisjes

218

358

21

37

Jongens

210

525

33

46

Aantal cataractoperaties

3.022

1.579

43

148

4.792

Verkochte brillen

1.074

3.553

1.291

246

6.164
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TANZANIA
Inclusief onderwijsprogramma

© LftW

In twee regio’s, Morogoro en Dodoma,
ondersteunt Licht voor de Wereld
Itinterant Teachers of gespecialiseerde,
reizende leerkrachten. In 2018 stopte
de samenwerking met TSB (Tanzanian
Society for the Blind. Er werd geen
geschikte lokale partner gevonden
ter vervanging. Hierdoor moest Licht
voor de Wereld dit onderdeel van het
programma zelf coördineren.
Ondertussen zijn er 22 gespecialiseerde
leerkrachten actief: negen leerkrachten
in zeven verschillende districten in
Dodoma en 13 in acht districten in
Morogoro. Zij zijn verantwoordelijk
voor de opsporing, identificatie en
doorverwijzing van kinderen met
zichtproblemen naar districts-, regionale
of gespecialiseerde ziekenhuizen.

Hierna zoeken ze naar de best
mogelijke oplossing om de kinderen op
de schoolbanken te krijgen. De meeste
kunnen terecht in hun wijkschool met
de nodige begeleiding.
Hun klasleerkracht, ouders en
zijzelf krijgen begeleiding van de
gespecialiseerde leerkrachten tijdens
dit integratieproces.
Blinde en erg slechtziende kinderen
met moeilijke levensomstandigheden
verblijven op een internaatschool.
Daar krijgen ze in eerste instantie
apart voorbereidende 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.

Het trotse team van het
inclusief onderwijsprogramma
in Tanzania.

Resultaten inclusief onderwijs Tanzania
In 2019 zaten dankzij Licht voor de Wereld 289 kinderen met
een visuele beperking op de schoolbanken.
>>
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TANZANIA
Geregistreerde ngo in Tanzania
in Tanzania geregistreerd te zijn, kan
Licht voor de Wereld onder meer de
juiste Memorandums of Understanding
sluiten met de juiste ministeries over
inclusieve onderwijsactiviteiten.
Eveneens in januari 2019 begon
Kevin Gilmont te werken als expatcoördinator bij het Tanzaniaanse
landkantoor van Licht voor de Wereld.
In 2020 zal een overdrachtsproces
aan een Tanzaniaanse opvolger
van start gaan.

V.l.n.r.: leden van de Raad van Bestuur Licht voor de Wereld België
in Tanzania: John Kalage en Grace Qorro, directeur Licht voor de
Wereld Isabelle Verhaegen, verantwoordelijke programma’s Koen
Lein, programmacoördinator landenkantoor Tanzania Kevin Gilmont.

© LftW

In januari 2019 startte Licht voor
de Wereld het proces om zich te
registreren als ngo in Tanzania. In
2018 werd de samenwerking met onze
voormalige partner TSB (Tanzanian
Society for the Blind) opgeschort.
Daarom nam Licht voor de Wereld
zelf de inclusieve onderwijsactiviteiten
van het programma op zich. In 2019
heeft Licht voor de Wereld dus dit
programma zelf gecoördineerd, met
mondelinge overeenkomsten met lokale
overheden (LGA) op districtsniveau in
de regio’s Morogoro en Dodoma. Door

>>
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KWALITEITSUITRUSTING
VOOR ONZE
PARTNERZIEKENHUIZEN
Elk jaar investeert Licht voor de Wereld in de aankoop van toestellen en materiaal
voor haar partnerziekenhuizen. Deze investeringen zijn onontbeerlijk opdat
onze oogartsen in optimale omstandigheden kunnen werken, kwaliteitsoogzorg
verstrekken en de voornaamste oogziekten behandelen.

CONGO

RWANDA

In 2019 investeerden we voor 200.000
euro aan infrastructuur in onze vier
partnerziekenhuizen. Dit bedrag werd
besteed aan de aankoop van moderne
uitrusting en apparaten, waaronder:

Ook voor het oogziekenhuis van
Kabgayi kochten we nieuwe toestellen
aan. Het ging over een investering van
100.000 euro:

- Twee AB Scans voor de ziekenhuizen
van Likasi, Mbuji Mayi en Lubumbashi.
Deze toestellen dienen om een echoonderzoek uit te voeren van het oog.
- Twee spleetlampen voor de
ziekenhuizen van Kolwezi en
Lubumbashi. Een spleetlamp is een
microscoop waarmee de oogarts het
voorste deel van het oog onderzoekt.
- Twee gezichtsveldmeters voor de
ziekenhuizen van Kolwezi en Likasi. Het
gezichtsveld is het beeld dat we zien
met één oog, terwijl we naar een vast
punt kijken. Deze meter dient andere
voor het opvolgen van glaucoom.
- Twee phaco-emulsificatie machines
voor de ziekenhuizen van Kolwezi en
Lubumbashi. Hiermee kan een oogarts
tijdens een cataractoperatie de
troebele lens verpulveren en opzuigen
via een micro-incisie.
- Twee draagbare operatiemicroscopen
voor de ziekenhuizen van Kolwezi
en Likasi. Deze zijn gemakkelijker
te hanteren tijdens operatie en
veldmissies.
- Een anesthesietoestel voor het ziekenhuis van Lubumbashi, voornamelijk
gebruikt om op een veilige manier oogoperaties bij kinderen uit te voeren.

- Een toestel voor het Biosafety
Cabinet. Dit dient om geneesmiddelen
te mengen, voor de behandeling van
retinoblastoom, een oogkanker, met
chemotherapie.
- Met een OS3 machine kan de oogarts
zowel netvlies als phaco-operaties
uitvoeren. Voor deze aankoop
moesten hiervoor twee verschillende
machines gebruikt worden.
- Een Visucam camera voor
oogfundusonderzoek. De oogarts
bekijkt ermee het inwendige van het
oog om afwijkingen van het netvlies
vast te stellen. Het vergemakkelijkt
de diagnose en de opvolging
van oogziekten als glaucoom en
diabetische retinopathie.
- Wisselstukken voor de phacomachine

>>
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© Karen Vandenberghe

ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE
Om het Belgische publiek te informeren over de ongelijkheid in de wereld op het
gebied van oogzorg, zet Licht voor de Wereld bewustmakingscampagnes op. Deze
lieten weinig mensen onbewogen. U leest er meer over in de volgende bladzijden
van dit jaarverslag.

Opticiens voor de Wereld
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.

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 bijdrage aan Licht voor de Wereld
per verkochte bril.

PTICIENS

VOOR DE
© András Hajdú

WERELD

Van harte dank aan al onze ‘Opticiens voor de Wereld’
- Alain Afflelou Opticien,
Ronse
- Brilcenter Bonte, Ieper
- Brillier, Lier
- DM Optiek, Hamme
- Focus Optiek, Eine
- Frank Nuytinck, Evergem
- I-Care, Halle
- Inter Visie Optiek,
Kortrijk
- Lambrechts Optiek, Brecht
- Meeussen Galerie
Optiek, Antwerpen
- Mill’optics, Hamme-Mille
- Optic Alain, Laken
- Optiek & Hoorcentrum
Christiaens, Avelgem

- Optiek Albrecht,
Oostakker
- Optiek Boeykens,
Lebbeke
- Optiek Caluwaerts,
Zaventem
- Optiek Cardoen, Beselare
- Optiek Daelman,
Londerzeel
- Optiek De Putter,
Aarschot
- Optiek DecosterRobeyns, Sint-Gillis-Waas
- Optiek Decraene,
Bellegem
- Optiek Dobbelaere,
Kortemark

- Optiek Dresen, Oostende
- Optiek Ellen Van Bael,
Temse
- Optiek Eveline,
Scheldewindeke
- Optiek Gysels,
Lichtervelde
- Optiek Het Oog, De Pinte
- Optiek iXie, Ternat
- Optiek Jo, Zulte
- Optiek Joost, Deftinge
- Optiek Lammerant,
Deinze
- Optiek Maudens, Wetteren
- Optiek Mon Tuur, Kortrijk
- Optiek Nathalie Bladt,
Leuven

- Optiek Nijs, Herzele
- Optiek Ockerman,
Sint-Gillis-Dendermonde
- Optiek Pollers,
Houthalen-Helchteren
- Optiek Theo Habex, Genk
- Optiek Van der Linden,
Zele
- Optiek Vandeputte,
Harelbeke
- Optiek Vandorpe,
Sint-Amandsberg
- Optiek Vernaillen Lydia,
Affligem
- Optiek33, Sint-Niklaas
- Optiekhuis Vleeracker,
Leuven

- Optiekpunt, Roeselare
- Optique Brinkmann,
Libramont
- Optisch Centrum
Claeys, Zottegem
- Stoot Optiek, Edegem
- Toop Kids Eyewear,
Leuven
- Vandecruys Optiek,
Laakdal
- Vue Sur Flagey,
Brussel
- Wauters Eyeboutique,
Sint-Martens-Latem
- Yalora optiek, Tremelo
- Zeiss Vision Center Optiek Annys, Asse

>>
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ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE

Opticiens voor de Wereld
Opticiens voor de Wereld in de pers
In 2019 verwelkomden we opnieuw heel wat nieuwe Opticiens voor de Wereld.
De regionale pers bracht dit regelmatig onder de aandacht. Er verschenen artikels
in verschillende regionale media zoals HLN regio, Het Nieuwsblad regionaal, Steps,
Made In en andere. Ook in de gespecialiseerde pers werd hierover geschreven. We
danken Eye Opener, een tweemaandelijks vakblad voor opticiens en de website
Belgoptic voor hun engagement.

>>
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ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE

Opticiens voor de Wereld
Kunstwerken die ogen openen
In samenwerking met onze ‘Opticiens
voor de Wereld’ organiseerde Licht voor
de Wereld in het najaar van 2019 een
creatieve wedstrijd. Deze startte op
donderdag 10 oktober: de Werelddag
van het Zicht en liep af op 9 november.
We spoorden de kinderen,
kleinkinderen, buurkinderen,… van de
klanten van alle deelnemende opticiens

aan om een origineel kunstwerkje te
maken rond het thema ogen.
Per optiekwinkel kregen er twee
winnaars een hypermoderne VR-bril,
geschonken door Zeiss.
In totaal namen 42 opticiens deel aan
deze actie en mochten we een 100-tal
kunstwerkjes in ontvangst nemen.

© Institut St-Joseph
© M. Lauwaerts

© M. Lauwaerts

Enkele toppers:

>>
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ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE

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 2019
bereikten we met 26 presentaties meer dan 1.224 leden van het Davidsfonds, KVLV,
Markant, Neos en enkele service clubs. In totaal brachten deze presentaties 7.226
euro op.
Dank aan de verenigingen voor hun vertrouwen en dank aan onze Eye Ambassadors
voor hun waardevol engagement:
-

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

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

-

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

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

-

Dr. Rommel J.
Dr. Schulte A.
Dr. Schurmans A.
Dr. Seynaeve H.
Dr. Stevens L.
Dr. Spileers W.
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 Meer N.
Dr. Van Thillo J.
Dr. Vandamme D.
Dr. Vandekerckhove G.
Dr. Vandewalle E.
Dr. Vande Walle S.
Dr. Vandeweghe K.
Dr. Van Loey S.
Dr. Vanschoubroek K.
Dr. Verhulst E.
Dr. Vercruyssen J.
Dr. Vermorgen K.
Dr. Weyns M.
Dr. Willems A.
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ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE

Geblinddoekt parcours

© Ubuntu

Tijdens de zomer van 2019 was
het team van Licht voor de Wereld
aanwezig op verschillende festivals en
evenementen met een blindenparcours.

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.
Op volgende evenementen was ons
team met vrijwilligers aanwezig:
- Irisfeest in Brussel
- Ubuntu festival in Boom
- Festival l’Afrique en Couleurs in Brussel
- Minikamp Jamboree van de Scouts in
Sint-Joris-Weert
- Koninklijk atheneum Aalst
We mochten op verschillende van onze
jongerenambassadeurs rekenen om het
blindenparcours te begeleiden. Bedankt
aan iedereen die enthousiast meehielp!

© LftW

Vrijwilliger Jonas helpt een
geblinddoekt meisje door
het parcours tijdens het
Ubuntufestival.

Onze medewerkers staan klaar om de grote
meute te ontvangen tijdens het Irisfeest in het
Warandepark in Brussel. Terwijl de kinderen het
blindenparcours ontdekken, geven we ook altijd
een woordje uitleg aan de ouders over ons werk
voor de meest kwetsbare mensen in Afrika

>>
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ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE

© Amy Mason

Interactief lessenpakket
Griet en de leerlingen
van het vijfde leerjaar
van Gemeentelijke
Basisschool Van Asbroek
uit Jette.

Griet van Lier zet zich in als vrijwilligster
voor Licht voor de Wereld. Ze werkte
een razend interessant lessenpakket
uit voor het lager, secundair en hoger
onderwijs. Rekening houdend met de
leeftijd en de leerstijl besteedt Griet
tijdens haar gastles aandacht aan het
oog en de werking ervan. Daarnaast
geeft ze les over de problematiek rond
blindheid en slechtziendheid bij ons
in België en in ontwikkelingslanden.
Op basis daarvan wordt de werking van
Licht voor de Wereld uitgelegd.
Griet is zelf verloskundige en heeft de
lerarenopleiding gevolgd. Ze houdt
rekening met de eindtermen bij het

samenstellen van de gastles. Zo is het
voor de leerkrachten interessant want
ze verliezen geen lesuren door de
gastles. De les duurt een voormiddag
en is erg ervaringsgericht. Leerlingen
kruipen in de huid van een blinde of
slechtziende persoon, leren hun naam in
braille schrijven en ontdekken zelf nog
veel meer over hun ogen aan de hand
van verschillende proeven.
Elke les wordt zoveel mogelijk
aangepast aan de vraag van de
betreffende leerkracht en school.
Een lessenpakket kan aangevraagd
worden bij Griet Van Lier via
griet.van.lier@lightfortheworld.be

In totaal bereikten we in 2019 meer dan
970 leerlingen in 11 verschillende scholen.
>>
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ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE

Interactief lessenpakket
Gastles TADA
TADA, ToekomstATELIERdelAvenir,
is een lerend netwerk dat de burger
en het bedrijfsleven betrekt bij
de emancipatie en integratie van
maatschappelijk kwetsbare tieners en
hun omgeving. Ze vroegen Licht voor
de Wereld om een gastles te geven.
We lieten de jongeren op een actieve

manier kennis maken met het leven van
kinderen met een visuele beperking
in Afrika. Zo leerden ze onder andere
braille prikken, met een witte stok
lopen… Het was zowel voor de tieners
als onze collega’s een boeiende
ervaring.

© LftW

Vrijwilligster Griet
begeleidt de jongeren
van TADA tijdens
interactieve opdrachtjes.

>>
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ACTIVITEITEN IN BELGIË
SENSIBILISATIE

Twee jonge documentairemakers, Jorgo
Kokkinidis en Leon Leenders, trokken
met Licht voor de Wereld mee naar het
Mwangaza oogziekenhuis in Kolwezi.
Wekenlang volgden ze het werk van
oogarts Socrate Kapalu en zijn team.
Het resultaat is een aangrijpend relaas
van drie families die met blindheid
geconfronteerd worden. Chimène,
Nadège en papa Raphaël zijn geen
mascottes van armoede maar mensen
met intieme verhalen, vaak heen en weer
geslingerd tussen wanhoop en hoop.
Filmmaker Jorgo Kokkinidis vertelde op
Radio 2 waarom hij deze documentaire
absoluut wou draaien:
“Ik heb zelf een oogziekte. Op mijn
14e hebben oogartsen vastgesteld dat
ik een ziekte heb aan mijn hoornvlies.
Door de goede zorgen kan ik zien, enkel
met lenzen. Maar een tijdje geleden kon
ik mijn lenzen niet gebruiken en was ik
in principe blind. Toen merkte ik hoe
vreselijk dat was.

© LftW

Documentaire Losing Sight

Jorgo en Leon filmen
het precisiewerk van dr.
Socrate in de operatiezaal
van het Mwangaza
oogziekenhuis.

Als je in een ontwikkelingsland woont, is
dat veel moeilijker. In landen als Congo
is er amper oogzorg en mensen met
een oogprobleem leven aan de rand
van de maatschappij. Dat had ik ook
kunnen zijn. Ik heb geluk dat ik in België
ben geboren, maar dat is eigenlijk niet
correct.
>>
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Documentaire Losing Sight

Op 29 november 2019 vond de première
plaats in de C-mine in Genk. De
opbrengst van de ticketverkoop werd
door de jonge filmmakers integraal aan
Licht voor de Wereld geschonken.
Op twee december 2019 organiseerde
Licht voor de Wereld in samenwerking
met de documentairemakers een
tweede screening in Cinéma Vendôme
in Brussel.

© Andrey Deckers

Op onze uitnodiging was dokter
Socrate Kapalu vanuit Congo afgereisd
om beide voorstellingen bij te wonen.

Na de documentaire kreeg het publiek
telkens de kans om vragen te stellen
en in debat te gaan met zowel de
documentairemakers als dokter Kapalu.
Verder organiseerden we ook nog een
screening in Gent en in Asse bij het
Zeiss Vision Center. In 2020 zal de
documentaire verder verspreid worden.

© Andrey Deckers

In veel gevallen zou blindheid vermeden
kunnen worden. Veel mensen hebben
cataract, een ziekte die hier goed
behandeld kan worden. Maar in Congo
is dat anders. Daar worden de mensen
blind van die ziekte. En dat is heel
frustrerend.”

Een geboeid publiek
in de C-mine luistert
mee naar een vraag
over het gebrek aan
oogzorg in Congo.

Documentairemaker Jorgo
Kokkinidis en dokter Socrate
Kapalu: een blij weerzien
in Genk na een intensieve
samenwerking in Kolwezi.

>>
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OB-congres

Bijzonder was ook dat de Congolese
dokter Socrate Kapalu verschillende
workshops en lezingen kon meevolgen.
Hij was in het land voor de première van
de documentaire Losing Sight en dit
belangrijke OB congres.

© LftW

Ook in 2019 was Licht voor de
Wereld aanwezig met een stand op
het Ophthalmologica Belgica (OB)
Congress. Belgische en internationale
oogartsen komen hier gedurende
drie dagen samen om lezingen te
volgen en nieuwe technieken te leren
kennen. Wij verwelkomen er altijd
graag onze bestaande en potentiële
Eye Ambassadors. Ook is het voor
ons een goede gelegenheid om de
standen van de aanwezige bedrijven
te bezoeken. We bespreken dan
mogelijke samenwerkingen in kader
van hun strategie rond Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Verder
bedingen we dan kortingen op
materiaal dat we bestellen voor de
oogziekenhuizen in onze partnerlanden.

Dokter Staf Nietvelt, lid van
onze Raad van Bestuur, poseert
samen met dokter Socrate
Kapalu bij onze stand.

>>
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Fototentoonstelling Karen Vandenberghe

© John Devos

In 2018 reisden drie studenten
audiovisuele technieken van het Narafi
instituut, deel van Luca School of Arts,
naar het Kabgayi oogziekenhuis in
Rwanda. Daar maakten ze een reeks
foto- en videoreportages die ons werk
schitterend illustreren.

Fotografe Karen Vandenberghe
organiseerde in 2019 twee
tentoonstellingen met haar werk.
Één ging door in de Ravensteingalerij
in Brussel, een andere in Leffinge,
het dorp waar ze opgroeide. In dit
jaarverslag zijn ook verschillende foto’s
van Karen te vinden.

Karen Vandenberghe poseert naast
haar indringende foto van de kleine
Iranzi. De jongen kan opnieuw zien na
een zichtreddende cataractoperatie in
het Kabgayi oogziekenhuis.

>>
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© LftW

Dag van de Zorg UZ Gent

Op zondag 17 maart 2019 nodigde het
UZ Gent ons uit om deel te nemen
aan de Dag van de Zorg. Het thema
was ‘ons fascinerend brein’. Bezoekers
kregen de kans om een kijkje te nemen
achter de schermen van het ziekenhuis.
Tijdens een interactief parcours werden
ze ondergedompeld in de wonderlijke
wereld van het menselijk brein. De
wandeling bracht hen langs negen
diensten waar ze uitleg kregen van
specialisten.
Één van die diensten was de afdeling
oftalmologie of oogzorg waar Licht

‘Hoe leer ik in mijn naam in braille prikken’,
tijdens de Dag van de Zorg in het UZ Gent.

voor de Wereld paraat stond. Voor de
kinderen en jongeren organiseerden
we een korte workshop braille prikken
terwijl de volwassenen uitleg kregen
over de fototentoonstelling ‘Voorbij
de Duisternis’. Die tentoonstelling
toont beelden van dokter Richard
Hardi, één van de oogartsen die
we steunen in Congo, tijdens
zijn veldmissies naar geïsoleerde
streken. Hij brengt er oogzorg
tot bij de allerarmste mensen. De
fototentoonstelling hing een zestal
maanden in de oogzorgafdeling van
het UZ Gent.

>>
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© Saint-Henri

24h de Mouscron

Enkele maanden na hun inleefreis
naar Rwanda hebben studenten en
leerkrachten van de Technische school
Saint-Henri in Moeskroen een infostand
opgezet tijdens ‘de 24 uren van
Moeskroen’.

Een geweldig initiatief van de leerlingen
om de bezoekers van dit sportieve en
muzikale evenement te sensibiliseren
over het werk dat Licht voor de Wereld
doet.

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 2019
van 1.360 naar maar liefst 2.090
volgers. Dit aantal blijft fors stijgen.
Ook op Instagram stijgt ons aantal
volgers snel en bereikten we in 2019
bijna 530 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.
>>
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In 2019 verscheen Licht voor de Wereld
een zestigtal keer in uiteenlopende
artikels in de pers. De VRT maakte
een reportage over ons werk in
Rwanda, die getoond werd tijdens het
19u-journaal. Daarnaast publiceerden
we dit jaar ook twee opiniestukken
in MO* en Le Vif/Knack. Ook de
documentaire Losing Sight kreeg heel
wat regionale persaandacht.

>>
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Onze trouwe schenkers worden via verscheidene communicatiekanalen op de
hoogte gehouden over wat er met hun waardevolle steun gebeurt. We lichten
enkele nieuwe en bestaande initiatieven uit.

Campagnes
Elk jaar zet Licht voor de Wereld
een voor- en najaarscampagne
op om nieuwe schenkers aan te
trekken. Dit doen we steeds door
een sprekend verhaal uit één van
onze partnerziekenhuizen te delen.
We gebruiken verschillende on- en
offlinekanalen om onze boodschap
over te brengen.
In het voorjaar deelden we het verhaal
van de kleine Alvin uit Tanzania. Hij
kreeg traumatische cataract in het oog
nadat hij gekwetst raakt bij het spelen

met een stok. Gelukkig
vond zijn mama de
weg naar het KCMCziekenhuis dat Licht
voor de Wereld steunt.
Regisseur Jef Boes
bracht dit, samen met
zijn team, prachtig in
beeld in een ontroerend
filmpje.
Herbekijk hier het
verhaal van Alvin:
www.lightfortheworld.be/alvin

© Jef Boes

De kleine Alvin herontdekt
de wereld om zich heen
na zijn zichtreddende
cataractoperatie.

>>
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Campagnes
Het meisje werd geboren met cataract
in beide ogen. Gelukkig kon dokter
Socrate Kapalu van het Mwangaza
oogziekenhuis in Kolwezi haar zicht
redden. Een grote opluchting voor de
volledige familie.
Maar liefst 13.780 mensen schonken
een bijdrage aan de campagne. Dankzij
hen bereikten we dan ook ons doel om
10.000 ogen te openen.

© Jorgo Kokkinidis

In het najaar van 2019 zetten we alles
op alles om vanaf de World Sight
Day op 10 oktober tot 31 december
genoeg geld in te zamelen om 10.000
cataractoperaties te bekostigen en
zo evenveel ogen te openen. Het
Congolese meisje Emmanuella was
het boegbeeld van deze campagne.
Documentairemakers Jorgo Kokkinidis
en Leon Leenders zorgden voor de
aangrijpende beelden.

Herbekijk hier het verhaal van Emmanuella: www.lightfortheworld.be/emmanuella

>>
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Nieuwe werving van schenkers: straatwerving
Licht voor de Wereld is steeds op
zoek naar nieuwe en verschillende
manieren om schenkers te werven die
ons maandelijks wensen te steunen.
Deze structurele steun is de basis
om op lange termijn onze partners
te ondersteunen. Tevens zijn we op
zoek naar jonge schenkers die de rol
van ambassadeur willen opnemen.
In de zomer van 2019 besloot onze
organisatie zich te wagen in de
wereld van de directe dialoog of het
straatwerven en op zoek te gaan naar
deze jonge sympathisanten.
Onze wervingsteams bestaan
voornamelijk uit studenten en jonge
professionals. Wervers worden betaald
voor hun opdrachten. We hebben
ervoor gekozen om met Direct Result
samen te werken, één van de grootste
agentschappen in België. De wervers
die voor Licht voor de Wereld op
straat gaan zijn het gezicht van de
organisatie en dienen professionaliteit
en integriteit hoog in het vaandel te
dragen.

Enkele van onze wervers aan het woord:
“Ik ben zelf van Rwanda en als ik dan
hoor dat er zo’n mooi project iets
doet voor mijn thuisland komt er een
glimlach op mijn gezicht. In mijn pitch
kan ik letterlijk zeggen dat ik alles met
eigen ogen heb kunnen zien, wat mijn
verhaal veel krachtiger maakt.”
Gregoire
“Ik had ooit een vrouw die zelf naar
mij kwam om te steunen. Ze had mijn
pitch gehoord bij iemand anders en was
vastbesloten om hieraan te helpen. Ze
vond het een supermooi initiatief omdat
ze zelf heel veel mensen kent met
cataract. Ze kon zich niet voorstellen
dat er kinderen met deze oogziekte zijn
die niet geholpen kunnen worden.”
Gitte
Werver Gitte (rechts)
met één van onze
nieuwe schenkers.

© Gitte M.

Net zoals het personeel
van Licht voor de Wereld
volgen onze ambassadeurs
de Ethische code en het
Handvest voor de Directe
Dialoog van de VEF
(Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving).
We geven hen een
grondige opleiding. Zo
kunnen ze niet alleen met
kennis van zaken over onze
organisatie en projecten
praten maar zijn ze
eveneens geëngageerd en
enthousiast over waar onze
organisatie voor staat.

Dankzij onze gedreven wervers kon
Licht voor de Wereld eind 2019 rekenen
op 1.410 nieuwe schenkers met een
gemiddelde leeftijd van 38 jaar en
een gemiddelde maandelijkse gift van
12,50 euro.

>>
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In 2019 nam Licht voor de Wereld voor
het eerst met een team deel aan een
aantal sportevenementen. We nodigden
onze sportieve sympathisanten uit om
met ons mee te lopen en zich via een
gepersonaliseerde online-actiepagina
te laten sponsoren. Op 19 mei liep een
delegatie de 20 km door Brussel, op
27 oktober vertegenwoordigde een
groep lopers en wandelaars met witte
t-shirts de ngo tijdens de Marathon van
Gent, met gelukkig ook wat kortere
loop- en wandelafstanden dan de 42 km.
In totaal sponsorden 115 mensen,
wat een totaalbedrag van 2.715 euro
opbracht.

© LftW

Sport for Light

Groepsfoto net voor de start
van de 20 km door Brussel.

Warmste Week

Spray for life,
een warme actie
van optiek Canoo
uit Lauwe.

opticiens, scholen en vriendengroepjes
in totaal 13 acties op. Snoepzakjes,
chocolade, spray om de bril te poesten,
Turks fruit… er werd van alles verkocht.
Bedankt voor jullie warme steun:

© LftW

Tijdens de Warmste Week, onze meest
favoriete week van het jaar, mogen we
op steeds meer mensen rekenen die
een actie opzetten ten voordele van
Licht voor de Wereld. In 2019 zetten

Optiek Van Bael, Temse
Optiek Canoo, Lauwe
Optiekpunt, Roeselare
Optiek Cardoen, Zonnebeke (2 acties)
Zeiss Vidion Center, Asse
Benedictus Poort, Gent
TOOP Kidseyewear, Leuven
Optiek Pollers, Houthalen
Optiek Tackoen, Hasselt
‘De warmste vriendjes’ Lore en Samuel
‘Joke en Sanne maken warmbandjes’
Rotary Club Sint-Gillis Stekene
Camasiacum
In totaal brachten al deze acties
5.657 euro op.
>>
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Acties
Ook voor en na de Warmste Week zetten verschillende sympathisanten, scholen en
bedrijven acties op ten voordele van Licht voor de Wereld. We danken iedereen die
een steentje heeft bijgedragen aan de strijd tegen vermijdbare blindheid in Afrika.
Een kleine selectie:

Te voet naar Scherpenheuvel
te voet gewandeld om het werk van
Licht voor de Wereld te steunen. In
totaal bracht hun tocht 2.458,85 euro
op.

© LftW

Onder een stralende zon zagen we op
15 mei 110 leerlingen en leerkrachten
van het Virga Jessecollege toekomen
in Scherpenheuvel. Ze hebben 15 km

>>
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Acties
© Raymond Kasoga

Kathleens dodentocht opent ogen

Op 9 augustus wandelde Kathleen
Janssens de Dodentocht in Bornem
ten voordele van onze organisatie. De
geëngageerde leerkracht leerde de
projecten van Licht voor de Wereld
kennen tijdens de inleefreis naar
Tanzania.
Kathleen legt uit waarom zij ervoor
kiest om deze sportieve uitgaging aan
te gaan:
“Voetje voor voetje… zal de Dodentocht
moeten gewandeld worden. Maar wat
betekent dit in vergelijking met dat
slechtziende kind dat ‘voetje voor
voetje’ de wereld ontdekt, braille leert
en heel zijn leven het hard te verduren
heeft in het Afrikaanse binnenland? De
taak om te zorgen voor anderen, heb

ik steeds belangrijk gevonden in mijn
leven. De projecten van Licht voor de
Wereld spreken mij dan ook echt aan
en is ideaal om met mijn inspanning te
ondersteunen.
De organisatie geeft zicht op een betere
toekomst aan kinderen, jongeren en
volwassenen. Na jaren van duisternis,
schenken zij hen opnieuw zicht en
licht, opnieuw toekomst. Dankzij een
cataractoperatie of inclusief onderwijs,
start hun leven als het ware opnieuw!
Deze initiatieven maken een wereld van
verschil en daarom wil ik hier met mijn
voettocht heel graag mijn steentje toe
bijdragen.”
De dodentocht van Kathleen Janssens
bracht maar liefst 1.457 euro op.
>>
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Acties
© LftW

Odisee hogeschool

De opleiding Optiek en optometrie van
de Odisee hogeschool organiseerde in
2019, verspreid over twee schooljaren,
verschillende verkoopacties ten
voordele van onze ngo.
De studenten van de derde
opleidingsfase kozen een goed doel
binnen hun eigen vakgebied en hadden
heel wat leuke ideeën om geld in
te zamelen. Ze verkochten op drie
verkoopnamiddagen croque-monsieurs,
hotdogs, wafels en sleutelhangers en
zamelden maar liefst 845 euro in!

De succesvolle croquemonsieur verkoop van
de enthousiaste Odisee
studenten.

“We zijn blij dat wij ons steentje
kunnen bijdragen aan een betere
ooggezondheid voor iedereen. Met dit
bedrag kunnen plaatselijke oogartsen
16 cataractoperaties uitvoeren. Zestien
mensen die opnieuw kunnen zien!”
In november 2019 organiseerden de
derdejaars optiek en optometrie nog
een heuse pannenkoekenverkoop.
Daarmee zamelden ze 1.787,50 euro in.

>>
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In het kader van het project Move with Africa bezochten we samen met een
delegatie van het Collège Technique Saint-Henri in Moeskroen het ‘land van de
duizend heuvels’. Van 27 februari tot 14 maart 2019 namen 2 begeleiders van
Licht voor de Wereld 13 leerlingen en 3 leerkrachten op sleeptouw.

© LftW

Het project Move with Africa is een initiatief van de Franstalige krant La Libre
Belgique. Het is opgebouwd rond een samenwerking tussen 7 ngo’s met
zeven Belgische secundaire scholen. Doel van het project: leerlingen tijdens
een interculturele reis vertrouwd maken met humanitaire projecten. Vóór
de reis organiseerden we verschillende activiteiten met de leerlingen over
ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidrelaties.

De leerlingen van de Saint-Henri school doen de laatste
voorbereidingen in de keuken, voor hun improvisatieavond start.

Improvisatieavond
Om een deel van hun reis te financieren, organiseren leerlingen en leerkrachten
verschillende activiteiten, verspreid over het hele schooljaar. Zoals bijvoorbeeld een
erg geslaagde avond improvisatietheater met veel humor en solidariteit.
En dan, op naar Rwanda!
>>
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© LftW

Bezoek aan het
Kabgayi oogziekenhuis
Ter plaatse aangekomen,
ontmoeten onze leerlingen enkele
cataractpatiënten in het Kabgayi
oogziekenhuis. Ze spreken elkaar voor
en na de operatie. “Zij zijn zo gelukkig
dat zij opnieuw kunnen zien”, vertelt
Lisa, ontroerd na de ontmoeting. Nadia,
een andere leerlinge, is vooral onder
de indruk van het warm onthaal dat
ze krijgen: “Toen zij ons konden zien,
net na hun operatie, was hun reactie
overweldigend.”

>>
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Inleefweek in de Rwamagana school

De atletische Rwandese
leerlingen beoefenen goalbal,
een balsport voor mensen met
een visuele beperking.

De leerkrachten maken de
Belgische jongeren vertrouwd
met de het brailleschrift.

Op het einde van het bezoek aan
Rwamagana houden we een kleine
afscheidsplechtigheid. De leerlingen
zijn blij met de vriendschapsbanden
die zij hebben kunnen smeden met de
Rwandese leerlingen.

© LftW

Tijdens deze inleefreis maken de
leerkrachten van de Rwamagana school
de Belgische jongeren vertrouwd met
de lokale taal, het Kinyarwanda, het
brailleschrift en het gebruik van de
witte stok. De Rwandese leerlingen
beoefenen een bijzondere sport:
goalbal. Het is een balsport voor
mensen met een visuele beperking.
De Belgische jongeren zijn onder de
indruk van het atletisch talent van hun
Rwandese vrienden en spelen daarna
eerst wat aarzelend het spel mee.

© LftW

De Belgische leerlingen verblijven
daarna een week in de school voor
blinde en slechtziende kinderen van
Rwamagana. “Het is echt een leuke
school” vertelt Cendrine tijdens het
bezoek, “omdat hier iedereen in de
bres springt voor elkaar, iedereen is
bereid om de andere bij te staan.”

>>
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Ontdekking van de Rwandese cultuur

In Nyanza ontdekken de
leerlingen de traditionele
paleizen van het vroegere
koninkrijk Rwanda.

© LftW

We besteden tijdens deze
reis ook aandacht aan de
Rwandese geschiedenis
en cultuur. Zo bezoekt
onze groep onder meer
het vroegere koninklijk
paleis van Rwanda en het
genocidemuseum, dat een
diepe indruk maakt op
iedereen.

© LftW

Aan het einde van hun reis keren de studenten terug naar huis, geraakt door het
schitterende land en het werk van Licht voor de Wereld. Enkele maanden later zijn de
herinneringen nog levendig wanneer onze begeleiders hen en hun familie ontmoeten
voor een reünie.

De leerlingen van de Saint -Henri school in Moeskroen bieden
hun cheque van 1.000 euro aan tijdens een reünie na de reis.

>>
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INLEEFREIS NAAR
TANZANIA
Voor de Nederlandstalige scholen organiseert Licht voor de Wereld elke twee jaar
een inleefreis naar Tanzania.
In de loop van het schooljaar 2019-2020 selecteerden we de verschillende
jongeren die in de krokusvakantie van 2020 met ons meetrokken.
Volgende secundaire scholen namen
deel aan de vierde editie van ons
educatieproject met inleefreis:
- Sint-Augustinusinstituut Aalst
- Sint-Jozefscollege Aalst
- Sint-Ludgardisschool Merksem

© Raymond Kasoga

Per school gaan twee leerlingen van
het vijfde middelbaar en één leerkracht
mee. Verder kreeg ook een journalist
van de regionale tv-zender ‘TV-Oost’

het fiat om onze groep te vergezellen
en de reis te documenteren.
Het is de bedoeling dat de
leerlingen twee schooljaren lang
jongerenambassadeurs van
Licht voor de Wereld zijn. Ze
sensibiliseren mensen in en buiten hun
schoolomgeving over de problematiek
van blindheid in Afrika en zetten acties
op om ons werk te ondersteunen.

Krokusvakantie 2020: een enthousiaste groep
jongeren, leerkrachten en begeleiders van
Licht voor de Wereld in Tanzania.

>>
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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 2019 af met een totaal
resultaat van 3.840.142 euro. De
totale bestedingen in 2019 bedroegen
4.267.764 euro.
85 procent van onze bestedingen
gaan naar onze kernopdrachten: de
programma’s in Congo, Rwanda en
Tanzania en bewustmakingscampagnes
in België.
De uitgaven voor de programma’s in
het Zuiden stegen met 5,6 procent.
We blijven investeren in de
decentralisatie van de oogzorg en de
capaciteitsopbouw via opleidingen en
trainingen voor het lokale medische en
administratieve personeel. Zo maken
we oogzorg toegankelijk voor meer en
meer mensen.
De inkomsten van 2019 daalden met
3 procent. Het aandeel van particuliere
giften in onze totale inkomsten is
gedaald naar 57 procent (ten opzichte
van 67 procent vorig jaar). Door de
afschaffing van de woonbonus hadden
de notarissen geen tijd om de lopende
dossiers af te sluiten en bijgevolg zien

we een sterke daling in de inkomsten
van de legaten. De giften van onze
trouwe sympathisanten blijven stabiel.
Het blijft echter een uitdaging om
nieuwe schenkers aan te trekken.
Daarom besliste Licht voor de Wereld
in zee te gaan met Direct Result (zie
pagina 59 in het jaarverslag). Deze
investering vertaalt zich dan ook in een
stijging van de fondsenwervingskosten.
We blijven verder investeren in de
digitalisering van onze communicatie
om een breder doelpubliek te bereiken.
Deze investering is noodzakelijk om
onze langetermijnplannen 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.
Onze werkingskosten, administratie
en financiën, houden we altijd
zo laag mogelijk. Deze uitgaven
vertegenwoordigen 4,27 procent van
onze totale bestedingen.
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FINANCIERING
Financieel overzicht
2017-2018-2019
INKOMSTEN IN €

2017

2018

2019

Particuliere giften

1.780.179

1.838.008

1.494.334

1.276.260

1.285.736

1.592.044

1.185.015

830.558

396.710

26.945

25.575

357.053

4.268.399

3.979.877

3.840.142

2017

2018

2019

3.101.426

2.694.323

2.845.436

557.295

671.738

742.275

3.658.722

3.366.062

3.587.711

Fondsenwerving en communicatie

422.597

440.392

497.923

Administratie en infrastructuur

187.080

173.423

182.131

4.268.399

3.979.877

4.267.764

Subsidies
Legaten
Bedrijven en allianties
TOTAAL
UITGAVEN IN €
Zuidwerking
Noordwerking
Zuid-en Noordwerking

TOTAAL

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 2019
Licht voor de Wereld ontving in
2019 € 3.840.142 aan inkomsten
via verschillende bronnen.

9%
10%
39%

41%

Een overzicht:
n
n
n
n

39%
41%
10%
9%

Particulieren
Subsidies
Legaten
Bedrijven & allianties
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DANK U
Zonder de steun van onze duizenden trouwe schenkers, zouden we deze mooie resultaten niet kunnen voorleggen.
We danken ook onze partners:

Bedrijven

antwerp private clinic

>>
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DANK U
Communicatiepartners

Verenigingen

Netwerken

GIFTEN-LEGATEN.be
>>
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DANK U
Institutionele donoren

Service clubs

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

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

Giften vanaf 40 euro
zijn fiscaal aftrekbaar.

Karreveldlaan 12
1080 Brussel

Licht voor
de Wereld
onderschrijft de
ethische code
van de VEF

Light for the World Belgium

© Jef Boes

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.

