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TOON BONGAERTS: 31 JAAR ONTWIKKELINGSWERK IN NICARAGUA.
EEN VERHAAL VAN ENGAGEMENT, SOLIDARITEIT, GELOOF EN HOOP!

SALVATORIAANSE 

HULPACTIE 

w w w . s a l v a t o r h u l p . o r g 

MAAK KENNIS MET ONS NIEUWE LOGO!

Hoe het begon: een terugblik
In 1984 vertrok de Lommelse dokter Toon 
Bongaerts via een zending van Oxfam 
Solidariteit België voor de eerste keer naar 
Nicaragua. Enerzijds een drang naar avontuur 
maar anderzijds vooral een sterke wil om 
daadwerkelijk bij te dragen aan een meer 
sociale rechtvaardigheid en een betere wereld, 
waren zijn beweegredenen.

Eens in Nicaragua geraakte hij al gauw in de ban 
van de dagelijkse harde, doch boeiende realiteit 
van dit kleine volk in een land vol contrasten. 
Door de lange oorlogsjaren waren de mensen 
nog armer en kwetsbaarder geworden. De 
gezondheidszorg was zo goed als nergens 
uitgebouwd. Door hier aan de slag te gaan, kon 
Toon meehelpen aan de uitbouw van een meer 
rechtvaardige en bereikbare gezondheidszorg 
voor iedereen.

Van 1984 tot 1989 werkte Toon als 
enige arts en verantwoordelijke van de 
eerstelijnsgezondheidszorg in een geografisch 
moeilijk bereikbare streek van 14.000 inwoners. 
Deze mensen leefden verspreid in een 40-tal 

dorpjes in de heuvelachtige noordoostelijke 
gemeenten Daria en Terrabona van het 
departement Matagalpa. De jaren nadien 
werd het werkingsgebied van Toon uitgebreid 
naar andere regio’s en kreeg hij nog meer 
verantwoordelijkheden. In 2002 eindigde zijn 
contract bij Oxfam en ging Toon aan het 
werk als medisch coördinator en wettelijk 
vertegenwoordiger bij de Damiaanactie in 
Midden-Amerika met standplaats in Nicaragua. 
Maar naast zijn werk voor de Damiaanactie is 

Beste lezers
Wellicht hebt u het al opgemerkt! Sinds vorig 
jaar is de lay-out van ons infoblad veranderd. 
Waarschijnlijk is u nu ook het nieuwe logo 
opgevallen! Het logo symboliseert nog altijd 
dezelfde waarden waarvoor wij staan, maar 
het brengt een frisse, jonge wind met zich mee.

Het nieuwe logo is tevens een onderdeel van 
een groter project. Wij hebben namelijk een 
volledig vernieuwde website! De naam van de 
website blijft dezelfde, maar ze is in een volledig

nieuw jasje gestoken. Op onze 
vernieuwde website vindt u meer 
informatie over de verschillende projecten 
die wij steunen, de financiële kinderadoptie, 
de kledinginzameling en nog veel andere 
nieuwtjes!

Zo blijft u altijd op de hoogte van de 
verschillende acties die ondernomen worden 
om de mensen in het zuiden te steunen.
www.salvatorhulp.org

NIEUW 
LOGO!



Toon zich altijd verder blijven inzetten voor de 
gezondheidsprojecten en programma’s die hij 
via Oxfam gedurende 18 jaar had ontwikkeld.

NGO Prosalud
Om een degelijke lokale structuur en 
gegarandeerde continuïteit te geven aan alle 
projecten die sinds 1984 opgestart waren, richtte 
Toon in 1997 een lokale NGO op met de naam 
“Prosalud” wat betekent: “voor de gezondheid”.

Stilaan vond Toon een evenwicht tussen al zijn 
verschillende functies: hetzij als klinisch arts voor 
duizenden patiënten, hetzij als docent voor 
honderden artsen en verpleegkundigen of hetzij 
als projectmanager voor tientallen projecten 
die systematisch geconsolideerd werden in de 
NGO Prosalud.
De NGO Prosalud, in de gemeente Dario, is goed 
georganiseerd. Zij bestaat uit een algemene 
vergadering van 10 personen en een beheerraad 
van 5 personen. Het zijn allemaal professionelen 
met ruime ervaring in de gezondheidszorg, die 
op vrijwillige basis de NGO sturen en bijdragen 
tot een kwalitatief inhoudelijke projectwerking 
met de nodige efficiëntie en transparantie. Toon 
is voorzitter van de algemene vergadering en 
van de beheerraad. Onder de beheerraad staat 
een team van 25 personen dat de verschillende 
projecten uitvoert.

De zes belangrijkste projecten van Prosalud:

1. Programma van noodzakelijke
 medicamenten:
Sinds 1990 werd in het noordelijke binnenland 
geleidelijk een netwerk van sociale apotheken 
opgericht. De doelstelling daarvan is het 
beschikbaar stellen van essentiële generieke 
medicamenten aan betaalbare prijzen en 
het promoten van een rationeel gebruik van 
medicamenten. Het project bestrijkt een 
gebied zo groot als Vlaanderen en bereikt 
hiermee een half miljoen inwoners, vooral 
de kansarme bevolking. Dit als antwoord op 

een chronisch tekort aan medicamenten in 
de publieke gezondheidsdiensten, terwijl de 
private apotheken vooral dure, commerciële en 
onbetaalbare medicamenten promoten.

2. Twee poliklinieken:
Twee poliklinieken, eentje in Dario en een andere 
in Terrabona, verstrekken integrale eerste lijn 
gezondheidszorg aan de plaatselijke kansarme 
bevolking. De voornaamste doelstelling is het 
verzekeren van kwaliteit op zowel technisch als 
humaan vlak aan zo laag mogelijke tarieven, 
die betaalbaar blijven voor de mensen. Er is 
bovendien een subsidiefonds opgericht dat de 
ergste gezondheidsnoden van de allerarmste 
patiënten kan bekostigen.
Dit project wil een alternatief bieden voor de 
bedenkelijke kwaliteit van de gezondheidszorg in 
de publieke sector en de praktisch onbetaalbare 
hoge tarieven in de private sector.

3. Ondersteunen van zelfhulpgroepen voor 
chronische patiënten:

“Los dulces amigos” is een zelfhulpgroep 
van chronische diabetespatiënten. 420 
diabetespatiënten hebben zich georganiseerd 
onder begeleiding van Prosalud. Tijdens hun 
driemaandelijkse bijeenkomsten krijgen zij de 
nodige gezondheidsvoorlichting over hun ziekte 
(preventie, controle, rehabilitatie) en kunnen 
ze met elkaar ervaringen en twijfels uitwisselen. 
Tevens krijgen zij maandelijks een gratis 
medische consultatie met de nodige essentiële 
labotesten en hun medicatie. De patiënten 
hebben zelf een solidair fonds opgericht om 
elkaar complementair te helpen.
Op dezelfde wijze functioneert er eveneens 
een kleine zelfhulpgroep van een 15-tal 
astmapatiënten.

4. Project Corazones Unidos:
Dit project startte in 2011 en ondersteunt op dit 
ogenblik 170 kinderen met een handicap in de 
gemeenten Terrabona en Dario.
Een ambulante integrale benadering tracht 
deze kinderen meer kwaliteit van leven te 
bieden via:

    



• diagnosestelling en gespecialiseerde 
consultaties

• medische begeleiding (medicatie en 
operatieve ingrepen)

• therapie (kine, ergo) en ontwikkelingsstimulatie
• verstrekking van elementaire materiële 

hulpmiddelen aan de armste gezinnen 
(bedden, stoelen, orthopedische schoenen 
enz.)

• de werking van ouderwerkgroepen 
“Asociacion de Padres de Familia”, 
voorgezeten door gevormde ouders-
vrijwilligers, voor verzorgings- en 
begeleidingsadviezen en tips voor kleine 
materiële aanpassingen die ze zelf kunnen 
uitvoeren en of waarmee ze elkaar kunnen 
helpen.

5. Project Funda_Mental:
Dit is een nieuw project dat in het voorjaar 2016 
is opgestart en ondersteuning wil bieden aan 
mensen met geestelijke gezondheidsproble-
men. Geestelijke gezondheid staat nog in haar 
kinderschoenen in Nicaragua. Er zijn zeer weinig 
diensten en professionele hulpverleners ter bes-
chikking. 
Problemen zoals depressie, intra familiaal 
geweld, posttraumatische stressstoornissen, 
schizofrenie, bipolaire stoornissen en verslaving-
sproblematieken (drugs, alcohol) komen fre-
quent voor.
Prosalud wil daarom in haar poliklinieken een 
ambulante laagdrempelige dienstverlening op-
zetten en tevens een alliantie aangaan met het 
publieke gezondheidssysteem.

6. Alliantie met Damiaanactie:
Om het merendeel van haar projecten uit te 
voeren zal Prosalud de belangrijkste partner 
worden van de Damiaanactie. De klemtoon 
ligt op een integrale begeleiding van meer 
dan 1000 tbc- en leprapatiënten in de 
verschillende provincies van het land. Met Toon 
als vertegenwoordiger van Damiaanactie in 
Midden-Amerika zal deze samenwerking zeker 
vlot verlopen.

Vzw Nicaraguacomité Lommel
Omdat de officiële externe coöperatie de laatste 
jaren tot een minimum herleid is, moet Prosalud 
een beroep doen op haar eigen fondsen. Zowel 
het medicamentenprogramma als de twee 
poliklinieken zijn bijna zelf bedruipend. Toch 
dient Prosalud nog jaarlijks een kleine 60.000€ te 
zoeken om de overige projecten te financieren. 

Deze steun krijgt ze voornamelijk van 
de vzw Nicaraguacomité Lommel, een 
solidariteitscomité dat ontstaan is in Lommel, Toons 
geboortedorp. De belangrijkste kernwaarden 
van de vzw zijn het streven naar solidariteit en 
rechtvaardigheid met participatieve inbreng 
van de Vlaamse bevolking.
Om deze visie te realiseren legt de vzw 
specifieke accenten: sensibilisering en educatie; 
uitwisselen en of overdragen van inhoudelijke 
expertise en fondsenwerving. Bij dit laatste is het 
opvolgen van de kwalitatief goede besteding 
van de gelden belangrijk. Hierbij gaat een grote 
aandacht naar het concrete, resultaatsgerichte 
en het duurzame van de verschillende projecten.
Evenredig met de groei van Prosalud is ook 
het Nicaraguacomité de voorbije jaren sterk 
gegroeid in ledenaantal (een 25-tal vrijwilligers), 
die niet meer alleen uit Lommel maar uit heel 
Vlaanderen afkomstig zijn. 

Een herstructurering en naamsverandering 
drong zich dan op. In de loop van 2016 zal de 
organisatie de naam “vzw Nicamigos” dragen en 
zal de inhoudelijke en financiële ondersteuning 
van elk project van Prosalud gebeuren via een 
specifieke werkgroep.

Nieuwe uitdagingen... die ook geld kosten!
Prosalud beschikt momenteel over een 
infrastructuur die niet meer voldoet aan 
de eisen van de huidige projectwerking: te 
klein en onaangepaste ruimtes. Bovendien 
is Prosalud gelegen in een risicogebied voor 
overstromingen door de nabijheid van de rivier 
Rio Grande. Daarom zocht men naar een 
nieuwe ligging, hogerop langs de grote weg 
in het stadscentrum van Dario. Hier werd in 
2014 een terrein aangekocht met drie oudere 
gebouwen.

Deze gebouwen zullen gerenoveerd worden 
zodat alle diensten en projecten over 
aangepaste ruimtes beschikken. Een eerste 
gebouw zal gebruikt worden voor de directie, 
de administratieve dienst en magazijn voor 
medicamenten. In een tweede gebouw wordt 
de werking van ‘Corazones Unidos’ en ‘Funda 
Mental’ ondergebracht. En tenslotte zal een 
derde gebouw dienen als vormingscentrum voor 
de Damiaanactie en de NGO Prosalud. Op de 
grote open ruimte van het terrein wil men in de 
toekomst nog een nieuwe polikliniek bouwen.

    



De vernieuwing van het eerste gebouw en 
de omheining zullen gedeeltelijk bekostigd 
worden met de steun van een Spaanse NGO 
en gedeeltelijk met eigen fondsen. Het derde 
gebouw zal vernieuwd worden met fondsen van 
Damiaanactie en eigen fondsen. Prosalud zoekt 
fondsen om het tweede gebouw te restaureren. 
Later zullen nog extra fondsen nodig zijn om de 
nieuwe polikliniek op te zetten.

Hoop!
Ondanks alle onrecht in deze wereld van 
vandaag, ondanks de verleidingen in onze 
westerse consumptiemaatschappij, blijven wij 
streven naar vrede en solidariteit!
Dank voor ieders steun...elk gebaar is een wereld 
van verschil!

Dr. Toon Bongaerts, voor Prosalud
Anne Bongaerts, voor Nicamigos

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag E 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook een 
gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te nemen?
Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament
bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van E …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd hebben. Voor meer info,
contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld gebeurt. Dat is hun 
goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel te adopteren. Met een bijdrage 
vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van 
het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier 
misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), 
die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.
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Colofon

Verantwoordelijke uitgever:
Salvatoriaanse Hulpactie
‘t Lo 47
3930 Hamont
Met kerkelijke goedkeuring

E-mail: info@salvatorhulp.org
Telefoon:  011-44 58 21
Website: www.salvatorhulp.org
IBAN: BE24453101835138
SWIFT: KREDBEBB

In 2015 heeft de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp in totaal 
1.593.120,68 euro besteed aan projecten in het Zuiden.  

Dit bedrag ziet er in detail als volgt uit:
1. Dankzij peters en meters kon 180.598,55 euro 

besteed worden aan de financiële adoptie 
van kinderen.

2. De voorbestemde giften, d.w.z. giften 
waarvan de begunstigde door de schenker 
wordt aangeduid, bedroegen 205.004,40 
euro + 266.980,30 euro (voorbestemde giften 
legaten).

3. Schenkers vertrouwden ons 7.343,73 euro 
toe voor misintenties. 

4. De kleinschalige projecten ontvingen zoals 
uit de tabel op de achterzijde blijkt 734.987 
euro.

5. Met de opbrengsten van de 
kledinginzameling kon 198.206,70 euro 
besteed worden aan projecten in het 
Zuiden.

Gezondheidszorg voor iedereen gaat ook de Salvatoriaanse Hulpactie nauw ter harte! 
Vandaar dat wij graag onze steun verlenen aan dit mooie project van Dr. Toon Bongaerts. 
Namens Dr. Toon en zijn medewerkers van harte dank voor uw gift voor project nr. 16/004.


