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JAARVERSLAG
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VOORWOORD
Beste sympathisant,
Met trots presenteer ik u, voor de eerste keer als nieuwe directeur van Licht
voor de Wereld, het jaarverslag 2021. U leest meer over de resultaten van de
partnerorganisaties, de acties in België en we lichten graag een sluier op van het
nieuwe meerjarenplan ‘Inclusive Vision’.
2021 werd een jaar van hoop waarin we evolueerden naar het zogenoemde
‘rijk der vrijheid’. Hoewel de partnerlanden nog voor vele uitdagingen stonden,
groeide de werking weer tot een volwaardig niveau. Tegen het einde van het
jaar draaiden de oogziekenhuizen op volle toeren. In België startten vrijwilligers
opnieuw met presentaties met oogartsen, de scholenwerking vond een tweede adem, … ‘Sport for Light’ haalden we van onder het stof en inzamelacties
lieten niet lang op zich wachten. In het najaar kregen we de steun van Jennifer
Heylen die onder andere tijdens een uitzending van De Slimste Mens opriep om
te helpen 10.000 ogen te openen.
Ook in 2021 konden we op uw steun rekenen! Dankzij uw kostbare giften schonken
lokale oogartsen 18.193 mensen opnieuw zicht. 946 kinderen met een visuele
beperking kregen extra ondersteuning op school. We zijn blij dat we u, ondanks
de moeilijkheden van de afgelopen twee jaar, deze mooie resultaten kunnen
voorleggen.
In Kananga, Congo, startte de bouw van een nieuw oogziekenhuis. In deze miljoenenstad is amper oogzorg. Daar komt in 2023 verandering in.
Ik hoop van harte dat lockdowns voorgoed verleden tijd zijn en dat u, Licht voor
de Wereld en haar partnerwerking niet te zwaar zullen lijden onder de oorlog in
Oekraïne en de economische crisis.
Graag wil ik alle medewerkers in België, Rwanda, Congo en Tanzania bedanken
voor het harde werk van het afgelopen jaar. Ook een zeer oprechte dank aan u,
beste sympathisant, voor de blijvende steun en het vertrouwen in onze organisatie.
Luc Van Haute

Directeur van Licht voor de Wereld
juli 2022
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INTEGRITEIT

In 2018 ondertekende Licht voor de Wereld het Integriteitscharter voor Belgische ontwikkelingsactoren. Het integriteitscharter werd in 2020 officieel opgenomen in de Wet op de
Ontwikkelingssamenwerking. Licht voor de Wereld voldoet
aan de wettelijke richtlijnen; ethische code en integriteitsbeleid met bijhorende procedures en verantwoordelijkheden,
opleiding, sensibilisering en preventie, behandeling van meldingen,
rapportage integriteit, etc.
In 2021 kreeg Licht voor de Wereld vier meldingen die tijdig
en zoals de procedure voorschrijft, behandeld werden. Drie
meldingen waren geen integriteitschending. Zij werden
doorverwezen en behandeld door de betreffende dienst
(fondsenwerving, communicatie, Human recources). Eén melding
werd geregistreerd als een mogelijke integriteitsschending
(belangenconflict). Na het nodige onderzoek bleek dit echter
niet het geval. Op basis van de geleerde lessen, kan het integriteitssysteem verder versterkt worden.
Meldingen van mogelijke schendingen tegen de Ethische
code kunnen gemeld worden bij de klachtenmanager via het
e-mail adres: case_integrity@lightfortheworld.be
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CONGO
Resultaten 2021
Naar schatting zijn niet minder dan 150.000
mensen blind in Congo.
Hiervan is bijna de helft te wijten aan cataract.

In 2021 startten we, samen met het ‘Institut
Médical Chrétien du Kasaï (IMCK), de bouw
van een vijfde oogziekenhuis in de miljoenenstad Kananga: Mulami Muimpe.

Iets meer dan 7 miljoen Congolezen zijn
slechtziend.

Verder steunen we twee onderwijsprogramma’s:

Er zijn meer dan een half miljoen kinderen
blind of slechtziend.

•
•

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

In Congo steunt Licht voor de Wereld vier oogziekenhuizen:
•
•
•
•

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

Saint Raphaël

Mulami Muimpe

Mwangaza
Saint Joseph
Sainte
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Kapya Nsongo
Kapya Nsongo werkt al sinds 2009 voor het Sainte Yvonne oogziekenhuis in Lubumbashi. Als gemeenschapswerker vormt hij de brug
tussen de bevolking uit de afgelegen dorpen en het ziekenhuis.
Gewapend met een zaklamp en een snellenkaart slaagt hij erin om,
samen met twee andere collega’s, niet minder dan 250 oogpatiënten
te identificeren per week. Omdat geasfalteerde wegen vaak onbestaand
zijn, gebruikt hij een brommer om zich een weg te banen tot de
meest afgelegen dorpen aan de rand van Lubumbashi, de grootste
stad in het zuiden van Congo.
Kapya is Licht voor de Wereld zeer dankbaar: “Dankzij deze ngo behalen
we onze jaarlijkse doelstellingen. We verwachtten 37.417 consultaties en
1.246 operaties in 2021, maar dat werden er respectievelijk 39.748 en 1.917!
Dankzij hun financiering en de structuur die ze op punt zetten, bereiken we kinderen
en volwassenen uit de armste bevolkingsgroepen. We hopen dat de organisatie zich verder kan
inzetten om de meest kwetsbare mensen een kans te geven op kwaliteitsvolle oogzorg.”

RWANDA
Resultaten 2021
Volgens schattingen zijn er ongeveer 25.000
Rwandezen blind en circa 1.2 miljoen
slechtziend. Daarnaast hebben bijna 800.000
mensen een refractieafwijking. Met een
aangepaste bril zouden zij kunnen zien.
Licht voor de Wereld ondersteunt in Rwanda
de Kabgayi Eye Unit (KEU), een referentiecentrum voor oogzorg. Het ziekenhuis behandelt
patiënten die doorgestuurd zijn door alle
districtziekenhuizen van het land en ook
patiënten uit buurlanden.

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. In 2021 volgden er 165
kinderen met een visuele beperking les.

Daarnaast ondersteunt Licht voor de Wereld
een inclusief onderwijsprogramma in 202
scholen van het Bisdom Kabgayi. 148 kinderen
met een visuele beperking kunnen daardoor
naar school gaan.

Rwamagana

BISDOM KABGAYI
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Aantal kinderen in

Angélique kan haar middelbaar afmaken!
Angélique Nyanzira woont bij haar ouders in het noorden van Rwanda.
Twee jaar geleden begint het zicht van Angélique geleidelijk aan
achteruit te gaan. In het begin heeft ze de indruk dat er ‘wolken’
voor haar ogen voorbijglijden. Nu ziet ze zo goed als niets meer.
Ze zit in het derde jaar van het secundair onderwijs, maar kan door
haar blindheid niet langer naar school gaan.
Haar familie maakt zich zorgen en brengt haar naar het lokaal gezondheidscentrum in Kinoni. Daar stellen de verplegers een ernstig oogprobleem
vast. Ze sturen haar door naar het Kabgayi oogziekenhuis.
Nadat dokter Tuyisabe cataract in beide ogen vaststelt, start hij een eerste oogoperatie. De dag erna, nog één. Na de ingrepen rust Angélique een nachtje uit in de patiëntenzaal
van het ziekenhuis. En dan breekt de grote dag aan: een verpleger gaat de oogverbanden verwijderen.
Voor Angélique is er een wonder gebeurd! Zij kan weer zien en eindelijk het gezicht van haar mama
opnieuw
herkennen!
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TANZANIA
Resultaten 2021
Tanzania telt ongeveer 300.000 blinde
personen. Zo’n 8 miljoen Tanzanianen zijn
slechtziend. Hiervan heeft ongeveer de helft
cataract en zou opnieuw goed kunnen zien
na een relatief eenvoudige operatie.
Veel kinderen zijn blind. Zonder behandeling
of aangepaste optische hulpmiddelen bemoeilijkt
deze beperking de toegang tot informatie,
educatie, werk en diensten.

Daarnaast ondersteunt 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
leeftijdsgenootjes les kunnen volgen. In
2021 zaten dankzij Licht voor de Wereld 351
kinderen met een visuele beperking op de
schoolbanken.

KCMC
Licht voor de Wereld ondersteunt de oogafdelingen van vier partnerziekenhuizen:
•
•
•
•

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

DODOMA

CCBRT

MOROGORO
Saint Francis Referral Hospital
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Saint Joseph’s Mission Hospital
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Weer vertrouwen in de toekomst
Zainabu is al zeven jaar blind. “Het ging geleidelijk aan,” vertelt ze.
“In het begin had ik er niet veel last van, maar nu kan ik mijn dagelijkse
taken niet meer aan en kan ik mij niet langer alleen verplaatsen. Ik
verlies alle levensvreugde en ik leef in de duisternis!”
Zainabu weet niet waarom ze blind is geworden. Ze heeft vertrouwen
in de traditionele genezer van haar dorp, maar die kan haar niet helpen.
Zainabu is blind en zal dat ook blijven, luidt het.
“Op een goede dag ontmoet ik een vrouw die ook oogproblemen heeft
gehad. Ze vertelt mij dat de dokters in het St.-Joseph ziekenhuis in Songea haar
hebben behandeld en ze opnieuw kan zien. Ik besluit om naar het St. Joseph ziekenhuis te
gaan. Daar onderzoekt een oogarts me en stelt cataract vast in beide ogen. Een eenvoudige
operatie is de oplossing. Ik twijfel geen moment.”
De ingrepen verlopen heel goed. Een verpleegkundige verwijdert de oogverbanden de dag na
de operatie. Zainabu weet met haar vreugde geen blijf: “Ik heb weer vertrouwen in de toekomst.
Ik kan mijn leven van voordien weer opnemen.”

OOGZORG
Samen openen we ogen!

110 miljoen mensen in
Sub-Sahara-Afrika hebben een
visuele beperking.
Hiervan zijn er 5.1 miljoen blind.

Bijna de helft van de mensen met een visuele
beperking heeft cataract. Deze oogziekte
is met een relatief eenvoudige operatie te
genezen.

55% zijn vrouwen
90% van alle vormen van visuele
beperking zijn vermijdbaar of
behandelbaar.

En 10 miljoen mensen hebben ongecorrigeerde
refractieafwijkingen. Met een aangepaste bril
zouden zij kunnen zien.

40% van blindheid bij kinderen is
vermijdaar

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 iedereen.
Gemeenschapswerkers sporen kinderen en
volwassen en met een visuele beperking zo vroeg mogelijk op. Ze
sensibiliseren de gemeenschap

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 geneesmiddelen en visuele therapie. Aan elk oogziekenhuis dat wij steunen is een optiekzaak
verbonden die ter plaatse gemaakte
brillen aan betaalbare prijzen
verkoopt.

RESULTATEN
2021
15.890
oogoperaties bij
volwassenen

2.303
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oogoperaties bij
kinderen
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RESULATEN
3 LANDEN, 9 OOGZIEKENHUIZEN
CONGO
Sainte Yvonne oogziekenhuis, Lubumbashi
Saint Joseph oogziekenhuis, Likasi
Saint Raphaël oogziekenhuis, Mbuyi Mayi
Mwangaza oogziekenhuis, Kolwezi

RWANDA
Kabgayi oogziekenhuis, Gitarama

TANZANIA
Comprehensive Community Based Rehabilitation Tanzania, Dar es Salaam
Kilimanjaro Christian Medical Centre, Moshi
Saint Francis Referral Hospital, Ifakara
Saint Joseph’s Mission Hospital Peramiho, Songea

Oogoperaties bij volwassenen
Oogoperaties bij kinderen
TOTAAL
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“Als vrouw medisch directeur zijn,
daar ben ik enorm fier op !”
Dr. Lydie Bodèle is medisch directeur van het Saint Joseph oogziekenhuis
in Likasi, Congo. “Als vrouw medisch directeur zijn, daar ben ik enorm fier
op!”
Dr. Lydie studeerde oogheelkunde aan het IOTA in Mali, het enige gespecialiseerde instituut in Sub-Sahara-Afrika waar in het Frans wordt onderwezen. Na
deze opleiding van vier jaar, is ze een waardige opvolger van Dr. Sony, die zelf de
opvolging verzorgt van wijlen Dr. Socrate in het Mwangaza oogziekenhuis van Kolwezi.
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ONDERWIJS
Elk kind heeft recht op onderwijs!

Wereldwijd zijn er 19 miljoen
kinderen met een visuele beperking.
Slechts de helft van deze kinderen zou
naar school gaan.
In de armste landen gaat slechts 10%
van de kinderen met een beperking
naar school.

Licht voor de Wereld
ondersteunt onderwijsprogramma’s voor blinde en slechtziende kinderen. De focus van de
educatieprogramma’s ligt op inclusief onderwijs. We ondersteunen
ook gespecialiseerde onderwijsinstellingen.
De visuele therapeuten van de partnerziekenhuizen optimaliseren het
restzicht van slechtziende kinderen.
Die kinderen krijgen bovendien de
nodige infrastructuur en aangepaste
hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een
loep.

Blinde kinderen krijgen een
aantal jaren een speciale opleiding,
onder andere in braille.
Hierna proberen de lokale coördinatoren
van de onderwijsprogramma’s zoveel
mogelijk van deze kinderen in hun wijk
naar school te laten gaan. Ze volgen er
samen les met ziende leeftijdsgenoten
van hun gemeenschap.
Gespecialiseerde leerkrachten geven de
nodige begeleiding aan de leerlingen,
hun ouders en leerkrachten. Dit alles
bevordert hun integratie en doorbreekt
het stigma van hun beperking.

RESULTATEN
CONGO, LUBUMBASHI
NURU INSTITUUT & INCLUSIEF ONDERWIJS
Aantal kinderen in

jongens

meisjes

TOTAAL

inclusief onderwijs

105

105

210

gespecialiseerd onderwijs

50

22

72

TOTAAL

155

127

282

RWANDA, RWAMAGANA & KABGAYI
GATAGARA SCHOOL & INCLUSIEF ONDERWIJS
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TANZANIA
ITINERANT TEACHERS PROGRAMME
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Inclusief onderwijs in Lubumbashi
Frédéric Ilunga is coördinator van het inclusief onderwijsprogramma
in Lubumbashi. Hij leidt een team van gespecialiseerde leerkrachten
die, met de steun van Licht voor de Wereld, in scholen kinderen met
een visuele beperking opsporen. Als nodig worden deze kinderen
doorverwezen naar het Sainte Yvonne oogziekenhuis.
Daarnaast sensibiliseert het team de schoolkinderen en het onderwijzend
personeel over oogziekten en de impact daarvan op het leven van blinde
en slechtziende kinderen. Kinderen die omwille van hun visuele handicap
een leerachterstand opliepen, kunnen in het informatiecentrum terecht voor
individuele begeleiding.
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SENSIBILISATIE
Onze activiteiten in België

2021 was het zogenaamde ‘jaar van de vrijheid’. De coronapandemie was min of meer onder
controle, waardoor de medewerkers van Licht voor de Wereld zich weer konden toeleggen op
het organiseren van sensibilisatie-acties in België. Dat deden we niet enkel op de Werelddag
van het Zicht, maar ook met de succesvolle deelname aan de Antwerp 10 Miles en de 20km
door Brussel. En er was meer!

INTERACTIEF LESSENPAKKET VOOR SCHOLEN
Vrijwilligster Griet van Lier werkte een interactief lessenpakket uit voor scholen. Ze houdt
rekening met de eindtermen bij het samenstellen van de gastles. Zo besteedt ze aandacht
aan het oog en de werking ervan. Daarnaast
spreekt ze over de problematiek rond blindheid en
slechtziendheid bij ons in België en in ontwikkelingslanden. Op basis daarvan legt ze de werking
van Licht voor de Wereld uit.
De les is zeer 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.

Ze was verheugd dat ze na een verplichte
‘coronastop’ in 2020, in 2021 de draad geleidelijk
aan weer kon opnemen. Ze verzorgde 11 gastlessen in vijf scholen en bereikte in totaal 214
leerlingen!

10.000 OGEN OPENEN
Eind 2021 lanceerde Licht voor de Wereld een oproep om voldoende
geld in te zamelen om ’10.000 ogen te openen’. Die proef doorstonden alle donateurs met glans! Niet minder dan 13.165
sympathisanten deden een gift waarmee we 10.212 cataractoperaties konden financieren.
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Tot onze grootste verrassing, wist het aanstormend
tv-talent Jennifer Heylen veel van die sympathisanten
te motiveren in een oproep tijdens een
aflevering van de Slimste Mens.

‘SPORT FOR LIGHT’ HERNEEMT
Niemand voorzag in maart 2020 wat een
impact corona zou hebben op ons dagelijks
leven. Een echte domper op de sportieve
feestvreugde. Maar wat in 2020 niet was,
werd in 2021 wel bewaarheid. Op respectievelijk
12 september en 10 oktober nam Licht voor de
Wereld deel aan de 20 km door Brussel en de
Antwerp 10 Miles. Samen haalden enthousiaste
lopers en wandelaars een bedrag op van maar
liefst €4.509!
Wanneer we dit vergelijken met 2019 merken
we een lichte daling van het aantal sponsoracties en schenkers, maar wel een stijging met
iets meer dan 6 procent van het opgehaalde
bedrag.
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Een welgemeende dankuwel aan alle sportievelingen en hun sponsors voor dit engagement!

FESTIVALITIS
Een Brussels festival waar het kleurrijke Afrika centraal
staat, dat is ‘L’Afrique en Couleurs’. Na een te lange
periode met lockdownmaatregelen, was het eindelijk
tijd voor Licht voor de Wereld om er een stand te bemannen
met een ploeg gemotiveerde vrijwilligers.
Voorbijgangers konden dankzij ons blindenparcours
ervaren hoe het als persoon met een visuele beperking
is om je van punt A naar punt B te begeven. Het ideale
moment om meer te weten te komen over de werking
van Licht voor de Wereld. Kortom, een feestelijk én
informatief weekend op het ritme van Afrikaanse live
concerten.
Naar jaarlijkse gewoonte stond Licht voor de Wereld ook in 2021
op het Ubuntu Festival in Boom.
Ook hier konden festivalgangers het ervaringsgericht blindenparcours volgen. Hiermee symboliseren we de drempels die
mensen in de partnerlanden, Congo, Rwanda en Tanzania moeten
nemen om tot bij een oogarts te komen.
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PARTNERS
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

WERELDDAG VAN HET ZICHT
Elk jaar, op de tweede donderdag van oktober, vraagt
Licht voor de Wereld aandacht voor vermijdbare blindheid in Afrika. Op woensdag 13 oktober 2021 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.

OPTICIENS IN DE KIJKER
Wij zijn ongelooflijk fan van al de Opticiens
voor de Wereld! Daarom wilden we hen
ook in 2021, het tweede ‘coronajaar’, een
duwtje in de rug geven met de steun van
professioneel etalagiste Willeke Buysse.
Drie van onze geëngageerde opticiens wonnen een prachtige decoratie van hun etalage, die hun steun aan Licht voor de Wereld
in de verf zet. Bij Optiek Yalora uit Tremelo,
Optiek
Eveline uit Scheldewindeke en Optiek Van
Bael Ellen uit Temse ging Willeke Buysse
langs. Het werden één voor één pareltjes
van etalages.

TEKENWEDSTRIJD
Ook in 2021 spoorden we onze ‘Opticiens voor de Wereld’ aan om hun klanten te laten deelnemen aan
een tekenwedstrijd. Uit de 16 inzendingen, werden willekeurig drie winnaars getrokken. Zij wonnen elk
een VR bril, geschonken door Zeiss.

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
Madon Optiek
Mill Optics
Optic Alain
Optic Véronique
Opticien Vandiest
Optiek & Hoorcentrum Joost
Optiek Acke
Optiek Albrecht
Optiek Boeykens
Optiek BrilLier
Optiek Cardoen
Optiek Daelman
Optiek De Putter

Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek
Optiek

Decoster-Robeyns
Dejonghe
Dirk Van Belleghem
Dobbelaere
Dresen
Ellen Van Bael
Eveline
Focus Eine
Frank Nuytinck
Gysels
Hanssens
Het Oog
Hostens
IXIE
Jan Sels
Jo Van Kerckhoven
Marrannes
Maudens
Ockerman
Peter Laureyssens
Pollers

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

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

DANK AAN DE ‘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.
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.

INCLUSIVE VISION
Programma 2022-2026

2022 is de start van het nieuwe vijfjarenprogramma ‘Inclusive Vision’. De Belgische
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD) keurde dit
goed en co-financiert. We blijven de komende jaren steun bieden aan lokale partnerorganisaties die kwaliteitsvolle oogzorg en onderwijs bieden aan de meest kwetsbare
mensen met een visuele beperking in Congo, Rwanda en Tanzania. De hoogtepunten
leest u hier.

OOGZORG IN CONGO
Met de opening, begin 2023, van een vijfde oogziekenhuis (Mulami Muimpe) in de miljoenenstad Kananga breiden we de actieradius voor oogzorg in Zuid-Congo uit van drie
naar vier provincies: Haut-Katanga (Lubumbashi en Likasi), Lualaba (Kolwezi), OostKasaï (Mbuji Mayi) en nu Kasaï Central (Kananga). Dit oogziekenhuis zal volgens hetzelfde
model werken als de andere ziekenhuizen.
We blijven inzetten op het opleiden van personeel om de kwaliteit van de diensten te
garanderen. Voor een transparante en verantwoorde manier van aankoop en verdeling
van oogzorgmedicatie bij de partnerziekenhuizen, gaan we een partnerschap aan met
Camelu. Dit is de aankoopcentrale voor medicijnen van Lubumbashi.
Verder willen we onze know-how delen met nieuwe partners. Samen met de Belgische
ngo Rotary Clubs for Development, gaan we het St-Joseph ziekenhuis in Kinshasa verder
uitbouwen.

ONDERWIJS IN CONGO
Inclusief en gespecialiseerd onderwijs blijft een noodzaak voor kinderen met een visuele
beperking. Daarom breiden we het inclusieve onderwijsprogramma uit van Lubumbashi
naar Likasi. De oprichting van een provinciaal platform voor inclusief onderwijs zal
zorgen voor een duurzame methode voor opsporing en begeleiding van slechtziende
kinderen. Drie ‘gewone’ scholen willen we omvormen tot inclusieve scholen, waarbij
het onderwijzend personeel, ouders en leerlingen bewustmakingsworkshops kunnen volgen.

DOELSTELLINGEN 2026
545.486 consultaties, 25.869 operaties en 83.530 verkochte brillen
21 personeelsleden met diploma/certificaat waarvan 12 vrouwen
307 jongens en 307 meisjes met visuele beperking in het inclusief onderwijs

OOGZORG IN RWANDA
De rol van de Kabgayi Eye Unit (KEU) als nationaal referentiecentrum voor oogzorg zal
nog versterken. Ze breiden hun opleidings- en stageaanbod uit.
Het opleidingscentrum van het ziekenhuis biedt drie specifieke modules aan voor
onder ander oogartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen in oogzorg (TSO). Deze
modules zijn operatie-assistent, pediatrische spoedgevallen en pathologie en refractieafwijkingen en visuele therapie (low vision).
De KEU zal mobiele klinieken organiseren en operaties uitvoeren in vluchtelingenkampen,
gevangenissen en districtziekenhuizen van het land. In 434 scholen van de zuidelijke
provincie, zullen opsporingen plaatsvinden van kinderen met een visuele beperking.

ONDERWIJS IN RWANDA
De Cel Inclusief Onderwijs van Kabgayi breidt haar werkterrein uit naar het volledige
officiële onderwijs: 434 scholen. Bewustmakingsworkshops blijven noodzakelijk om
onderwijzend personeel, ouders en medeleerlingen te informeren over inclusie. Licht
voor de Wereld wenst nog nauwer samen te werken met de overheid voor de uitwerking
van een nationale strategie voor inclusief onderwijs voor slechtziende kinderen.

DOELSTELLINGEN 2026
195.000 consultaties, 27.750 operaties en 12.900 verkochte brillen
13 personeelsleden met diploma/certificaat waarvan 4 vrouwen & 80 TSO’s volgen
drie opleidingen
7.500 kansarme gezinnen krijgen oogzorg
351 kinderen in inclusief onderwijs, 175 kinderen in gespecialiseerd onderwijs

OOGZORG IN TANZANIA
De oogdepartementen van CCBRT en KCMC, respectievelijk in Dar es Salaam en Moshi,
versterken hun opleidingsmogelijkheden. Het medisch onderwijzend personeel verbetert haar
kennis in visuele therapie en optometrie. Er gaat extra aandacht naar de opleiding van vrouwelijk
personeel.
De zorg voor kinderen met een visuele beperking staat ook in Tanzania centraal. We voorzien
opleidingen en materiaal voor de kinderafdelingen van drie partnerziekenhuizen in verschillende
regio’s in het zuiden van het land. Ze dragen bovendien bij tot de regionale coördinatie van het
inclusief onderwijsprogramma.

ONDERWIJS IN TANZANIA
We willen de toegang tot lager, secundair en hoger onderwijs verzekeren. Dit gebeurt onder
andere door in te zetten op de bewustmaking van het belang van inclusief onderwijs bij de
betrokken autoriteiten. Het ultieme doel is om een multidisciplinaire opvolging te voorzien van
slechtziende kinderen door middel van medische, pedagogische en psychosociale hulp.

DOELSTELLINGEN 2026
503.547 consultaties, 34.409 operaties en 52.110 verkochte brillen
17 personeelsleden met diploma/certificaat waarvan de helft vrouwen
949 kinderen met een visuele beperking op school

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

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

