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VOORWOORD
Beste sympathisant, 

Elk jaar ben ik ontzettend trots om u onze resultaten voor te stellen. Dit jaar was het maken van 

dit overzicht wel zeer bijzonder. We kunnen er niet omheen: 2020 was vreemd en extra 

uitdagend. 

We startten 2020 met goede moed en enorme ambities. Maar plots gooide het coronavirus roet 

in ons eten. Medewerkers van het kantoor in België moesten noodgedwongen thuiswerken.  

Inzamelacties, scholenwerkingen, campagnes met onze Opticiens voor de Wereld, … alles werd 

stopgezet. In onze partnerlanden stonden de lokale teams voor een ongeziene uitdaging. In  

moeilijke omstandigheden en met de nodige sanitaire maatregelen, bleven ze oogpatiënten  

behandelen. Deze wereldwijde crisis toont meer dan ooit het belang van kwaliteitsvolle  

gezondheidszorg aan.

De wereld stond even stil, maar Licht voor de Wereld bleef allesbehalve stilstaan. Dankzij de  

blijvende steun van sympathisanten als u, slaagden we erin om ook in dit vreemde jaar maar 

liefst 16.753 mensen opnieuw zicht te schenken. 1.976 kinderen konden hun mama (opnieuw) zien 

dankzij een zichtreddende operatie en 747 kinderen met een visuele beperking kregen extra  

ondersteuning op school. 

Bovendien bleven we ambitieus aan de toekomst bouwen. In 2020 zetten we de eerste stappen 

om een nieuw ziekenhuis in Kananga te realiseren. In deze regio in het zuiden van Congo willen 

we kwaliteitsvolle oogzorg toegankelijk maken voor de meest kwetsbare mensen. 

Hartelijk dank aan alle medewerkers, in België, Rwanda, Congo en Tanzania die zich onvermin-

derd hebben ingezet in moeilijke omstandigheden. Ik ben ontzettend fier op ons geëngageerd 

team. Graag draag ik dit jaarverslag op aan onze goede vriend en collega, dokter Socrate, die 

overleed in mei 2020. Zijn overlijden veroorzaakte een shockgolf in onze organisatie. Hij wordt 

enorm gemist. Ik herinner dokter Socrate als een warme en bescheiden man met veel respect 

voor het personeel en de patiënten. Ik ben dankbaar voor alle fijne momenten samen. Zonder 

hem hadden we de realisaties die u terugvindt in dit jaarverslag niet kunnen realiseren. 

Isabelle Verhaegen

Directeur van Licht voor de Wereld

juni 2021
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Licht voor de Wereld ontving in 2020 
€ 4.065.773 uit verschillende bronnen

INKOMSTEN 2020
Giften             €
Subsidies            €
Legaten            €
Interesten en andere inkomsten         €
TOTAAL            €

UITGAVEN 2020
Zuidwerking            €
Noordwerking           €
Fondsenwerving en communicatie        € 
Administratie en infrastructuur         €
TOTAAL            €

1.749.613
1.330.025
954.907

31.228
4.065.773

2.778.362
691.630
397.980
197.801

4.065.773

INKOMSTENBRONNEN 1%

23%

33%

43%

FINANCIEEL
OVERZICHT



INTEGRITEIT

In 2018 ondertekent Licht voor de Wereld het Integriteits- 
charter voor Belgische ontwikkelingsactoren, een 
Ethische Code en integriteitsbeleid met bijhorende 
procedures. Volgende rollen en verantwoordelijkheden  
zijn bepaald: een verantwoordelijke, een raadgever en 
een klachtenmanager integriteit*. Alle medewerkers  
hebben de Ethische Code ondertekend, zijn gesen-
sibiliseerd en geïnformeerd. De verantwoordelijke,  
de raadgever en de klachtenmanager zijn opgeleid over 
omgaan met integriteitsissues. Zij nemen eveneens deel 
aan overleg en uitwisseling over integriteit in de sector. 

Licht voor de Wereld beantwoordt in 2020 één vraag 
over de Ethische Code en ontvangt één melding van 
integriteitsschending, die behandeld wordt zoals de 
procedure dat voorschrijft.

*Gezien de grootte van de organisatie, worden de rollen 
van integriteitsverantwoordelijke en klachtenmanager 
door dezelfde persoon opgenomen. 



Saint Raphaël

Saint Joseph

Sainte Yvonne

Mwangaza

In Congo steunt Licht voor de Wereld vier 
oogziekenhuizen:

•  Sainte Yvonne, Lubumbashi
•  Saint Joseph, Likasi
•  Saint Raphaël, Mbuji Mayi
•  Mwangaza, Kolwezi

Verder steunen we twee onderwijsprogram-
ma’s:

• Inclusief onderwijsproject, Lubumbashi
• Nuru instituut voor blinde en slechtziende  

kinderen, Lubumbashi 

Naar schatting zijn niet minder dan 770.000 
mensen blind in Congo.

In de helft van de gevallen is blindheid te 
wijten aan cataract.

Er zijn zo’n 25.000 kinderen blind. 

Bijna 2,5 miljoen Congolezen zijn slecht-
ziend.

CONGO
Resultaten 2020
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In mei 2020 was de hele Licht voor de Wereld-familie in rouw. Onze 
medewerker en vriend, dokter Socrate Kapalu, had ons onverwacht 
verlaten. Hij kwam 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.

Hommage aan dokter Socrate Kapalu

OOGZORG
Mwangaza Saint 

Joseph
Saint 

Raphaël
Sainte 

Yvonne
TOTAAL

Consultaties 20.746 14.495 26.210 35.635 97.086

Oogoperaties bij volwassenen 618 501 1.186 955 3.260

   Vrouwen 238 205 422 418 1.283

   Mannen 380 296 764 537 1.977

Oogoperaties bij kinderen 102 66 83 232 483

   Meisjes 37 29 25 103 194

   Jongens 65 37 58 129 289

Aantal cataractoperaties 483 380 921 791 2.575

Verkochte brillen 2.619 2.205 2.325 5.234 12.383

ONDERWIJS
Aantal kinderen met visuele 
beperking die 
naar school gaan

Jongens Meisjes TOTAAL

149 123 272

©Dieter Telemans



Kabgayi Eye Unit

Rwamagana

Ongeveer 105.000 Rwandezen zijn blind en 
circa 430.000 slechtziend. Daarbij komen nog  
eens 1,5 miljoen mensen met een refractie- 
afwijking. Met een aangepaste bril zouden zij 
kunnen zien.

Licht voor de Wereld ondersteunt in Rwanda 
de Kabgayi Eye Unit (KEU), een referentie- 
centrum voor oogzorg. Het ziekenhuis behandelt  
patiënten die doorgestuurd zijn door alle district- 
ziekenhuizen van het land en ook patiënten 
uit buurlanden.

Daarnaast ondersteunt Licht voor de Wereld 
een inclusief onderwijsprogramma in het 
bisdom Kabgayi. 31 kinderen met een visuele 
beperking kunnen daardoor naar school gaan.

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 infra- 
structuur. In 2020 volgden er 161 kinderen 
met een visuele beperking les.

RWANDA
Resultaten 2020
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Yvelise is vijftien en woont in het zuiden van Rwanda. “De hulp die 
ik heb gekregen, heeft mijn leven veranderd”, vertelt de jonge meid. 
“Onderwijs moet er voor iedereen zijn. Dankzij de steun van Licht 
voor de Wereld kan ik studeren zoals alle andere kinderen, en een 

gewoon leven te leiden.”

De jonge Yvelise gelooft lang dat ze niet goed kan lezen en anders is 
dan haar klasgenootjes. Ze moet vaak opstaan en naar voren in de klas 

gaan om iets op het bord te kunnen lezen. Bovendien heeft ze regelmatig last 
van rode, jeukende en pijnlijke ogen. Gelukkig kan ze op consultatie in het oogziek-

enhuis in Kabgayi.

Yvelise is vastbesloten dat haar visuele beperking haar toekomst niet in de weg mag staan. 
Ze is erg ambitieus, studeert hard en behaalt schitterende cijfers. “Het liefst zou ik economie 
gaan studeren in de Verenigde Staten, aan de John Hopkinsuniversiteit. Daarna wil ik terug- 
komen naar Rwanda en mijn land verder helpen ontwikkelen. Dat is mijn grote droom.”

“Nu kan ik studeren zoals 
alle andere kinderen!”

OOGZORG KABGAYI 
EYE UNIT

Consultaties 32.384

Oogoperaties bij volwassenen 3.819

   Vrouwen 1.714

   Mannen 2.105

Oogoperaties bij kinderen 844

   Meisjes 302

   Jongens 542

Verkochte brillen 2.034

ONDERWIJS
Aantal kinderen in Jongens Meisjes TOTAAL

inclusief onderwijs 18 13 31

gespecialiseerd onderwijs 97 64 161

© Karen Vandeberghe
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KCMC

CCBRT

Saint Joseph’s Mission Hospital

Saint Francis Referral Hospital

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 hulpmid-
delen bemoeilijkt deze beperking de toegang 
tot informatie, educatie, werk en diensten.

Licht voor de Wereld ondersteunt de oogaf-
delingen van vier partnerziekenhuizen:

• CCBRT, Dar es Salaam
• KCMC, Moshi
• Saint Francis Referral ziekenhuis, Ifakara 
• Saint Joseph’s Mission ziekenhuis, Songea

Daarnaast beheert Licht voor de Wereld 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 leeftijds- 
genootjes les kunnen volgen. In 2019 zaten 
dankzij Licht voor de Wereld 289 kinderen 
met een visuele beperking op de schoolbanken. 

TANZANIA
Resultaten 2020
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MOROGORO

VOOR DE WERELD

ONTDEK ONZE
PROJECTEN

KLIK HIER

https://www.lightfortheworld.be/wat-wij-doen/?utm_campaign=&utm_medium=digital&utm_source=annualreport&utm_content=projects&utm_term=&utm=anrep-dig-proj-nl#projecten


Sinds enkele maanden ziet de kleine Alvin niets meer met zijn linker- 
oog. “Alvin en zijnoudere broer speelden samen buiten. Plots hoorden 
we Alvin luid wenen. Hij was per ongeluk geraakt met een stompe 
stok in het oog.” Na een tijdje merken ze op dat de peuter toch 
moeite heeft met zijn zicht. Een arts stelt vast dat de peuter trauma-
tische cataract heeft. Door de slag is de lens helemaal troebel geworden. 

Een oogoperatie dringt zich op om Alvin’s zicht te herstellen.

Daarvoor moet de familie naar het gespecialiseerde KCMC-ziekenhuis dat 
aan de voet van de Kilimanjaro ligt. “Wij kennen KCMC wel maar we raken 

er niet omdat het transport duur is en we bovendien de operatie niet kunnen 
betalen”, legt mama Maria uit. Het kindje blijft een tijdje halfblind rondlopen.

Gelukkig hoort Henry, de verantwoordelijke voor het programma rond de preventie van
kinderblindheid bij KCMC, hun verhaal. Hij zorgt ervoor dat Alvin en zijn mama naar KCMC 
worden gebracht. Dokter Mchikirwa, een Tanzaniaanse gespecialiseerde kinderoogarts, opereert 
Alvin. Na de operatie kan hij gelukkig weer goed zien!

“Alvin kan weer goed zien!”

OOGZORG
CCBRT KCMC Saint

Francis
Saint

Joseph
TOTAAL

Consultaties 50.058 35.879 7.401 18.608 111.946

Oogoperaties bij volwassenen 4.852 2.433 220 193 7.698

   Vrouwen 2.232 1.119 101 89 3.541

   Mannen 2.620 1.314 119 104 4.157

Oogoperaties bij kinderen 365 252 17 15 649

   Meisjes 168 116 8 7 299

   Jongens 197 136 9 8 350

Verkochte brillen 1.520 / 940 / 2.460

ONDERWIJS
Aantal kinderen met visuele 
beperking die 
naar school gaan

Jongens Meisjes TOTAAL

136 147 283

© Stef Boes
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1 miljard mensen wereldwijd
hebben een vorm van blinheid

of slechtziendheid die had kunnen
vermeden of genezen worden.

55% zijn vrouwen

90% leven in ontwikkelingslanden

80% van alle blindheid is 
vermijdbaar

Oogzorg is meer dan operaties uitvoeren. 
Wij geloven in een holistische en duurzame 
aanpak. Samen met onze experten en lokale 
partnerorganisaties maken we kwaliteitsvolle 
oogzorg ter plaatse toegankelijk voor ieder-
een.

Gemeenschapswerkers sporen kinderen en 
volwassen en met een visuele be- 
perking zo vroeg mogelijk op. Ze 
sensibiliseren de gemeenschap 

OOGZORG
Samen openen we ogen!

De helft van alle blinde mensen heeft cataract, 
een ziekte die heel eenvoudig behandelbaar is. 
Na een operatie van amper vijftien minuten, 
kan de patiënt opnieuw zien.

124 miljoen mensen hebben ongecorrigeerde 
refractieafwijkingen. Met een aangepaste bril 
zouden zij kunnen zien.

RESULTATEN 
2020
14.777

oogoperaties bij 
volwassenen

1.967
oogoperaties bij 

kinderen

over blindheid en oogzorg. Wij zorgen voor 
kwaliteitsvolle medische apparatuur. 

Het lokaal medisch en administratief personeel 
krijgt intensieve opleidingen. Zij zorgen voor 
behandelingen door operaties of genees- 
middelen en visuele therapie. Aan elk oog-
ziekenhuis dat wij steunen is een optiekzaak 

verbonden die ter plaatse gemaakte 
brillen aan betaalbare prijzen 

verkoopt.
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Papa Maurice is 74 jaar en blind door cataract. Hij woont in een 
afgelegen dorp midden in de Congolese brousse, zonder toegang 
tot oogzorg. 

Gelukkige organiseert dokter Hardi regelmatig een veldmissie naar 
het binnenland om ook de armste bevolking te behandelen.  

Al is Maurice al jaren blind, toch volstaat een eenvoudige operatie 
van amper 15 minuten om hem opnieuw te doen zien.

“Dokter ik zie u!”

CONGO RWANDA TANZANIA TOTAAL

Oogoperaties bij volwassenen 3.260 3.819 7.698 14.777

Oogoperaties bij kinderen 483 844 649 1.976

TOTAAL 3.743 4.663 8.347 16.753

Sainte Yvonne oogziekenhuis, Lubumbashi

Saint Joseph oogziekenhuis, Likasi

Saint Raphaël oogziekenhuis, Mbuyi Mayi

Mwangaza oogziekenhuis, Kolwezi

3 LANDEN, 9 OOGZIEKENHUIZEN

CONGO

RWANDA

Kabgayi oogziekenhuis, Gitarama

Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania, Dar es Salaam

Kilimanjaro Christian Medical Centre, Moshi

Saint Francis Referral Hospital, Ifakara

TANZANIA

Saint Joseph’s Mission Hospital Peramiho, Songea

RESULATEN 2020



In ontwikkelingslanden
heeft slechts 10% van de kinderen

met een visuele beperking
toegang tot onderwijs.

258 miljoen kinderen wereldwijd
gaan niet naar school.

38,7 miljoen daarvan zijn kinderen
met een beperking.

Licht voor de Wereld 
ondersteunt  educatie- 
programma’s voor blinde en slecht-
ziende kinderen. De focus van onze 
educatieprogramma’s ligt op inclusief 
onderwijs. We ondersteunen ook 
gespecialiseerde onderwijs-
instellingen.

De visuele therapeuten van onze 
partnerziekenhuizen optimaliseren  
het restzicht van slechtziende 
kinderen. Die kinderen krijgen boven-
dien de nodige infrastructuur en  
aangepaste hulpmiddelen, zoals  
bijvoorbeeld een loep. 

ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op onderwijs!

Blinde kinderen krijgen 
een aantal jaren een speciale 

opleiding, onder andere in braille.

Hierna proberen we zoveel mogelijk 
van deze kinderen in hun wijk naar 
school te laten gaan. Ze volgen er 
samen les met ziende leeftijds-
genoten van hun gemeenschap. 

Gespecialiseerde leerkrachten geven 
de nodige begeleiding aan de leer-
lingen, hun ouders en leerkrachten. 
Dit alles bevordert hun integratie en 
doorbreekt het stigma van hun 
beperking.
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CONGO, LUBUMBASHI
NURU INSTITUUT & INCLUSIEF ONDERWIJS

Aantal kinderen in jongens meisjes TOTAAL

inclusief onderwijs 99 103 202

gespecialiseerd onderwijs 50 20 70

TOTAAL 149 123 272

RWANDA, RWAMAGANA & KABGAYI
GATAGARA & INCLUSIEF ONDERWIJS

Aantal kinderen in jongens meisjes TOTAAL

inclusief onderwijs 18 13 31

gespecialiseerd onderwijs 97 64 161

TOTAAL 115 77 192

TANZANIA
ITINERANT TEACHERS PROGRAMME

Aantal kinderen in jongens meisjes TOTAAL

inclusief onderwijs 136 147 283

TOTAAL 136 147 283

Het Tanzaniaanse meisje Agnes is blind door glaucoom. Gelukkig 
kan zij naar school gaan. Ze volgt les in de Mazinyungu school in  
Kilosa, in de provincie Morogoro. Gedurende de eerste twee 
schooljaren volgen de kinderen met visuele problemen er in kleine 

groepjes les om een aantal specifieke vaardigheden onder de knie 
te krijgen. Na die twee voorbereidende jaren smelten alle groepen 

samen en volgen de blinde en slechtziende leerlingen les met hun 
ziende leeftijdsgenootjes.

“Later wil ik leerkracht worden!”

RESULTATEN 2020
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Onz

Met het project ‘Zicht op Afrika‘ trekt Licht voor de 
Wereld elke twee jaar met enkele geëngageerde  
jongerenambassadeurs op inleefreis naar Tanzania. 
Leerlingen van de hogere graad van het secundair 
onderwijs zetten zich actief in voor een Tanzaniaanse 
school en haar leerlingen. Tijdens de krokusvakantie 
van 2020, voor de coronamaatregelen van kracht waren, 
reisden zes enthousiaste Belgische leerlingen van de 
Sint-Ludgardisschool Merksem, het Sint-Augustinus-
instituut en het Sint-Jozefscollege uit Aalst, mee op 
inleefreis naar Tanzania. Een prachtig verslag van deze 
reis is te zien op TV Oost.

SENSIBILISATIE
Onze activiteiten in België

INLEEFREIS

  “IK ZIE JE GRAAG”
Tijdens het najaar steunden acteurs Lucas Van den Eynde, 
Bruno Coppens en Tania Van der Sanden Licht voor de 

Wereld om vermijdbare blindheid in Afrika onder de 
aandacht te brengen. Hiervoor schitterden de acteurs in 

een tv-spot. De Nederlandstalige spot was te zien op 
VRT, Canvas en meerdere regionale zenders. De 

slogan van de campagne luidde: “Graag zien zou 
vanzelfsprekend moeten zijn. Zien zou vanzelf-
sprekend moeten zijn.”

Het coronavirus verplichtte ons om creatief te zijn in het opzetten van evenementen. Hiervoor is 
digitalisering vaak een zeer handige oplossing. Pandemie of niet, we wilden het Belgische publiek 
blijven informeren over over de ongelijkheid op het gebied van oogzorg. Daarom blijven we 
inzetten op digitale bewustmakingscampagnes.

Van 15 tot 22 oktober 2020, nam Dr Jean-Marie Ngbenga, coördinator van Licht voor de Wereld 
in Congo, deel aan de Digitale Educaid Conferentie. Deze staat in het teken van inclusief onderwijs.  
We verzamelden getuigenissen van mensen uit ons inclusief onderwijsprogramma in Lubumbashi,  
waaronder één van de studenten uit het programma.

Een link naar de conferentie vindt u hier. 

EDUCAID CONFERENTIE
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http://https://www.educaid.be/nl/digital-conference-2020


Licht voor de Wereld werkte  in 2020  
samen met het Afrikamuseum van  
Tervuren aan de organisatie van  
een rondleiding voor blinde en slecht- 
ziende mensen.

Dankzij gesproken tekst en uitleg, au-
diofragmenten en tactiele hulpmiddel-
en, kunnen de bezoekers een aantal  
thema’s uit het museum ervaren. Zoals 
gezondheid en onderwijs bijvoorbeeld.

Om dit te bewerkstelligen, interview-
den we verschillende mensen die actief 
zijn in de strijd tegen vermijdbare 
blindheid en de integratie van slecht-

SAMENWERKING MET HET AFRIKAMUSEUM
ziende kinderen in het Congolese 
onderwijs.

De rondleiding heet Kuona kwa 
moyo wake, ofwel “zien met het 
hart” in Swahili. 

LICHT VOOR DE WERELD HAALT DE PERS

In 2020 verscheen Licht voor de Wereld meermaals in de pers. Na een persreis 
in januari stond er een lang artikel over onze werking in Congo op de website 
van Knack, in Kerk & Leven en het Nederlandse tijdschrift Vice Versa. 
De nieuwe Opticiens voor de Wereld en de actie met onze Opticiens op World 
Sight Day kregen heel wat aandacht in meerdere regionale artikels in onder 
andere Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen. Ten 
slotte verscheen een meerdelige reeks op TV Oost over de inleefreis naar 
Tanzania.

©Wikipedia



‘Elk kind een bril’ is de naam van de campagne  
die we samen met 68 ‘Opticiens voor de 
Wereld’ lanceerden op 8 oktober 2020, de 
Werelddag van het Zicht. Het doel: 
tussen 8 oktober en 31 decem-
ber voldoende geld inzamelen  
om in Afrika 500 kinderen 
van een bril te voorzien. In 
onze partnerlanden hebben  
kinderen en hun families  

OPTICIENS VOOR 
DE WERELD

ELK KIND EEN BRIL
meestal niet voldoende geld voor een bril.  
Terwijl dit vaak de eenvoudigste manier is  

om slechtziendheid tegen te gaan.  
 

Door de coronamaatregelen kwamen 
er echter veel minder klanten in de  
optiekzaken. Ondanks alles, 
zamelden de opticiens en hun 
klanten toch genoeg geld in voor 
270 kinderbrillen! 

Elk jaar, op de tweede donderdag van oktober, 
vraagt Licht voor de Wereld extra aandacht voor 
vermijdbare blindheid. Op woensdag 7 oktober 
2020 organiseerde Licht voor de Wereld een 
unieke actie bij enkele van hun ‘Opticiens voor de 
Wereld’. Voorbijgangers konden met iemand die 
ze graag zien een foto nemen in een photobooth.
Want niet alleen zien zou vanzelfsprekend moeten 
zijn, ook graag zien. 

WERELDDAG VAN HET ZICHT

VOOR DE WERELD



Licht voor de Wereld kon zelf in dit  
moeilijke jaar blijven rekenen op de inzet 
van onze ‘Opticiens voor de Wereld’. We 
vinden het dan ook ontzettend leuk dat 
we hen een duwtje in de rug konden  
geven met een leuke wedstrijd. 

Drie optiekzaken konden een prachtige 
decoratie van hun etalage winnen. We werkten hiervoor samen met Willeke 
Buysse, een professioneel etalagiste met specialisatie in optiekzaken. Bij de drie 
gelukkige winnaars voorzag Willeke in het najaar een unieke, verrassende decoratie  
van de etalage van hun optiekzaak. Ze gebruikte hiervoor materiaal van Licht 
voor de Wereld. 

UNIEKE ETALAGES

DANK AAN DE ‘OPTICIENS VOOR DE WERELD’

Alain Afflelou Aalst
Alain Afflelou Ronse
Arnold Optique
Brilcenter Bonte
Dm Optiek
Eye See You
i-Care
Intervisie Optiek
Mill Optics
Optic Alain
Optic Véronique
Opticien Vandiest
Optiek & Hoorcentrum Joost
Optiek Acke
Optiek Albrecht
Optiek Bart Caluwaerts
Optiek Boeykens
Optiek BrilLier
Optiek Cardoen
Optiek Daelman
Optiek De Beenhouwer
Optiek De Putter
Optiek Decoster-Robeyns

Optiek Decraene Kortrijk
Optiek Dejonghe
Optiek Dirk Van Belleghem
Optiek Dobbelaere
Optiek Dresen
Optiek Ellen Van Bael
Optiek Eveline
Optiek Focus Eine
Optiek Frank Nuytinck
Optiek Gysels
Optiek Hanssens
Optiek Het Oog
Optiek Hostens
Optiek IXIE
Optiek Jan Sels
Optiek Jo Olsene
Optiek Jo Van Kerckhoven
Optiek Lammerant
Optiek Marrannes
Optiek Maudens
Optiek Mees
Optiek Nijs
Optiek Ockerman

Optiek Peter Laureyssens
Optiek Pollers
Optiek Raquel Staeren
Optiek Stoot
Optiek Theo Habex
Optiek Van Den Camp
Optiek Vandeputte
Optiek Verefven
Optiek Vernaillen Lydia
Optiek Wauters Eyeboutique
Optiekhuis Vleeracker
Optiekpunt
Optique Brinkmann
Optisch Centrum Claeys
Optisch Centrum Lambrechts
Toop Optiek
Vandecruys Optiek
Vandorpe Optiek
Vroman Optics
Vue Sur Flagey
Yalora Optiek
Zeiss Vision Center - Annys Asse

ONTDEK WAAR ONZE ‘OPTICIENS VOOR DE WERELD’ ZICH BEVINDEN!

http://https://www.lightfortheworld.be/opticien-voor-de-wereld/
https://www.lightfortheworld.be/opticien-voor-de-wereld/?utm_campaign=&utm_medium=digital&utm_source=annualreport&utm_content=opopmap&utm_term=&utm=anrep-dig-opopmap-nl#map


‘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. Deghislage C.
Dr. De Keyser C.
Dr. Delbeke P.
Dr. De Lepeleire K.
Dr. De Smedt S.
Dr. Desnoeck M.
Dr. Devogelaere T.
Dr. De Wachter A.
Dr. De Wilde F.
Dr. De Wilde G.
Dr. D’Hollander F.
Dr. Dirven W.
Dr. Ebraert H.
Dr. Goegebuer A.
Dr. Goes F.
Dr. Goethals Marc

Dr. Goethals Miranda
Dr. Goossen C.
Dr. Heintz B.
Dr. Heireman J.
Dr. Heireman S.
Dr. Herman T.
Dr. Huygens M.
Dr. Huyghe P.
Dr. Jacobs H.
Dr. Jacobs K.
Dr. Janssens B.
Dr. Janssens M.
Dr. Jonckheere P. 
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 E.
Dr. Mertens K.
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. Sallet G.
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. Vandamme D.
Dr. Vandekerckhove G.
Dr. Van de Moere A.
Dr. Van de Veire S.
Dr. Vandewalle E.
Dr. Vande Walle S.
Dr. Vandeweghe K.
Dr. Van Eeckhoutte L.
Dr. Van Gerven I.
Dr. Van Loey S.
Dr. Van Meer N.
Dr. Van Thillo J.
Dr. Vanschoubroek K.
Dr. Vercruyssen J.
Dr. Verhulst E.
Dr. Vermorgen K.
Dr. Weyns M.
Dr. Willems A.



be-causehealth.be
donorinfo.be
educaid.be
giften-legaten.be

goededoelen.be
ngo-openboek.be
ngo-federatie.be
testament.be

DANK U

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

We danken ook onze partners:

BEDRIJVEN

COMMUNICATIEPARTNERS

INSTITUTIONELE DONOREN

NETWERKEN

https://www.be-causehealth.be
https://donorinfo.be/nl
https://www.educaid.be/nl
https://www.giften-legaten.be/v2/
https://goededoelen.be
https://ngo-openboek.be/overview
https://www.ngo-federatie.be/nl
https://www.testament.be/nl/
https://www.aop-academy.com
https://bosspaints.be
http://www.thecofoundry.co
https://cronos-groep.be
https://de-etalage.com
https://egra-engelen.be
https://medipolis.be
https://www.myluminette.com
https://www.oxurion.com
https://www.physiol.eu
https://www.ravago.com
https://www.vandersanden.com
https://www.zeiss.be
https://www.belgoptic.be
https://www.eye-opener.be
https://www.wbi.be

